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Zaufaj najlepszym
i poznawaj
świat!

  najszersza oferta egzotyczna w Polsce
  największy wybór kierunków realizowanych

  bez przesiadek i międzylądowań
  Dreamlinerem LOT-u oraz innymi czarterami

Odkryj również wspaniałe programy w wersji de luxe,

spokojniejsze w wersji light, czy takie, które mają 

w sobie smak przygody!
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  wycieczki objazdowe, 7+7, rejsy oraz wczasy
  najlepsi piloci i rezydenci
  najpiękniejsze trasy i miejsca
  wycieczki o różnej intensywności zwiedzania
  zawsze wiele nowości
  gwarancja niezapomnianych wrażeń

Egzotyka, to nie tylko kraje do których się udasz, 
ale to zapach herbacianych pól na Sri Lance, rajskie 
plaże na Malediwach czy Dominikanie i bajecznie 
kolorowe Indie. To zapierająca dech w piersiach 
roślinność i krajobrazy, tajemnicze zabytki i salsa 
w Hawanie. My jak nikt inny wprowadzimy Cię do 
tego wyjątkowego świata i pokażemy to o czym 
do tej pory tylko marzyłeś. Gwarantujemy, że jeśli 
raz spróbujesz, będziesz chciał więcej!

Egzotyka z Rainbow
to więcej

niż myślisz!



Archipelag, masz  tu leżak
Drinki, palmy, morza wiatrA na obiad mozarella

Archipelag Rainbow czuwa
Przewiduje, sprawdza, dba

Dzisiaj rekin nie zjadł nas

Widok z okna, zad urywa
Ogród, basen, relaks, czas

A na głowie zamiast dzieci
Mamy po dwadzieścia lat

Witajcie na Archipelagu 
Beztroski! 

Przed nami najpiękniejsze 
zakątki, najróżniejsze kultury

i najciekawsze przygody!

 Jesteście gotowi? 
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Komfort dalekich podróży
Dreamliner LOT-u

BEZPOŚREDNIO – TYLKO Z RAINBOW
Dalekie podróże mogą być komfortowe! We współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT oferujemy bezpośrednie 
rejsy z Warszawy na pokładach najnowocześniejszych samolotów świata - Boeing 787 Dreamliner*. Imprezy te są 
oznaczone ikoną „LOT BEZPOŚREDNI”.

KUBA, MEKSYK, TAJLANDIA, WIETNAM, DOMINIKANA, INDIE-GOA, 
SRI LANKA**, USA-MIAMI**
DREAMLINER – SAMOLOT MARZEŃ
Boeing 787 Dreamliner to innowacyjny szerokokadłubowy samolot, otwierający nową erę przewozów pasażerskich 
XXI wieku. Został zaprojektowany tak, by zapewniać pasażerom nieosiągalny dotąd komfort podróży. Kabina Dream- 
linera jest przestronna i znacząco wyciszona, posiada wielkie, indywidualnie przyciemniane okna i dynamiczne 
oświetlenie, łagodnie dostosowujące się do fazy lotu. Utrzymuje też wyższy poziom wilgotności i bardziej komfortowe 
ciśnienie powietrza, niż w innych samolotach tej klasy. Wszystko to sprawia, że na pokładzie Dreamlinera można 
łatwiej wypocząć i pokonać strefy czasowe. Do dyspozycji pasażerów oddane są 252 fotele, w trzech klasach podróży.

NAJBARDZIEJ GOŚCINNA POLSKA ZAŁOGA
O Państwa bezpieczeństwo i wygodę zadba załoga LOT, słynąca z profesjonalizmu i gościnności. Personel pracujący 
na pokładach samolotów Boeing 787 Dreamliner to najlepsi polscy piloci oraz stewardessy i stewardzi, którzy - w tros- 
ce o najwyższą jakość obsługi - regularnie przechodzą szkolenia i stale rozwijają swoje umiejętności. Dzięki temu 
mamy pewność, że czas spędzony na pokładzie Dreamlinera LOT-u będzie nie tylko wygodnym i bezpiecznym prze-
lotem, ale także wspaniałą podróżą, pełną miłych wrażeń.

ROZRYWKA NA POKŁADZIE
Na pokładzie samolotu, niezależnie od tego, czy wybiorą Państwo Klasę LOT CHARTERS Economy, LOT CHARTERS 
Premium, czy LOT CHARTERS Business, można korzystać z indywidualnego systemu rozrywki pokładowej zawiera- 
jącej szeroką ofertę gier, muzyki, audiobooków oraz filmów i seriali w języku polskim. Każdy fotel wyposażony jest 
również w gniazdko elektryczne i USB. Niezależnie od klasy, którą będą Państwo podróżować, lot minie szybko 
i wygodnie.

* W przypadku braku możliwości wykonania rejsu samolotem Boeing 787 Dreamliner LOT zapewni inny samolot o podobnym  
standardzie (rejs bezpośredni).

** Przelot Dreamlinerem - samolot rejsowy. Warunki w poszczególnych klasach mogą się różnić od opisów przedstawionych na sąsied- 
niej stronie.



7

LOT CHARTERS Business
klasa biznes

 Najwyższy komfort podróży, niedostępny dotychczas na rejsach czarterowych z Polski, pozwalający na pełny 
 relaks i spokojny sen podczas całego lotu
 Luksusowe, elektronicznie sterowane fotele z funkcją masażu, rozkładające się do leżącej pozycji
 (długość aż 190 cm!) 
 Duże indywidualne monitory z systemem rozrywki pokładowej, gniazdka elektryczne oraz USB i słuchawki
 Ruchome zasłonki między fotelami dające atmosferę większej prywatności
 Koce, wygodne poduszki i zestaw podróżny zawierający m.in. skarpetki, maski na oczy (dla większego komfortu 
 podczas snu) pastę i szczoteczkę do zębów
 Dwa posiłki podczas lotu oraz szeroki wybór napojów bezalkoholowych i alkoholi
 Na Lotnisku Chopina w Warszawie i na każdym lotnisku w drodze powrotnej dedykowane, oddzielne stanowiska 
 odprawy dla klasy LOT CHARTERS Premium oraz LOT CHARTERS Business
 Limit bagażowy: 25 kg - bagaż rejestrowany i 9 kg - bagaż podręczny
 To wszystko za dopłatą od 2999 PLN za osobę w dwie strony

LOT CHARTERS Premium
klasa o podwyższonym standardzie

 Specjalnie wydzielona część kabiny samolotu z trzema rzędami wygodnych, szerokich foteli (z podnóżkami 
 i regulowanymi zagłówkami)
 Indywidualne monitory, a także gniazdka elektryczne, USB i słuchawki
 Dwa posiłki podczas lotu oraz zestaw wybranych napojów bezalkoholowych i alkoholi
 Na Lotnisku Chopina w Warszawie i na każdym lotnisku w drodze powrotnej dedykowane oddzielne stanowiska 
 odprawy dla klasy LOT CHARTERS Premium oraz LOT CHARTERS Business
 Koce i wygodne poduszki
 Limit bagażowy: 25 kg - bagaż rejestrowany i 8 kg - bagaż podręczny
 To wszystko za dopłatą od 1499 PLN za osobę w dwie strony

LOT CHARTERS Economy
 Nowoczesne fotele z regulowanymi zagłówkami
 Indywidualne monitory systemu rozrywki pokładowej oraz gniazda elektryczne, USB i słuchawki dla każdego 
 pasażera. Koce i poduszki
 Dwa posiłki i woda serwowana podczas całego lotu. Pozostałe napoje i przekąski płatne dodatkowo
 Limit bagażowy: 20 kg - bagaż rejestrowany i 5 kg - bagaż podręczny



Zimowe
         nowości
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Oman – Salalah
Oman wprost kusi pachnącymi przyprawami i kadzidłami! Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Plażowicze będą zachwyceni wspaniałymi piaszczystymi plażami a wielbiciele 
zwiedzania odkryją majestatyczne potężne forty, zachwycające kaniony i piękne ogrody. 
Salalah jest najczęściej odwiedzanym miastem wyróżniającym się zarówno klimatem, 
jak i roślinnością. Samo miasto, a także okolice oferują nieskończenie wiele atrakcji.

Madera
Istny zielony raj i kraina wiecznej wiosny. Zachwyca wielobarwnymi kwiatami, ogroda-
mi oraz klifami. Stolica wyspy - Funchal - kusi magicznymi uliczkami pełnymi restaura-
cji i kameralnych knajpek. Symbolem Madery jest rajski kwiat - strelicja. Na turystów 
czekają ukryte w lasach lawady, czyli spotykane właściwie tylko tutaj kanały nawad-
niające, wzdłuż których powstały trasy trekkingowe oraz spacerowe.

Filipiny – Wyspa Bohol
Filipiny to ponad 7000 wysp rozsianych na Oceanie Spokojnym. Na wypoczynek pro-
ponujemy Bohol. To jedyne miejsce na świecie, gdzie można spotkać wyraki (tarsiery) 
- urocze stworzonka wyglądem przypominające malutkie małpki. Przybywających tutaj 
zachwycą Czekoladowe Wzgórza i słodkie lenistwo na jednej z wielu pięknych plaż usia-
nych palmami.

Brazylia – Fortaleza
W brazylijskim stanie Ceara jest zawsze dobry czas na wakacje, a plaże - szerokie, z bia-
łym piaskiem i fantastycznym kolorem oceanu to istny raj dla miłośników wakacyjnej 
beztroski. Fortaleza przyciąga kolonialną zabudową i licznymi knajpkami oraz pięknymi 
plażami. Polecamy również wizytę w jednej z kolorowych wakacyjnych wiosek i skoszto- 
wanie przysmaków ze zmrożonych jagód acai oraz doskonałych owoców morza.
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Egzotyka light

Szukaj na stronach katalogów EGZOTYKA 2020/21

Lżejszy sposób na zwiedzanie egzotyki
Propozycja dla spragnionych relaksu i ciekawych wrażeń, będąca po-
łączeniem wczasów i zwiedzania. W programie wyjazdu są wliczone 
w cenę wycieczki do najbardziej atrakcyjnych miejsc, a zakwaterowa-
nie w hotelu daje więcej okazji do relaksu. Nie bez znaczenia jest też 
bardzo korzystna cena i bezpośredni przelot.

 wygodna formuła
 unikalna oferta na rynku
 atrakcyjna cena
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Wymarzone miejsca  
 w Twoim zasięgu
Leć naszym czarterem

Ceny promocyjne. Ilość miejsc w promocji ograniczona.
Aktualne ceny sprawdź na http://biletyczarterowe.r.pl/  
lub w Twoim biurze podróży.

POZOSTAŁE CZARTERY:
KIERUNEK CENA OD

MADERA 1399  ZŁ
KENIA 1999  ZŁ
OMAN – Salalah 2099  ZŁ
GAMBIA 2099  ZŁ
BRAZYLIA – Fortaleza 3599  ZŁ

LEĆ DREAMLINEREM LOT-u *
KIERUNEK CENA OD

WIETNAM 2799  ZŁ
TAJLANDIA - Bangkok 2999  ZŁ
INDIE - Goa 2999  ZŁ
DOMINIKANA 3599  ZŁ
KUBA - Varadero 3999  ZŁ
MEKSYK - Cancun 3999  ZŁ

* Ceny za bilet w obie strony w klasie ekonomicznej
za rejs na trasie Warszawa - kierunek - Warszawa



• KUBA – Wyspa jak wulkan gorąca
• MEKSYK – Wielka konkwista
• ARGENTYNA i BRAZYLIA
  – Argentyńskie tango, samba Rio de Janeiro
• ARGENTYNA i BRAZYLIA – Lody w kolorze błękitu
• PERU, CHILE, BOLIWIA, ARGENTYNA, BRAZYLIA
  – Podróż życia
• PERU i BOLIWIA – Cuda świata - Machu Picchu

• INDIE – India Express
• INDIE – Złoty Trójkąt i plaże Goa
• INDIE – Słodki zapach kardamonu
• INDIE – Kolory pustynnych miast
• JAPONIA – W krainie gejsz i samurajów
• BALI – Wyspa bogów
• JAWA I BALI – W krainie batiku
• SINGAPUR i MALEZJA – Azjatyckie tygrysy

• EMIRATY ARABSKIE – Przygoda z Szejkiem
• GAMBIA i SENEGAL – Przez wydmy Dakaru
• GAMBIA i SENEGAL – Senegambia - spacer z lwami
• ETIOPIA – Na tropie Arki Przymierza
• KENIA – Kenia Classic
• WIETNAM – Good Morning, Wietnam
• TAJLANDIA – Baśniowa Tajlandia
• TAJLANDIA, KAMBODŻA, WIETNAM
  – Wielka azjatycka przygoda
• SRI LANKA – Łza z policzka Indii
• SRI LANKA – Esencja Cejlonu
  - z wypoczynkiem na Sri Lance lub Malediwach
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Programy egzotyczne de luxe



Zwiedzanie
de luxe
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Dzięki Rainbow
egzotyka może iść w parze z luksusem.
Zapraszamy na ekskluzywne wycieczki objazdowe 
w najciekawsze regiony globu. Gwarantujemy przygodę 
w węższym gronie (grupy do 20 osób), noclegi w hotelach 
o najwyższych standardach w danym regionie, wyjątkową 
obsługę, fascynujące programy i jak zawsze opiekę 
naszych najlepszych pilotów.

Szczegółowe informacje na stronach katalogów.
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REJSY

22 Rejs u wybrzeży Emiratów Arabskich 

 – Orientalne All Inclusive

24 Rejs po Karaibach – Antyle i Karaiby Południowe

26 Rejs Ameryka Południowa – Boskie Buenos

BLISKI WSCHÓD

28 Oman • Wypoczynek  NOWOŚĆ

29 Informacje ogólne

30 Atrakcje i wycieczki lokalne

32 Kairaba Mirbat Resort

34 Crowne Plaza Resort

36 Hilton Resort Salalah

38 Millennium Resort Salalah

40 Salalah Gardens Hotel

41 Samharam Village Resort

 Oman  NOWOŚĆ

42 Egzotyka Light – Oman  7+7 dni 
44 Oman – Ogrody pustyni  7+7 dni 
46 Oman – W 7 dni dookoła Arabii  7+7 dni 
48 Oman i Emiraty Arabskie

 – Sułtanaty i Emiraty  7+7 dni

50 Katar • Wypoczynek

51 Informacje ogólne

52 Atrakcje i wycieczki lokalne

54 Sheraton Grand Doha

 Resort & Convention Hotel

55 Grand Hyatt Doha Hotel

56 Hilton Doha Hotel

57 Intercontinental Doha

58 Sharq Village & Spa, a Ritz-Carlton

59 St. Regis Doha

 Katar
60 Egzotyka light – Katar  7+7 dni

 Arabia Saudyjska  NOWOŚĆ

62 Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie

 –  Intrygujący Półwysep Arabski

64 Arabia Saudyjska

 – Tajemnicze Królestwo Saudów

66 Zjednoczone Emiraty Arabskie • Wypoczynek
67 Informacje ogólne

68 Atrakcje i wycieczki lokalne

 Hotele w Fujairah
70 Radisson Blu Resort Fujairah

71 Le Meridien Al Aqah Beach Resort

72 Mirage Bab Al Bahr Hotel & Resort

 Hotele w Dubaju
73 Amwaj Rotana

74 C Central The Palm

75 Millenium Place Marina

76 Aloft Palm Jumeirah

77 Holiday Inn Al Barsha

78 Ibis Deira

 Hotele w Abu Dhabi

79 Al Raha Beach Hotel

80 Bab Al Qasr

81 Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort

82 Holiday Inn Downtown Abu Dhabi

83 Ajman Saray

 Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Iran
84 Egzotyka Light

 – Zjednoczone Emiraty Arabskie  7+7 dni
86 Emiraty Arabskie – Przygoda z Szejkiem  7+7 dni
88 Emiraty Arabskie De Luxe

 – Przygoda z Szejkiem  7+7 dni
90 Emiraty Arabskie – Złote wrota pustyni  7+7 dni
92 Emiraty Arabskie 

 – Ekscentryczny Dubaj i oddech pustyni  7+7 dni
94 Emiraty Arabskie 

 – Dubaj i Abu Zabi - orientalny eliksir 

96 Iran – Perski Szach 

98 Iran – Mezopotamia – kolebka cywilizacji 

100 Iran – Drogą Królewską do świątyń ognia

AMERYKA PÓŁNOCNA

102 USA - Floryda • Wypoczynek  NOWOŚĆ

103 Informacje ogólne

104 Atrakcje i wycieczki lokalne

106 The Palms Hotel & SPA – Miami Beach

107 Marseilles Hotel – Miami Beach

108 Circa 39 – Miami Beach

109 Dorchester Miami Beach  – Miami Beach

 USA, Kanada

110 New York, New York

112 USA – Oto Ameryka

114 USA – Atlantic Highway

116 USA i Kanada – Od stolicy świata do stolicy USA

118 USA – Miami Sunshine State 

120 USA – Floryda – Żar tropików 

122 USA – Kalifornia i Arizona - Wild Wild West

124 USA – California Dreams

126 USA – Aloha Hawaje

AMERYKA ŚRODKOWA I KARAIBY

128 Kuba Varadero • Wypoczynek
129 Informacje ogólne

130 Atrakcje i wycieczki lokalne

132 Melia Internacional

133 IBEROSTAR Selection Varadero

134 Ocean Varadero El Patriarca

135 IBEROSTAR Selection Bella Vista

136 IBEROSTAR Laguna Azul

137 IBEROSTAR Playa Alameda

138 Grand Memories Varadero

139 Melia Las Antillas

140 IBEROSTAR Tainos

141 Memories Varadero Beach Resort

142 IBEROSTAR Bella Costa

143 LABRANDA Varadero Resort

144 BE LIVE Experience Turquesa

145 Gran Caribe Sunbeach

 Kuba, Meksyk, USA
146 Egzotyka Light – Kuba – Varadero  7+7 dni 
148 Kuba – Wyspa jak wulkan gorąca  7+7 dni
150 Kuba de luxe – Wyspa jak wulkan gorąca  7+7 dni
152 Buenos Dias Cuba

154 Kuba – Salsa cubana  7+7 dni  NOWOŚĆ

156 Kuba – Karaibske perły  7+7 dni  NOWOŚĆ

158 Kuba, Meksyk, USA – Trzy odsłony dwóch Ameryk

160 Kuba i USA

 – Hawana i Miami - 90 mil do raju  NOWOŚĆ

162 Dominikana: Puerto Plata i Samana
 • Wypoczynek
163 Informacje ogólne

164 Atrakcje i wycieczki lokalne

 Hotele w Puerto Plata i Cabarete
166 Senator Puerto Plata Spa Resort (Ex Riu Bachata) 

168 Playa Bachata Resort (Ex Riu Merengue)

170 IBEROSTAR Costa Dorada

171 Sunscape Puerto Plata

172 Viva Wyndham Tangerine

 Hotele Samana

173 Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

174 Grand Bahia Principe El Portillo

175 Viva Wyndham V Samana 

 Dominikana
176 Dominikana – Karaibska ślicznotka

178 Meksyk: Cancun, Riviera Maya,

 Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Xpu-ha

 • Wypoczynek
179 Informacje ogólne

180 Atrakcje i wycieczki lokalne

182 Secrets The Vine Cancun

183 IBEROSTAR Selection Cancun

184 Dreams Tulum Resort & SPA

185 Grand Riviera & Suites Princess 

186 Grand Palladium Riviera Maya Resort & Spa

187 IBEROSTAR Paraiso del Mar

188 IBEROSTAR Quetzal 

189 Ocean Maya Royale by H10

Spis treści
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190 Luxury Bahia Principe Akumal

191 Grand Bahia Principe Riviera Maya

192 Bluebay Grand Esmeralda

193 Reflect Cancun Resort & Spa

194 Sunscape Akumal Beach Resort & Spa

195 Catalonia Yucatan Beach

196 Serenity Eco Luxury Tented Camp by Xperience

197 Cancun Bay Resort

198 Dos Playas Beach House by Faranda

199 Imperial Laguna by Faranda

 Meksyk: Cozumel • Wypoczynek
201 Informacje ogólne

202 Secrets Aura Cozumel

203 IBEROSTAR Cozumel

204 Grand Park Royal Luxury Resort

205 Allegro Cozumel

206 Sunscape Sabor Cozumel

207 Playa Azul Golf Scuba Spa

 Meksyk, Belize, Gwatemala, Honduras,

 Salwador, Kuba
208 Meksyk – Wielka Konkwista  

210 Meksyk de luxe – Wielka Konkwista 

212 Tropiki Centralnej Ameryki 

214 Meksyk, Gwatemala, Belize

 – Zaginione miasta Majów  7+7 dni
216 Hasta la vista Mexico!  7+7 dni
218 Meksyk

 – Siedem cudów Jukatanu  7+7 dni  NOWOŚĆ 

220 Meksyk

 od pierwszego wejrzenia  7+7 dni  NOWOŚĆ

222 Meksyk – Wielka konkwista

 - przelot samolotem rejsowym 

224 Meksyk kolonialny

226 Meksyk – Dia de los Muertos - wakacje z duchami

228 Meksyk znany i nieznany

230 Meksyk i Kuba – Tequila i cygara

232 Panama • Wypoczynek
233 Informacje ogólne

234 Atrakcje i wycieczki lokalne

236 Sheraton Bijao Beach Resport

237 Riu Playa Blanca

238 Royal Decameron Golf Beach Resort & Villas

 Panama, Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua
240 Egzotyka Light – Panama

242 Panama aktywnie  NOWOŚĆ

244 Panama

 – Darien - codzienne życie Indian  NOWOŚĆ 

246 Panama – Raj na ziemi

248 Kostaryka aktywnie!

250 Panama, Kostaryka i Nikaragua 

 – Morze lasów, lawa przyjemności

252 Nikaragua i Panama – Pośród dzikiej przyrody 

254 Kolumbia – Kokalumbia

AMERYKA POŁUDNIOWA

256 Brazylia - Fortaleza • Wypoczynek  NOWOŚĆ

257 Informacje ogólne

258 Atrakcje i wycieczki fakultatywne

261 Coliseum Beach Resort

262 Parque Das Fontes

264 My Blue Jericoacoara

265 Kariri Beach Cumbuco 

266 Crocobeach Hotel

267 Vila Gale Fortaleza

268 Laguna Blu Hotel

269 Golfinho Cumbuco

270 Pousada Surfing Jeri

271 Milos Beach Hotel

 Brazylia, Argentyna, Boliwia, Chile, Peru
272 Brazylia

 – Oderwij się od ziemi – Ceara  7+7 dni  NOWOŚĆ 

274 Brazylia aktywnie!  7+7 dni  NOWOŚĆ

276 Brazylia – Tylko w Brazylii

 jest woda na pustyni  7+7 dni  NOWOŚĆ 

278 Brazylia – Zielona mapa Brazylii

 - Amazonia  7+7 dni  NOWOŚĆ 

280 Brazylia

 – Rio to nie wszystko!  7+7 dni  NOWOŚĆ 

282 Brazylia – Z natury piękna 

284 Egzotyka Light – Rio de Janeiro 

286 Brazylia – Zew natury 

288 Brazylia – Brazylijskie despacito 

290 Brazylia

 – Nieokiełznana przyroda - Manaus, Iguacu 

292 Brazylia – Karnawał w Rio de Janeiro!  NOWOŚĆ 

294 Brazylia – Wyprawa przez kontynent 

296 Brazylia i Argentyna – Pociąg w nieznane 

298 Brazylia, Chile, Argentyna 

 – Lody w kolorze błękitu - Patagonia

300 Brazylia, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru 

 – Podróż życia 

302 Brazylia i Argentyna  

 – Argentyńskie tango i samba Rio de Janeiro 

304 Argentyna i Chile

 – Koniec świata, początek wszystkiego 

306 Argentyna i Urugwaj – Wielorybi śpiew  NOWOŚĆ 

308 Chile i Wyspa Wielkanocna  

 – Rapa Nui - z dala od cywilizacji 

310 Peru – Zagadki cywilizacji  

312 Peru i Boliwia – Cuda Świata - Machu Picchu 

314 Peru i Boliwia Aktywnie  NOWOŚĆ

316 Chile, Boliwia, Peru – Na szlaku piękna

 Ekwador

318 Ekwador – Nie taki diabeł straszny 

320 Ekwador i Galapagos – Gala zwierząt 

322 Ekwador i Galapagos – Teoria ewolucji

WAŻNE

324 Przeczytaj Koniecznie

327 Ogólne Warunki Uczestnictwa 

Data wydania katalogu: 21.04.2020

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7 WAKACJE 7+7 - imprezy dedykowane są wszystkim tym, którzy lubią zwiedzać i wypoczywać. 
Program przewiduje 7 dni zwiedzania i 7 dni wypoczynku.

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 
Idealne wycieczki dla tych którzy lubią zwiedzać i pragną 
odrobiny odpoczynku przez kolejne dni. Decydując 
się na te programy zwiedzasz i odpoczywasz przed po- 
wrotem do domu.

      –› Lot bezpośredni 
BEZPOŚREDNIO NA WAKACJE - przelot odbywa się bez przesiadek i mię- 
dzylądowań, nowoczesnym komfortowym samolotem Boeing 787 
lub podobnym. Do wyboru klasa ekonomiczna, premium i biznes.

      –› Tour Guide System 
Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewo- 
dowy system oprowadzania grup, umożliwiający Klientowi wy-
godny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji “Przeczytaj 
koniecznie”.

fit & fun WAKACJE DLA AKTYWNYCH - hotele, w których wiele się dzieje.
Program animacyjny i sportowy od samego rana i wieczorne show. 
Często przy hotelach zaplecze do uprawiania sportów wodnych.

dla rodzin WAKACJE RODZINNE - hotele nastawione na rodzinny wypoczynek. 
Dla dzieci: place zabaw, brodziki, animacje, mini klub oraz wiele innych 
atrakcji.

we dwoje WAKACJE WE DWOJE - hotele dla spędzających wakcje we dwoje 
wybrane z myślą o dorosłych. Często blisko centrum miejscowości 
i lokalnych rozrywek.

przy plaży WAKACJE PRZY PLAŻY - hotele położone przy samej plaży lub oddzielone 
od niej tylko promenadą, albo lokalną ulicą.

+18 dla dorosłych DLA DOROSŁYCH - w tych hotelach zakwaterowani są wyłącznie dorośli. 
Spędź wakacje w stylu i w towarzystwie, jakie Ci odpowiada.

all inclusive WAKACJE ALL INCLUSIVE - hotele z tą opcją serwują całodzienne 
wyżywienie oraz napoje. Wariant dla lubiących, gdy wszystko jest w cenie.

aquapark AQUAPARK - Jedziecie na wakacje całą rodziną? Zapraszamy Was 
do hoteli, w których poczujecie się jak ryby w wodzie! W tych obiektach 
są liczne baseny, wodne atrakcje oraz aquaparki.

royal WAKACJE W LUKSUSIE - hotele z klasą. Najwyższa jakość, najlepszy serwis 
i kosmopolityczna atmosfera.

pokoje 2+2 rodzinne ZAKWATEROWANIE DLA RODZIN – hotele oferują pokoje rodzinne 
w których zakwaterowane mogą być maksymalnie cztery osoby, mogą 
się różnić wielkością lub posiadać oddzielną sypialnię.

Nasze oznaczenia
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W naszych biurach zarezerwują Państwo bilety na wszystkie linie 
lotnicze, zarówno regularne, jak i low cost. Za bilet można zapłacić 
gotówką, kartą kredytową lub przelewem.

BILETY
LOTNICZE

TEL. (42) 683 95 00

SALONY FIRMOWE
BEŁCHATÓW
C.H. OLIMPIA *
ul. Kolejowa 6
(44) 633 06 96
belchatow.olimpia@R.pl

BIAŁYSTOK
ul. Lipowa 15
(85) 746 08 22
tel. kom. 506 479 196
bialystok.lipowa@R.pl

C.H. BIAŁA *
ul. Cz. Miłosza 2
(85) 876 20 40
bialystok.biala@R.pl

C.H. JUROWIECKA *
ul. Jurowiecka 1
(85) 653 78 90, 661 01 05
bialystok.jurowiecka@R.pl

BIELSKO-BIAŁA
ul. 11 Listopada 20
(33) 815 03 03, 815 03 05
bielsko.11listopada@R.pl

C.H. SFERA *
ul. Mostowa 5
(33) 811 78 03
bielsko.sfera@R.pl

BYDGOSZCZ
ul. Batorego 6
(52) 376 45 45, 322 63 63
bydgoszcz.batorego@R.pl

C.H. POMORSKA *
ul. Fordońska 141 
(52) 345 30 49
bydgoszcz.pomorska@R.pl

G.H. ZIELONE ARKADY *
ul. Wojska Polskiego 1
(52) 345 30 00; tel. kom. 571 207 838
bydgoszcz.zielonearkady@R.pl

C.H. FOCUS *
ul. Jagiellońska 39
(52) 516 17 16
bydgoszcz.focus@r.pl

BYTOM
C.H. AGORA *
Pl. Kościuszki 1
(32) 411 05 45
bytom.agora@R.pl

C.H. PLEJADA *
al. J.Nowaka-Jeziorańskiego 25
(32) 787 65 85
bytom.plejada@R.pl

CZELADŹ 
C.H. M1 *
ul. Będzińska 80
(32) 413 15 83
czeladz.m1@R.pl

CZĘSTOCHOWA
al. NMP 9
(34) 360 53 05, 360 53 06
czestochowa.nmp@R.pl

GALERIA JURAJSKA *
Al. Wojska Polskiego 207
(34) 341 19 00
czestochowa.jurajska@r.pl

DĄBROWA GÓRNICZA
C.H. POGORIA *
ul. Jana III Sobieskiego 6
(32) 411 22 87
dabrowa.pogoria@R.pl

ELBLĄG
C.H. OGRODY *
ul. Płk. Dąbka 152
(55) 232 72 42, 236 84 44
elblag.ogrody@R.pl

EŁK
ul. Wojska Polskiego 34
(87) 610 38 51
elk.wojskapolskiego@R.pl    

GDAŃSK
FORUM GDAŃSK *
Targ Sienny 7
(58) 322 04 97, 322 04 98
gdansk.forum@R.pl

C.H. METROPOLIA *
ul. J. Kilińskiego 2-6
(58) 524 18 32, 521 86 37
gdansk.metropolia@R.pl

C.H. MORENA *
ul. Schuberta 102 A
(58) 322 10 54
gdansk.morena@R.pl

C.H. MORSKI PARK *
ul. Przywidzka 6
(58) 301 96 78
gdansk.morski@R.pl

GALERIA BAŁTYCKA *
al. Grunwaldzka 141
(58) 573 73 00
gdansk.baltycka@r.pl

GDYNIA
ul. 10 lutego 2/1
(58) 620 48 44, 620 31 48
gdynia.10lutego@R.pl

C.H. KLIF *
Al. Zwycięstwa 256
(58) 661 40 04, 660 47 73
gdynia.klif@R.pl

C.H. RIVIERA *
ul. K. Górskiego 2
(58) 573 53 62
gdynia.riviera@R.pl

GLIWICE
P.H. ARENA *
Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1
(32) 411 24 24
gliwice.arena@R.pl

C.H. FORUM *
ul. Lipowa 1
tel. kom. 501 757 331 (332)
gliwice.forum@R.pl

GŁOGÓW
Rynek 83
(76) 831 32 33
glogow.rynek@R.pl

GNIEZNO
NOWY SALON
ul. Rynek 19
(61) 424 10 93
gniezno.rynek@R.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI
C.H. NOVA PARK *
ul. Przemysłowa 2
(95) 727 77 44, 727 77 67
gorzow.novapark@R.pl

GRUDZIĄDZ
ul. Stara 5
(56) 642 88 16
grudziadz.stara@R.pl

INOWROCŁAW
GALERIA SOLNA *
ul. Wojska Polskiego 16
(52) 527 02 02
inowroclaw.solna@R.pl

JAWORZNO
C.H. GALENA *
ul. Grunwaldzka 59
(32) 411 41 11
jaworzno.galena@R.pl

JELENIA GÓRA
ul. Piłsudskiego 3
(75) 713 93 20
jeleniagora.pilsudskiego@R.pl

KALISZ
C.H. AMBER *
ul. Górnośląska 82
(62) 751 06 91
kalisz.amber@R.pl

KATOWICE
ul. Św. Jana 11
(32) 355 99 50, 355 99 60
katowice.swjana@R.pl

C.H. DĄBRÓWKA *
al. Roździeńskiego 200
(32) 206 20 68, 206 20 69
katowice.dabrowka@R.pl

GALERIA KATOWICKA *
ul. 3 Maja 30
(32) 203 40 12, 241 26 60
katowice.galeriakatowicka@R.pl

C.H. SILESIA *
ul. Chorzowska 107
(32) 202 08 30, 203 54 97
katowice.silesia@R.pl

C.H. LIBERO *
ul. Kościuszki 229
(32) 413 15 36
katowice.libero@R.pl

KIELCE
C.H. ECHO *
ul. Świętokrzyska 20
(41) 240 59 59
kom. 506 479 526
kielce.echo@R.pl

C.H. KORONA *
ul. Warszawska 26
(41) 344 46 30, tel. kom. 506 479 261
kielce.korona@R.pl

KOŁOBRZEG
ul. Słowińców 11/3
(94) 352 02 73, 352 68 24
kolobrzeg.slowincow@R.pl

KONIN
ul. Dworcowa 8
(63) 240 01 49, 246 53 67
konin.dworcowa@R.pl

KOSZALIN
C.H. ATRIUM *
ul. Paderewskiego 1
tel. kom. 721 620 000
koszalin.atrium@R.pl

C.H. EMKA *
ul. Jana Pawła II 20
(94) 342 21 33, tel. kom. 501 878 340
koszalin.emka@R.pl

KRAKÓW
ul. Karmelicka 52
(12) 681 60 95, 681 60 96
krakow.karmelicka@R.pl

pl. Szczepański 7
(12) 633 55 11, 634 42 43
krakow.plszczepanski@R.pl

C.H. BONARKA *
ul. Kamieńskiego 11
(12) 292 24 43, 292 24 40
krakow.bonarka@R.pl

C.H. GALERIA KRAKOWSKA *
ul. Pawia 5
(12) 352 27 77
krakow.galeriakrakowska@R.pl

C.H. KAZIMIERZ *
ul. Podgórska 34
(12) 352 37 27
krakow.kazimierz@R.pl

C.H. SERENADA *
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 41 
(12) 352 19 52
krakow.serenada@R.pl

C.H. ZAKOPIANKA *
ul. Zakopiańska 62
(12) 293 31 87, 293 31 88
krakow.zakopianka@R.pl

C.H. M1 *
Al. Pokoju 67
(12) 352 43 59
krakow.m1@R.pl

KROSNO 
C.H. VIVO *
ul. Bieszczadzka 29
(13) 424 10 70
tel. kom. 608 24 10 70
krosno.vivo@R.pl

LEGNICA
ul. Wrocławska 27, Budynek „MPoint”
tel. kom. 512 390 217
legnica.wroclawska@R.pl

LEGIONOWO
ul. Piłsudskiego 35
(22) 665 22 22
legionowo@R.pl

LESZNO
ul. Wróblewskiego 1
(65) 511 49 23
leszno.wroblewskiego@R.pl

LUBIN
ul. Piastowska 1a
(76) 744 12 06
tel. kom. 664 953 774
lubin.piastowska@R.pl

LUBLIN
C.H. ATRIUM FELICITY *
Al. W. Witosa 32
(81) 465 33 33
lublin.felicity@R.pl

C.H. PLAZA *
ul. Lipowa 13
(81) 532 77 78, 532 22 57
lublin.lipowa@R.pl

C.H. VIVO Lublin *
Al. Unii Lubelskiej 2
(81) 532 59 57, 534 77 54
lublin.vivo@R.pl

ŁÓDŹ
ul. Piotrkowska 70
(42) 632 55 47, 630 28 85
lodz.piotrkowska@R.pl

GALERIA ŁÓDZKA *
al. Piłsudskiego 15/23
(42) 637 11 01, 633 21 14
lodz.galerialodzka@R.pl

C.H. MANUFAKTURA *
ul. Karskiego 5
(42) 237 23 72,
tel. kom. 506 365 749, 506 365 736
lodz.manufaktura@R.pl

C.H. PASAŻ ŁÓDZKI *
Al. Jana Pawła II 30
(42) 237 17 17
lodz.pasazlodzki@R.pl

C.H. PORT ŁÓDŹ - IKEA *
ul. Pabianicka 245
(42) 298 10 20
lodz.port@R.pl

C.H. SUKCESJA *
Al. Politechniki 1
(42) 237 44 00
lodz.sukcesja@R.pl

MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Warszawska 163/2
(25) 752 26 21
kom. 884 033 033
minsk.warszawska@R.pl

NOWY SĄCZ
ul. Lwowska 68
(18) 547 19 97, 547 19 98
nowysacz.lwowska@R.pl

NOWY TARG
NOWY SALON
ul. Kolejowa 22
(18) 44 99 800, tel. kom. 507 760 100
nowytarg.kolejowa@R.pl

OLSZTYN
ul. Warmińska 14
(89) 527 26 56, 527 77 68
olsztyn.warminska@R.pl

C.H. AURA *
ul. Piłsudskiego 16
(89) 613 15 10
olsztyn.aura@R.pl

GALERIA WARMIŃSKA *
ul. Tuwima 26
(89) 722 42 67
olsztyn.galeriawarminska@R.pl

OPOLE 
C.H. KAROLINKA *
ul. Wrocławska 152/154 
(77) 542 26 00
opole.karolinka@R.pl

C.H. SOLARIS *
Pl. Kopernika 16
(77) 423 00 73, 423 00 74
opole.solaris@R.pl

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Pl. 23 Stycznia 18 (róg ul. Raszkowskiej)
(62) 593 06 43
ostrow.stycznia@R.pl

OŚWIĘCIM
ul. Solskiego 2
(33) 842 43 76
oswiecim.solskiego@R.pl

PIASECZNO
ul. Warszawska 1/6
(22) 464 84 64
piaseczno.warszawska@R.pl

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ul. J. Słowackiego 3
(44) 647 57 24
piotrkow.slowackiego@R.pl
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Nasi Specjaliści pomogą Państwu szybko i wygodnie zarezerwować wycieczkę przez telefon! Umowa zostanie przesłana mailem lub listem prosto pod wskazany adres. 
Potem tylko płatność (przelewem lub kartą kredytową) i już wyruszacie Państwo w swoją wymarzoną podróż! Ponadto nasi specjaliści udzielą Państwu wszystkich 
niezbędnych informacji na temat wybranej wycieczki. Dodatkowo możemy dla Państwa zarezerwować sam bilet lotniczy na połączenia krajowe i zagraniczne.

CALL
CENTER

TEL. (42) 680 38 51

JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG
PIŁA
ul. Wojska Polskiego 24 F
(67) 348 89 07
tel. kom. 666 885 256
pila.wojskapolskiego@R.pl

PŁOCK
C.H. MAZOVIA *
ul. Wyszogrodzka 127
(24) 367 85 85
plock.mazovia@R.pl

C.H. WISŁA *
ul. Wyszogrodzka 144
(24) 363 34 33
plock.wisla@R.pl

POZNAŃ
ul. Strzelecka 5
(61) 850 16 50, 855 72 84
tel. kom. 506 479 077, 506 479 124
poznan.strzelecka@R.pl

Biuro Obsługi Korporacyjnej
ul. Wysoka 5a/1
(61) 622 15 04, 622 15 06
poznan.wysoka@R.pl

C.H. AVENIDA *
ul. Matyi 2
(61) 679 33 43
poznan.avenida@R.pl

C.H. KING CROSS MARCELIN *
ul. Bukowska 156 
(61) 886 00 39
poznan.kingcross@R.pl

C.H. PLAZA *
ul. Drużbickiego 2
(61) 662 38 27
poznan.plaza@R.pl

C.H. POSNANIA *
ul. Pleszewska 1
(61) 847 51 01, 855 33 09
tel. kom. 506 479 130
poznan.posnania@R.pl

PRUSZKÓW
GALERIA NOWA STACJA *
ul. Sienkiewicza 19
(22) 111 60 60
pruszkow.nowastacja@R.pl

PUŁAWY
C.H. ZIELONA *
ul. Lubelska 2
(81) 888 66 33
pulawy.zielona@R.pl

RACIBÓRZ
ul. Nowa 1
tel. kom. 696 765 775
(32) 414 80 00
raciborz.nowa@R.pl

RADOM
ul. Żeromskiego 70
(48) 385 89 99, 340 13 33

radom.zeromskiego@R.pl

C.H. SŁONECZNA *
ul. B. Chrobrego 1
(48) 387 27 47
radom.sloneczna@R.pl

RUDA ŚLĄSKA
C.H. PLAZA *
ul. 1 Maja 310
(32) 411 61 91
ruda.plaza@R.pl

RUMIA
C.H. PORT RUMIA / Auchan *
ul. Grunwaldzka 108 
tel. kom. 732 999 964
rumia.port@R.pl

RYBNIK
C.H. FOCUS Poziom +2 *
ul. B. Chrobrego 1 
tel. kom. 692 633 203, 692 633 229
rybnik.focus@R.pl

RZESZÓW 
GALERIA RZESZÓW *
al. Piłsudskiego 44
(17) 850 76 88, 850 76 89
rzeszow.galeriarzeszow@R.pl

C.H. MILLENIUM HALL *
ul. Kopisto 1
(17) 742 19 00
rzeszow.milleniumhall@R.pl

SIEDLCE
ul. Kilińskiego 10
(25) 755 62 54
siedlce.kilinskiego@R.pl

SIERADZ
Aleja Pokoju 11
tel. kom. 730 112 119
sieradz.alejapokoju@R.pl

SŁUPSK 
C.H. JANTAR *
ul. Szczecińska 58
(59) 724 28 28
slupsk.jantar@R.pl

SOSNOWIEC
C.H. PLAZA *
ul. Sienkiewicza 2
(32) 297 40 95, 297 40 94
sosnowiec.plaza@R.pl

STALOWA WOLA
C.H. VIVO lok. nr 70 *
ul. Fryderyka Chopina 42
(15) 814 28 14
tel. kom. 514 141 424
stalowa.vivo@R.pl

STAROGARD GDAŃSKI
GALERIA HANDLOWA NEPTUN *
ul. Pomorska 7
tel. kom. 533 310 135
starogard.neptun@R.pl

SUWAŁKI
C.H. PLAZA *
ul. Gen. Józefa Dwernickiego 15 
tel. kom. 536 880 960
suwalki.plaza@R.pl

SZCZECIN
ul. Kaszubska 71
(91) 434 80 78, 434 80 79
szczecin.kaszubska@R.pl

C.H. GALAXY *
Al. Wyzwolenia 18-20
(91) 817 24 00
szczecin.galaxy@R.pl

C.H. KASKADA *
Al. Niepodległości 36
(91) 431 06 35, 431 06 41
szczecin.kaskada@R.pl

ŚWIDNICA
ul. Długa 52
tel. kom. 504 497 591
swidnica.dluga@R.pl

TARNOWSKIE GÓRY
C.H. TESCO *
ul. Zagórska 220
(32) 287 99 20
tarnowskiegory.tesco@R.pl

TARNÓW
NOWY SALON
GALERIA TARNOVIA *
ul. Krakowska  149
(14) 657 22 31, tel. kom. 507 760 200
tarnow.tarnovia@R.pl

TORUŃ
ul. Mostowa 27
(56) 658 42 23, 658 42 24
torun.mostowa@R.pl

C.H. COPERNICUS *
ul. Żółkiewskiego 15
(56) 653 81 50
torun.copernicus@R.pl

C.H. PLAZA *
ul. Broniewskiego 90
(56) 647 13 13, tel. kom. 506 108 621
torun.plaza@R.pl

TYCHY
C.H. GEMINI *
ul. Towarowa 2
(32) 227 42 24, 227 42 23
tel. kom. 508 904 067,  508 902 129
tychy.gemini@R.pl

WADOWICE 
Pl. Kościuszki 3, lok. 4
(33) 823 23 51
wadowice@Rpl

WAŁBRZYCH
C.H. VICTORIA *
ul. 1 Maja 64
(74) 663 29 69
walbrzych.victoria@R.pl

WARSZAWA
Al. Jana Pawła II 52/54
(22) 635 13 25, 635 86 82
warszawa.jp2@R.pl

al. KEN 96 (Metro Ursynów)
(22) 855 32 01, 855 32 02
warszawa.ken@R.pl

ul. Marszałkowska 140
(22) 828 03 30, 827 99 58
warszawa.marszalkowska@R.pl

ul. Wilcza 33 (róg Marszałkowskiej)
(22) 622 08 22, 622 60 60
warszawa.wilcza@R.pl

C.H. ATRIUM REDUTA *
Al. Jerozolimskie 148
(22) 658 08 08, 659 03 26
warszawa.reduta@R.pl

C.H. BLUE CITY poziom -1 *
Al. Jerozolimskie 179 
(22) 290 87 78
warszawa.bluecity@R.pl

C.H. Carrefour-ATRIUM Targówek *
ul. Głębocka 15 
(22) 290 44 40
warszawa.targowek@R.pl

GALERIA MOKOTÓW *
ul. Wołoska 12 
(22) 290 61 71
warszawa.mokotow@R.pl

C.H. KING CROSS *
Praga ul. Jubilerska 1/3
(22) 290 62 84
warszawa.kingcross@R.pl

C.H. PÓŁNOCNA *
ul. Swiatowida 17
(22) 290 75 75
warszawa.polnocna@R.pl

C.H. PROMENADA *
ul. Ostrobramska 75c
(22) 290 48 28
warszawa.promenada@R.pl

C.H. SADYBA BEST MALL *
ul. Powsińska 31
(22) 856 53 99, 849 06 45
warszawa.sadyba@R.pl

C.H. WILEŃSKA *
ul. Targowa 72
(22) 619 02 01
tel. kom. 506 479 553, 506 479 586
warszawa.wilenska@R.pl

C.H. WOLA PARK *
ul. Górczewska 124
(22) 290 44 84
warszawa.wolapark@R.pl

C.H. ZŁOTE TARASY poziom -1 *
ul. Złota 59
(22) 290 62 82
warszawa.zlotetarasy@R.pl

C.H. MŁOCINY *
ul. Zgrupowania AK „Kampinos“ 15
(22) 290 67 73
tel. kom. 501 757 137, 501 757 157
warszawa.mlociny@R.pl

C.H. ARKADIA *
Al. J. Pawła II 82
(22) 290 77 92
warszawa.arkadia@R.pl

WARSZAWA-JANKI
C.H. JANKI *
ul. Mszczonowska 3
(22) 310 97 47
janki@R.pl

WARSZAWA-ŁOMIANKI
GALERIA ŁOMIANKI *
ul. Brukowa 25
(22) 290 62 92
warszawa.lomianki@R.pl

WŁOCŁAWEK
C.H. WZORCOWNIA *
ul. Kościuszki 16 A
(54) 232 45 22
wloclawek.wzorcownia@R.pl

WOŁOMIN 
GALERIA WOŁOMIN *
ul. Geodetów 2
tel. kom. 608 825 770
wolomin.galeria@R.pl

WROCŁAW 
GALERIA DOMINIKAŃSKA *
Pl. Dominikański 3 
(71) 343 35 53, 344 81 54
wroclaw.dominikańska@R.pl

C.H. MAGNOLIA PARK *
ul. Legnicka 58
(71) 726 25 35 
wroclaw.magnolia@R.pl

C.H. PASAŻ GRUNWALDZKI *
Pl. Grunwaldzki 22
(71) 726 33 81
wroclaw.pasazgrunwaldzki@R.pl

C.H. WROCLAVIA *
ul. Sucha 1 
(71) 336 15 88, 336 15 89
wroclaw.wroclavia@R.pl

C.H. KORONA *
ul. Bolesława Krzywoustego 126
(71) 726 26 34 
wroclaw.korona@R.pl

WROCŁAW-BIELANY
C.H. AUCHAN BIELANY *
ul. Francuska 6
(71) 726 17 18
wroclaw.bielany@R.pl

ZABRZE 
C.H. PLATAN *
Plac Teatralny 12
(32) 271 15 10
zabrze.platan@R.pl

C.H. M1 *
ul. Szkubacza 1
(32) 330 00 46, 330 00 47
zabrze.m1@R.pl

ZAMOŚĆ
C.H. TWIERDZA *
ul. Przemysłowa 10
(84) 530 06 50
tel. kom. 730 303 344
zamosc.twierdza@R.pl

ZIELONA GÓRA
ul. Kupiecka 4
(68) 324 50 40, 324 50 41
zielonagora.kupiecka@R.pl

ŻORY
ul. Męczenników Oświęcimskich 20
(32) 428 20 08
zory@R.pl

ŻYRARDÓW
PASAŻ STARA PRZĘDZALNIA
ul. Mały Rynek 7
tel. kom. 509 290 290, 509 292 292
zyrardow.staraprzedzalnia@R.pl

Republika Czeska

OSTRAVA
ul. Nádražní 142/20
+420 775 550 822
ostrava@R.pl

Litwa

VILNIUS
ul. Basanaviciaus g. 53
+370  641 11 160
vilnius@rainbowtours.lt

* - biura czynne 7 dni w tygodniu



Pozarządowa organizacja non profit, wal-
cząca z biedą panującą w Kenii. Jej główny 
projekt to Maili Tatu To Tu, wspierający 
szkołę podstawową w jednej z kenijskich 
wiosek. Fundacja zapewnia wyżywienie 
186 dzieciom, zbiera środki na pokrycie ich 
edukacji i opiekę medyczną. Wraz z Rain- 
bow Fundacja podjęła wspólną, kilkulet-
nią inicjatywę budowy przedszkola i no-
wej szkoły w Kenii; wspieramy też Funda-
cję w organizacji zbiórki darów dla dzieci 
z Kenii.

dowiedz się więcej na: mailitatutotu.com

NEW HOPE AFRICA

Fundacja powstała 20 lat temu w Łodzi, by 
pomagać chorym (często nieuleczalnie) 
i samotnym dzieciom. Każdego roku wspie- 
ra ponad 200 rodzin. Zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa, całodobową opiekę, speł- 
nia marzenia. W 2018 i 2019 roku Rainbow 
zaangażował się w jeden z projektów Fun- 
dacji nakierowany na wsparcie dla rodzeń- 
stwa najciężej chorych dzieci, wspierając 
organizację dla dzieci wyjazdów waka-
cyjnych (kolonii).

dowiedz się więcej na: gajusz.org.pl

GAJUSZ

Happy Kids od 16 lat otacza opieką osiero-
cone maluchy oraz dzieci, które nie mogą 
się wychowywać w domach biologicznych 
rodziców. Tworzy dla nich Rodzinne Domy 
Dziecka - jest ich już 14, planowane jest 
otwarcie dwóch kolejnych. Pomaga także 
ubogim i chorym (w tym na nowotwory) 
dzieciom z terenów wiejskich. Podopiecz-
nych fundacji jest już ponad 4000! W latach 
2018 i 2019 Rainbow wsparł wakacyjną ak-
cję Happy Bus, finansując odnowienie au-
tobusu i organizując szkolenie animatorów, 
wolontariuszy Fundacji oraz angażując się 
w zbiórkę klocków Lego dla dzieci; w 2019 
roku Rainbow zadbał o Mamy z Rodzinnych 
Domów Dziecka i zorganizował dla nich 
wyjazd na Kretę. Również w 2019 została 
ufundowana nagroda główna w konkursie 
dla podopiecznych Rodzinnych Domów 
Dziecka „Z wirtuala do reala”, podopieczni 
i opiekunowie zwycięskiego Domu Rodzin-
nego wyjechali na wakacje na Cypr. W bie-
żącym i kolejnych latach planujemy cało-
roczne działania na rzecz fundacji.

dowiedz się więcej na: happykids.pl

HAPPY KIDS
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Poznaj nas
z innej strony
Poznaj wspaniałe inicjatywy, które z dumą wspieramy.
Każdy może włączyć się w pomaganie.

Zobacz co robimy i dowiedz się więcej!
R.pl/CSR

KLASY
POD PATRONATEM
RAINBOW
Od 2016 roku Rainbow uruchamia 
klasy o specjalności animacja czasu 
wolnego w szkołach średnich w ca-
łej Polsce i obejmuje je patronatem. 
W każdym roku szkolnym do pro-
jektu przyłączają się kolejne szkoły. 
Uczniowie w zmodyfikowanej we-
dług naszego pomysłu formie reali-
zują lekcje wychowania fizycznego, 
języków obcych, godziny wycho-
wawcze oraz przedmioty zawodo-
we, co pozwala im zyskać wiedzę 
i umiejętności niezbędne w przyszłej 
pracy. Rainbow zapewnia uczniom 
stroje służbowe, coroczne warsztaty 
z trenerami Akademii Rainbow, wy-
jazd na pięciodniową, animacyjną 
zieloną szkołę, a także egzemplarze 
autorskiego podręcznika do nauki 
technik animacyjnych. Obecnie pod 
naszym patronatem uczy się już po-
nad 800 uczniów.
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FIRMUJEMY ŚWIETNĄ 
 INTEGRACJĘ

RAINBOW INCENTIVE jest do Państwa dyspozycji.
Kontakt – grupy@R.pl,  incentive@R.pl,  tel. 42 680 38 10

Macie państwo pomysł na wyjazd, ale brak Wam 
czasu i „głowy” na organizację?

Wystarczy jeden telefon, a zajmiemy się wszystkim 
oprócz pakowania walizek.

Każda firma to indywidualne wyzwanie, fascynujący 
program i rozsądna cena.

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Bony Wakacyjne

Chcielibyście Państwo zintensyfikować Waszą sprzedaż, 
nagrodzić najlepszych partnerów, ufundować nagrodę 
lub po prostu zrobić prezent najbliższym?

Doskonale nadają się do tego Bony Wakacyjne Rainbow.

Wystarczy wybrać wartość bonu i skontaktować się
z naszym działem RAINBOW INCENTIVE, my załatwimy
całą resztę - szybko i bez zbędnych formalności.

Realizacja bonu jest możliwa 
w biurach własnych Rainbow 
i można nim zapłacić także 
za oferty promocyjne.

Szczegółowe informacje na 
temat bonów:
http://r.pl/voucherybony

Wyjazdy motywacyjne
Wspólne wyjazdy organizowane dla firm scalają zespół, 
budują lojalność Klientów i motywują do kolejnych 
biznesowych sukcesów. Są skutecznym i opłacalnym 
narzędziem sprzedaży, marketingu i PR-u. RAINBOW 
INCENTIVE, to specjalny dział Rainbow zajmujący się 
wyjazdami dla firm i grup zorganizowanych. Mogą 
Państwo wybrać ofertę z naszego katalogu lub 
skonsultować się z nami w poszukiwaniu inspiracji. 
“Szyjemy na miarę”, przygotowujemy indywidualne 
rozwiązania uwzględniające budżet, specyfikę firmy 
i zainteresowania jej Klientów.

Stworzymy niezapomnianą imprezę. Po prostu  
wiemy jak!
PALETA NASZYCH MOŻLIWOŚCI 
jest nieograniczona, tak jak nasza wyobraźnia
Specjalizujemy się w wyzwaniach nietypowych. Oprócz 
relaksu pod palmą proponujemy najbardziej zwariowane 
atrakcje, bo to one sprawią, że wyjazd pozostanie  
w pamięci na zawsze.

Prywatny koncert Gwiazdy polskiej sceny muzycznej 
pod rozgwieżdżonym afrykańskim niebem? 
Poszukiwanie ukrytego skarbu Alladyna w Górach Atlas? 
Gry miejskie podczas których trzeba główkować, 
sprzedawać, szukać i odnajdywać? 
Występ w piórach na karnawale w Rio? 
Zjazd na najdłuższej tyrolce świata? 
Lub kieliszek szampana z truskawką podczas lotu  
helikopterem nad Dubajem?

Mamy nieograniczony wachlarz możliwości! Nawet naj-
zwyklejszy wyjazd możemy zamienić w wielką wyprawę.

Referencje na życzenie.
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Doświadczenie
i profesjonalne
doradztwo

 BUSINESS TRAVEL  
MANAGEMENT
by Rainbow

Chcecie Państwo zorganizować wyjazd narciarski
dla swoich pracowników, klientów lub partnerów
biznesowych? Chętnie pomożemy!

narty@r.pl                          tel: 797 408 039

• mamy 30 lat doświadczenia w zarządzaniu
 podróżami służbowymi
• posiadamy akredytację IATA, 2 globalne systemy  
 rezerwacyjne oraz dostęp do promocyjnych stawek  
 i taryf
• pomagamy minimalizować koszty i doradzamy  
 w kształtowaniu polityki podróży
• ustalamy indywidualne systemy rozliczeń
• mamy dedykowanych kasjerów lotniczych oraz  
 opiekunów klienta
• monitorujemy terminy wykupu biletów
• kodujemy bilety w programach lojalnościowych

Kompleksowo obsługujemy podróże służbowe:
• bilety lotnicze regularnych oraz tanich linii
• rezerwacje hotelowe w kraju i za granicą  
• wynajem samochodów
• bilety promowe, autokarowe i kolejowe
• pośrednictwo wizowe
• ubezpieczenia podróży

PROPONUJEMY
DODATKOWE ZNIŻKI DLA PRACOWNIKÓW KLIENTA
NA OFERTĘ TURYSTYCZNĄ

Dział Handlowy Business Travel Management
e-mail: btm@R.pl
Region Centralny i Północny - tel. 502 554 033
Region Zachodni - tel. 797 408 039
Region Południowy - tel. 508 042 208

Biura z funkcją Business Travel Management
Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 20, tel. (33) 815 03 03
Poznań, ul. Wysoka 5a/1, tel. (61) 622 15 04/06
Gdynia, ul. 10 Lutego 2, tel. (58) 620 31 48
Elbląg, C.H. OGRODY, ul. Płk. Dąbka 152 tel. (55) 232 72 42
Lublin, C.H. PLAZA, ul. Lipowa 13, tel. (81) 532 77 78
Olsztyn, ul. Warmińska 14, tel. (89) 527 26 56
Zabrze, C.H. PLATAN, Plac Teatralny 12, tel. (32) 271 15 10

KONGRESY, KONFERENCJE I SZKOLENIA
• doświadczony i profesjonalny zespół
• pomoc w przygotowaniu i obsłudze kongresów,  
 konferencji i szkoleń
• fachowe doradztwo przy wyborze miejsca oraz  
 koordynacja wydarzenia
• dobór powierzchni konferencyjnej
• rejestracja on-line uczestników i rezerwacja noclegów
• catering i organizacja bankietów
• obsługa finansowa, logistyczna i turystyczna

Biuro Kongresów
Małgorzata Szczecińska
tel. 797 408 049 e-mail: kongresy.poznan@R.pl
ul. Wysoka 5 a/1, Poznań
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Rejsy

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2  lub 3  godziny przed wylotem 
samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot 
z Polski. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Przelot do Emiratów Arab-
skich (możliwa przesiadka). Po przylocie odpra-
wa celno-paszportowa i transfer do hotelu *** 
w Dubaju lub okolicy. Zakwaterowanie i nocleg 
(w tym dniu nie ma obiadokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu, dla chętnych (za opłatą) wycieczka po „No-
wym Dubaju”. Przejedziemy do jednej z najwięk-
szych dzielnic mieszkaniowych na świecie - Dubai 
Marina oraz największego portu jachtowego na 
świecie. Następnie panoramiczne zwiedzanie 
pierwszej sztucznie usypanej wyspy w kształcie 
palmy - The Palm Jumeirah (przejazd kolejką 
umieszczoną kilka metrów nad ziemią!). Pa-
miątkowe zdjęcie przy 5* hotelu Atlantis. Później 
udamy się nad Zatokę Perską, aby sfotografować 
z zewnątrz słynny żagiel Burj Al Arab - pierwszy 
7* hotel na świecie! Odwiedzimy Madinat Ju-
meirah - Wenecję Dubaju - dzielnicę w klimacie 
włoskiej laguny z kanałami po których pływają 
romantyczne łódki. Przejedziemy do centrum 

handlowego Mall of the Emirates z największą 
atrakcją - jedynym na świecie w pełni zada-
szonym, czynnym cały rok stokiem narciarskim.
Transfer do portu, zaokrętowanie na statku i ko-
lacja. (Trasa ok. 80 km). Ok. godz. 22:00 statek 
wypływa w kierunku stolicy Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich - Abu Dhabi (nocny rejs).
Uwaga! W terminach 19.12, 09.01, 27.02 statek 
płynie w kierunku Khasab w Omanie (nocny 
rejs).
 Dzień 3  Ok. godz. 07:30 statek dopływa do 
portu w Abu Dhabi. Zachęcamy do skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych (płatnych) aby po-
znać stolicę ZEA, która zadziwia pełną rozmachu 
architekturą z drapaczami chmur i poszczycić się 
może np. imponującym wielkością i przepychem 
meczetem Szejka Zayeda, Wyspą Szczęścia 
- Saadiyat Island - gdzie od niedawna odwie-
dzać można Muzeum Luwr Abu Dhabi. W Qasr 
Al Hosn - muzeum w którym można poznać 
sposób życia dawnych mieszkańców Abu Dha-
bi, z czasów przed petrodolarowym boomem 
zobaczymy jak w  ciągu jednego pokolenia 
biedna rybacka wioska przemieniła się w jedną 
z najpiękniejszych metropolii świata. Fanom 

motoryzacji i mocnych wrażeń proponujemy 
wizytę w „Ferrari World” - jednym z najwięk-
szych i najsłynniejszych tematycznych parków 
rozrywki, obok którego biegnie tor Formuły 
1. Ok. godz. 21:00 statek wypływa w kierunku 
stolicy Kataru - Doha. Nocny rejs.
Uwaga! W terminach 19.12, 09.01, 27.02 statek 
dopływa do portu w Khasab w Omanie.
W terminach 16.01, 30.01, 13.02 statek cumuje 
w Abu Dhabi do dnia następnego. 
 Dzień 4  Ok. godz. 10:00 statek zacumuje 
w porcie w Doha, stolicy Kataru. Zachęcamy 
do skorzystania z wycieczek fakultatywnych 
(płatnych) po mieście, gdzie tradycja miesza 
się z nowoczesnością - zaczynając od fantazyj-
nej, sztucznej wyspy “The Pearl Qatar”, gdzie 
mieszczą się najbardziej luksusowe rezydencje 
i hotele, kończąc na Starym Mieście, gdzie znaj-
duje się słynny w całym Katarze Waqif Souk - 
tradycyjny targ pełen przypraw, ziół, biżuterii 
i  typowych, arabskich ubiorów. Odwiedzimy 
najpopularniejszy w mieście deptak Corniche, 
który ciągnie się wzdłuż wybrzeża i ma pra-
wie 7 km długości, dzielnicę biznesową West 
Bay z drapaczami chmur oraz “Cultural Villa-

ge” - “wioskę” kulturalną, zbudowaną w stylu 
arabskim, gdzie znajdują się teatry, galerie 
sztuki, amfiteatr, restauracje i kawiarnie. Wizyta 
w Muzeum Sztuki Islamskiej - architektonicznym 
majstersztyku z bezcenną kolekcją oraz Aspire 
Park, uznawany za największy i najpiękniejszy 
park w całej Zatoce Perskiej, pośrodku którego 
wznosi się charakterystyczna wieża “Aspire” 
czyli tzw. “pochodnia”. Warto odwiedzić no-
woczesne centrum handlowe - Villaggio Mall, 
gdzie można nie tylko zrobić zakupy, ale także 
(za opłatą): popływać gondolą, pojeździć na ły-
żwach, czy skorzystać z wodnych samochodów. 
Ok. godz. 20:00 statek wypływa w kierunku sto-
licy Bahrajnu. Nocny rejs.
Uwaga! W terminach 19.12, 09.01, 27.02 statek 
dopływa do portu w Maskacie w Omanie
W terminach 16.01, 30.01, 13.02 statek cumuje 
w Abu Dhabi. 
 Dzień 5  Ok. godz. 09:00 statek zacumuje 
w Bahrajnie. Po śniadaniu zwiedzenie tego naj-
mniejszego z krajów arabskich (za opłatą), który 
mimo niewielkich rozmiarów skrywa ogromną 
ilość atrakcji, m. in.: spacer po mieście Muharraq, 
pełnym historycznych domów ukrytych w pląta-

W programie: Dubaj - miejski raj i najdroższe budowle świata • Khasab – kraina fiordów i delfinów • Doha - stolica Kataru 

• Bahrajn – jeden z najmniejszych krajów arabskich • Abu Dhabi - stolica Emiratów • Statek Pullmantur Horizon **** all inclusive w cenie, 
polski pilot na pokładzie statku! • w wybranych terminach Muscat (Oman) - pachnący kadzidłem

Rejs u wybrzeży Emiratów Arabskich 
– Orientalne All Inclusive

KATAR

BAHRAIN

Arabia
Saudyjska OMAN

OMAN

Iran

Iran

Dubaj

Khasab

Abu Dhabi

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Doha

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  

9
dni
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Rejsy

ninie uliczek. Zobaczymy rezydencję szejka Isy 
bin Alego i bogaty dom kupiecki - Beit Seyadi. 
Spacer fragmentem (wpisanego na listę UNE-
SCO) Szlaku Perłowego do dawnego madżlisu 
szejka Mohammeda al Khalify. Wizyta w stolicy 
Bahrajnu - Manamie, gdzie odwiedzimy m. in.: 
Muzeum Narodowe, meczet Al-Fateh, morską 
bramę miasta - Bab al-Bahrain i stołeczny bazar 
oraz Fort al-Bahrain - wpisany na listę UNESCO. 
Ok. godz. 19:00 statek wyrusza w kierunku Kha-
sab w Omanie (nocny rejs). 
Uwaga! W terminach 19.12, 09.01, 27.02 dzień 
na morzu - statek płynie w kierunku stolicy ZEA 
- Abu Dhabi.
W terminach 16.01, 30.01, 13.02 dzień na morzu 
- statek płynie w kierunku Maskatu.
 Dzień 6  Cały dzień na morzu (statek nie 
zawija do portu), czas na relaks. Zachęcamy do 
korzystania z licznych atrakcji na statku: kąpiele 
w basenie, kąpiele słoneczne, animacje, siłow-
nie, jacuzzi, kasyno, sklepy i wiele innych. Statek 
płynie w kierunku Khasab w Omanie (dzienny 
i nocny rejs). 
Uwaga! W terminach 19.12, 09.01, 27.02 dopły-
wa do stolicy ZEA - Abu Dhabi.
W terminach 16.01, 30.01, 13.02 dopływa do 
portu w Maskacie (Oman)
 Dzień 7  Ok. 08:00 statek cumuje w porcie 
w Khasab na półwyspie Musandam - omańskiej 
enklawie malowniczo rozlokowanej wśród fior-
dów. Możliwość skorzystania z wycieczek fakul-
tatywnych (płatnych), m.in. zwiedzanie miasta 
i jego targów (souków), wizyta w odrestauro-
wanych fortach Khasab i Bukha oraz wąwozie 
Wadi Qadah lub rejs tradycyjnym statkiem do 
fiordu, gdzie podziwiać można delfiny i zażyć 
kąpieli morskich i słonecznych. Po południu ok. 
godz. 16:00 statek wypływa w kierunku Dubaju 
(nocny rejs).
Uwaga! W terminach 19.12, 09.01, 27.02 statek 
cumuje w Abu Dhabi. 
W terminach 16.01, 30.01, 13.02 statek dopływa 
do Khasab w Omanie

 Dzień 8  Ok. 07:00 statek zacumuje w porcie 
w Dubaju. Po śniadaniu możliwość skorzysta-
nia z wycieczek fakultatywnych (płatnych) oraz 
samodzielnej eksploracji miasta, np. zakupy 
w największych centrach handlowych Duba-
ju lub czas na relaks na statku. Proponujemy 
spacer po najstarszej części miasta - al. Fahidi 
Historical District - zobaczymy wieżę wiatrowe, 
które były dawną klimatyzacją, przepłynięcie 
taksówką wodną Abrą, spacer przez targi złota 
i przypraw. Przejazd do centrum handlowego 
Dubai Mall - wjazd na 124 piętro tarasu widoko-
wego Burj Khalifa, z którego rozciąga się pano-
rama Dubaju. Zachęcamy także do korzystania 
z licznych atrakcji na statku: kąpiele w basenie, 
kąpiele słoneczne, animacje, siłownie, jacuzzi, 
kasyno, sklepy i wiele innych. Statek cumuje 
w Dubaju do dnia następnego. 
 Dzień 9  W bardzo wczesnych godzinach 
porannych wykwaterowanie ze statku i transfer 
na lotnisko w Dubaju (bez śniadania). Wylot do 
Polski (możliwa przesiadka). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
W zależności od warunków pogodowych na 
morzu kapitan może podjąć decyzję o zmianie 
trasy lub nie zawijaniu do któregoś z portów 
wymienionych w programie.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
Trasa rejsu w  terminach 26.12, 02.01, 23.01, 
06.02, 20.02, 06.03: Dubaj-Abu Dhabi-Doha-
-Bahrain-dzień na morzu-Khasab-Dubaj
Trasa rejsu w terminach 19.12, 09.01, 27.02: Du-
ba-Khasab-Maskat-dzień na morzu-Abu Dhabi-
-Abu Dhabi-Dubaj
Trasa rejsu w terminach 16.01, 30.01, 13.02: Du-

baj-Abu Dhabi-Abu Dhabi-dzień na morzu-Ma-
skat-Khasab-Dubaj
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas trwania całego rejsu proponujemy 
dodatkowo płatne wycieczki fakultatywne - 
płatne gotówką USD. Szczegółowe informacje 
na stronie R.pl.
HOTELE
1 rozpoczęta doba hotelowa - w Dubaju, w ho-
telu *** ze śniadaniem w pokojach 2-os, 7 roz-
poczętych dób hotelowych - na statku **** o do-
brym standardzie w wybranych (opłaconych) 
typach kabin w opcji all inclusive; kabiny 2-os 
z łazienkami (opis kabin i statku j.w.)
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem do Dubaju (możliwa przesiadka), opłaty 
lotniskowe, opłaty portowe, opłaty za serwis 
pokładowy, zakwaterowanie: razem 7 rozpo-
czętych dób hotelowych na statku armatora 
Pullmantur, 1 rozpoczęta doba hotelowa w Du-
baju lub okolicy w hotelu *** ze śniadaniem, 
korzystanie z  większości atrakcji na statku, 
transfery z/na lotnisko w Dubaju, all inclusive 
na statku wg opisu jak wyżej, opiekę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Warszawie, polskojęzycznego pilota/rezy-
denta lub polskojęzycznego przedstawiciela 
lokalnego kontrahenta na statku podczas rejsu, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: taksy tu-
rystycznej w Dubaju oraz napiwków dla kie-
rowców (ok. 15 USD/os.) - płatne gotówką na 
miejscu, wycieczki po Dubaju oraz wycieczek 
fakultatywnych oferowanych podczas rejsu 
i innych wydatków osobistych. 
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Depozyt. Przy zakwaterowaniu wymagany jest 
depozyt minimum 200 EUR/os. lub 200 USD/
os. lub numer karty kredytowej; wszystkie roz-
liczenia na statku mają charakter bezgotówko-

wy i przy wykwaterowaniu zakupione towary, 
usługi są odliczane od depozytu bądź pobierane 
z karty kredytowej.
Kobiety powyżej 24 tyg. ciąży, niemowlęta do 
24 miesiąca życia oraz osoby poniżej 18 lat życia 
(jeśli nie są pod opieką prawnych opiekunów) 
nie mogą odbyć rejsu i nie zostaną wpuszczone 
na statek. Kobiety w ciąży zobligowane są do 
posiadania zaświadczenia (w języku angiel-
skim) z  informacją o  tygodniu ciąży oraz że 
przebiega ona w sposób prawidłowy. 
Na statek nie wolno wnosić niebezpiecznych 
przedmiotów, m.in: żelazek, scyzoryków, czaj-
ników elektrycznych, żywności, napojów (w tym 
alkoholowych) oraz żadnych materiałów łatwo-
palnych. 
Walutą obowiązującą na statku jest USD.

Statek
Horizon **** ALL INCLUSIVE - duży statek wy-
cieczkowy, po renowacji w 2017 r., należący do 
hiszpańskiego armatora „Pullmantur Cruises”. 
Statek składa się z 12 pokładów, ma ponad 25 
m wys. i 208 m dł., a załoga liczy ponad 620 
osób. Statek może zabrać na pokład ok.1830 
pasażerów. Kabiny: 721 kabin o różnej wielkości 
i standardzie. Główne rodzaje to kabiny: we-
wnętrzne (bez okna), zewnętrzne (z oknem lub 
bulajem) i zewnętrzne z balkonem. Wszystkie 
kabiny 2-os. z łazienkami (prysznic). W każdej 
TV, mini-sejf, suszarka do włosów oraz klima-
tyzacja.

Kabiny
Kabina wewnętrzna bez okna (pow. ok. 15 m2). 
Wyposażona jest w podwójne łóżko małżeńskie 
(200 cm x 150 cm; złożone z 2 pojedynczych 
łóżek) lub 2 pojedyncze łóżka (200 cm x 75 cm). 
W każdej kabinie: łazienka, toaletka, telewizor, 
suszarka do włosów i mini-sejf. Niektóre kabiny 
posiadają dodatkowe łóżka podwieszane lub 
rozkładaną sofę.
Kabina zewnętrzna z oknem lub „bulajem” 
(pow. od ok. 14-16 m2). Wyposażona jest w po-
dwójne łóżko małżeńskie (200 cm x 150 cm; 
złożone z 2 pojedynczych łóżek) lub 2 poje-
dyncze łóżka (200 cm x 75 cm). W każdej ka-

binie: łazienka, toaletka, telewizor, suszarka do 
włosów i mini-sejf. Niektóre kabiny posiadają 
dodatkowe łóżka podwieszane lub rozkładaną 
sofę. W zależności od lokalizacji kabiny (pokła-
du) okna mają zróżnicowane rozmiary, kształty 
(możliwy „bulaj”- okrągłe okno) i widoki (może 
być ograniczony przez szalupy). 
Kabina zewnętrzna z  balkonem (pow. od 
ok.  14-16 m2); łącznie 68 kabin; Wyposażona jest 
w podwójne łóżko małżeńskie (200 cm x 150 cm; 
złożone z 2 pojedynczych łóżek) lub 2 pojedyn-
cze łóżka (200 cm x 75 cm). W każdej kabinie: 
łazienka, toaletka, telewizor, suszarka do włosów 
i mini-sejf. Niektóre kabiny posiadają dodatkowe 
łóżka podwieszane lub rozkładaną sofę.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, mini-galeria handlowa (duty 
free), 3 restauracje (bufet i a’la carte), 6 barów, 
klub nocny (dyskoteka), kasyno, teatr, 2 odkry-
te baseny ze słoną wodą (w tym 1 dla dzieci), 
jacuzzi, taras słoneczny z  leżakami (ręczniki 
przy basenach), centrum fitness (siłownia, spa, 
sauny, solarium), mini club dla dzieci, bibliote-
ka, gry video, Internet (dodatkowo płatny). Na 
statku odbywają się różne animacje: zabawy 
sportowe, przedstawienia, itp. Podczas niektó-
rych imprez wieczornych mile widziane stroje 
wieczorowe. Usługi typu: internet, fax, telefon, 

masaże, pralnia, usługi medyczne itp. oraz mar-
kowe alkohole są dodatkowo płatne. Na statku 
akceptowane są karty kredytowe (nie akcepto-
wane bankomatowe).
Wyżywienie
All Inclusive: bogate, smaczne i  różnorodne 
posiłki w formule all inclusive składają się ze: 
śniadania, przekąsek, lunchu i podwieczorka 
(teatime) oraz obiadokolacji (serwowane a’la 
carte w  restauracji głównej lub typu bufet 
w restauracji bufetowej), nieograniczona ilość 
lokalnych napojów alkoholowych i bezalkoho-
lowych serwowanych w wybranych barach, re-
stauracjach i w dyskotece na statku (podawane 
w szklankach/kieliszkach lub z dystrybutorów; 
nie butelkowane), wybrane alkohole np.: bran-
dy, gin, wermut, whisky, tequila, rum, wódka, 
likiery; smakowe kawy oraz herbaty, wybrane 
wina oraz piwa alkoholowe i bezalkoholowe; 
różnorodne soki z wyjątkiem świeżo wyciska-
nych. Alkohole markowe dodatkowo płatne, 
możliwość dokupienia na statku pakietu „Pre-
mium” zawierającego wszystkie napoje alkoho-
lowe i bezalkoholowe (łącznie z importowany-
mi). Dodatkowo formuła All Inclusive zawiera: 
wstęp na baseny, korzystanie z ręczników base-
nowych i leżaków, siłownię, wstęp do dyskoteki.

Statek Horizon – ALL INCLUSIVE 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4549 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

19.12 - 27.12 6049 10649

26.12 - 03.01 7099 12299

02.01 - 10.01 4770 8199

09.01 - 17.01 4549 8070

16.01 - 24.01 4970 8720

23.01 - 31.01 4970 8720

30.01 - 07.02 4970 8720

06.02 - 14.02 4970 8720

13.02 - 21.02 4970 8720

20.02 - 28.02 4970 8720

27.02 - 07.03 4549 8299

06.03 - 14.03 4580 8299

Kod imprezy: RAE

więcej na: R.pl
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W programie: Panama (Colon) - gdzie Pacyfik łączy się z Atlantykiem • Kolumbia (Cartagena de Indias) - w rytmie salsy • Curacao – kolorowe domy 
i likiery • Bonaire – dziewicze rafy koralowe • Aruba – białe plaże i turkusowa woda • statek Monarch **** all inclusive - polski pilot na pokładzie statku

Rejs po Karaibach – Antyle i Karaiby Południowe

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu. Wylot samolotem rejsowym z  Warszawy 
(z przesiądką w jednym z europejskich portów) 
do Panama City. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowo-celna. Transfer do 
hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu w Panamie i przejazd przez przesmyk 
panamski do portu Colon (ok. 1,5 h) na wybrzeżu 
Atlantyku. Panama jest jednym z niewielu kra-
jów, gdzie można podziwiać wschód Słońca nad 
Atlantykiem i zachód nad Pacyfikiem. Zaokręto-
wanie w Colon, lunch na statku i ok. 13:00 za-
kwaterowanie w opłaconej kabinie. Czas na od-
poczynek i poznanie statku. Ok. godziny 14:30 
statek wypływa w kierunku Cartageny de Indias. 
 Dzień 3  Około godziny 09:30 statek zacu-
muje w porcie Cartagena de Indias u wybrzeży 
północnej Kolumbii. Polecamy wycieczkę po Car-
tagenie (płatna dodatkowo). Jest to jedno z naj-
ważniejszych miast basenu Morza Karaibskiego 
u wybrzeży północnej Kolumbii. Tu Hiszpanie gro-
madzili skarby złupione na terenie Ameryki Płd., 

co powodowało częste najazdy piratów. W celach 
obronnych zbudowano tu okazałe, ciągnące się 
kilometrami fortyfikacje, które przetrwały do 
dziś. El Centro i San Diego to serce kartageńskiej 
starówki, gdzie można znaleźć wiele pięknych ko-
ściołów, muzea, parki, urzekające kolorowe ulicz-
ki, wypełnione kolonialnymi domami z ukwieco-
nymi balkonami. Cartagena występuje w kilku 
powieściach słynnego noblisty G.G.Marqueza, 
a on sam często tu przebywał w swoim domu. 
Około godziny 19:00 statek wypływa w dalszy 
rejs w kierunku Curacao (nocny i dzienny rejs).
 Dzień 4  Cały dzień na morzu, czas na relaks. 
Zachęcamy do korzystania z licznych atrakcji na 
statku: kąpiele w basenie, kąpiele słoneczne, 
animacje, siłownie, jacuzzi, kasyno, sklepy i wiele 
innych. Dzienny i nocny rejs w kierunku Curacao. 
 Dzień 5  Około godziny 08:00 statek dopływa 
do wyspy Curacao, zwanej wyspą słońca. Jest to 
największa z wysp holenderskich w archipelagu 
Małych Antyli, oferuje niezapomniane widoki, 
które zachwycą każdego. Plaże z kryształowo 
czystą wodą, rafy koralowe które zamieszkują 
kolorowe ryby. Jest to raj dla miłośników kąpieli 
wodnych i  amatorów wspaniałej, dziewiczej 

przyrody. Polecamy zwiedzanie stolicy wyspy 
Willemstad (wycieczki fakultatywne dodatkowo 
płatne) - miasta zwanego małym Amsterda-
mem (wpisanego na listę UNESCO), przejazd 
przez most Królowej Juliany - łączący dwie 
części Willemstad - skąd rozpościera się piękny 
widok na port i stare miasto. Warto zatrzymać 
się przy starej rezydencji Chobolobo (destylarnia 
znanego na całym świecie likieru Blue Curacao), 
a także zwiedzić jaskinie Hato będące niegdyś 
schronieniem Indian, ze stalagmitami na które 
padające światło słoneczne kładzie fantazyjne 
cienie. Spragnionym plażowania polecamy jedne 
z najpiękniejszych, rajskich plaż na świecie! Do-
datkowo znajdziemy tu interaktywne akwarium, 
gdzie można nakarmić flaminga i zobaczyć po-
kazy delfinów i lwów morskich. Ok. godz. 19:00, 
statek wypływa w nocny rejs w kierunku Bonaire.
 Dzień 6  Ok. godz. 08:00 statek zacumuje 
w porcie Kralendijk i będzie możliwość cało-
dniowego eksplorowania jednej z najbardziej 
dziewiczych wysp Karaibów - Bonaire. Za do-
datkową opłatą możliwość skorzystania z oferty 
wycieczek fakultatywnych, m. in.: zwiedzanie 
wyspy i zakładow, gdzie produkuje sie sól. Ba-
seny z solanką słyną z niesamowitych kolorów 
(od białego do fioletowo-różowego), zaraz 
obok molowniczo położone domy dawnych 
niewolników i plaże windsurferów. Amatorom 
podwodnego świata polecamy nurkowanie 
w Parku Morskim Boinare, gdzie znajdują się 
najlepiej zachowane fragmenty raf koralowych 
na Karaibach. Mozliwa jest też wizyta w Parku 
Narodowym Washington Slagbaai, gdzie spo-
tkać można m. in.: flamingi, papugi, żółwie, igu-
any oraz różnego gatunku kaktusy. Wynajmując 
rower, kajak, lub jeżdżąc konno, można również 
podziwiać słone Jezioro Goto,które jest siedli-

skiem flamingów. O godz. 18:00 statek wypływa 
w dalszy rejs w kierunku Aruby.
 Dzień 7  Po śniadaniu, ok. godz. 08:00 statek 
zacumuje na Arubie, oddalonej ok. 120 km od wy-
brzeży Wenezueli. Wyspa jest jedną z najatrakcyj-
niejszych wakacyjnych lokalizacji z przepięknymi 
„białymi” plażami i turkusową wodą, w której 
ukryte są rafy koralowe. Jest to najlepsze miejsce 
na relaks, plażowanie i snorkeling, czyli „odkrywa-
nie podwodnego świata”. Możliwość skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych (dodatkowo płatne), 
m.in. na zwiedzanie wyspy z pokładu otwartego 
autobusu, wizytę w motylarni, rejs łódką na naj-
lepsze plaże wokół prywatnej wyspy De Palm. 
Około. godz. 15:30 statek wypływa w dalszy rejs 
w kierunku Colon (nocny i dzienny rejs).
 Dzień 8  Cały dzień na morzu, czas na relaks. 
Zachęcamy do korzystania z licznych atrakcji na 
statku: kąpiele w basenie, kąpiele słoneczne, 
animacje, siłownie, jacuzzi, kasyno, sklepy i wie-
le innych. Dzienny i nocny rejs w kierunku Colon. 
 Dzień 9  Około 7:00 statek ponownie zacu-
muje w porcie Colon w Panamie. Po śniadaniu 
wykwaterowanie z kabin i przejazd do Panama 
City. Polecamy wycieczki fakultatywne (dodat-
kowo płatne), które pozwolą poznać tą „Perłę 
Pacyfiku” z kolonialnymi zabudowaniami i wą-
skimi uliczkami starego miasta wpisanymi na 
listę UNESCO, kontrastującymi z nowoczesnymi 
wieżowcami w centrum. Warto również poje-
chać nad Kanał Panamski łączący Atlantyk z Pa-
cyfikiem i zobaczyć jak przez to wąskie „gardło” 
przeprawiają się ogromne statki. Można także 
wybrać się na zakupy do jednego z centrów 
handlowych oferujących lokalne towary z Ame-
ryki Łacińskiej w atrakcyjnych cenach lub w od-
wiedziny do Indian Embera, którzy wybrali życie 
w dżungli, z dala od zgiełku miast i zachowują 
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swoje tradycje i ubiory. Późnym popołudniem 
wylot samolotem rejsowym (z przesiądką 
w jednym z europejskich portów) do Warszawy.
 Dzień 10  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
W  zależności od warunków pogodowych na 
morzu lub na wyspach kapitan może podjąć 
decyzję o zmianie trasy lub nie zawijaniu do 
któregoś z portów wymienionych w programie, 
trasa rejsu może być też zmieniona przez arma-
tora z przyczyn operacyjny.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
WYCIECZKI LOKALNE
Podczas trwania całego rejsu proponujemy 
dodatkowo płatne wycieczki fakultatywne 

(w walutach obowiązujących na wyspach: USD). 
Szczegółowe informacje i programy na stronie 
internetowej: R.pl).
HOTELE
Hotel w Panama City **** - 1 rozpoczęta doba 
hotelowa ze śniadaniem
Statek - Monarch **** - ALL INCLUSIVE PLUS 
PAKIET
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym do Panama City z przesiadką 
w Amsterdamie, Paryżu lub Frankfurcie, 1 nocleg 
w Panamie w hotelu **** ze śniadaniem, zakwate-
rowanie (razem 7 rozpoczętych dób hotelowych) 
na statku 4* armatora Pullmantur o  dobrym 
standardzie w wybranych (opłaconych) typach 
kabin w opcji all inclusive; kabiny 2 os.(możli-
wość dostawki) z łazienkami (opis kabin i statku 
j.w), korzystanie z większości atrakcji na statku, 
transfery z/na lotnisko w Panamie, all inclusive 
na statku wg opisu jak wyżej, opiekę polskoję-
zycznego pilota/rezydenta lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta na statku 

podczas rejsu, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL i bagaż), opłaty lotniskowe i portowe. 
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
serwis pokładowy oraz napiwki dla kierowców 
(ok. 55 USD/os.) - płatne na miejscu, wycieczek 
fakultatywnych po Colon, wycieczek fakulta-
tywnych podczas rejsu oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. 
Depozyt. Przy zakwaterowaniu wymagany jest 
depozyt min. 120 USD/os. lub karta kredytowa, 
wszystkie rozliczenia (również za serwis pokła-
dowy) mają charakter bezgotówkowy i przy 
wykwaterowaniu zakupione towary, usługi są 
odliczane od depozytu bądź pobierane z karty 
kredytowej. 
Na statek nie wolno wnosić niebezpiecznych 
przedmiotów, m.in: żelazek, scyzoryków, czaj-
ników elektrycznych, świeżej żywności (np. 
warzywa i owoce), napojów alkoholowych oraz 
żadnych materiałów łatwopalnych. Zostaną one 

odebrane przy wejściu na statek, wzięte w de-
pozyt i oddane przy zejściu ze statku.
Kobiety powyżej 24 tyg. ciąży oraz osoby poni-
żej 21 lat życia (jeśli nie są pod opieką prawnych 
opiekunów) nie mogą odbyć rejsu i nie zostaną 
wpuszczone na statek. 
Walutą obowiązującą na statku jest USD.

Statek
Komfortowy statek wycieczkowy, po renowacji 
w 2012/13 r., należący do hiszpańskiego arma-
tora „Pullmantur Cruises” Statek składa się z 12 
pokładów, ma ponad 32 m wysokości i 268 m 
długości. Statek może zabrać na pokład 2733 
pasażerów. Kabiny: 1193 kabiny o różnej wiel-
kości i standardzie. Główne rodzaje to kabiny 
zewnętrzne: z oknem lub balkonem. Wszystkie 
kabiny 2-osobowe (w kabinach 3 osobowych 
dostawka w  formie podwieszanego łóżka) 

z łazienkami (prysznic). W każdej TV, mini-sejf, 
suszarka do włosów oraz klimatyzacja.
Kabiny
Kabina wewnętrzna - (pow. od ok. 12-16 m2) 
wyposażona jest w podwójne łóżko małżeńskie 
lub 2 pojedyncze łóżka. Każda posiada: łazien-
kę, toaletkę, telewizor, suszarkę do włosów 
i mini-sejf.
Kabina zewnętrzna z  oknem lub bulajem - 
(pow. od ok. 12-16 m2) wyposażona jest w po-
dwójne łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze łóż-

ka. Każda posiada: łazienkę, toaletkę, telewizor, 
suszarkę do włosów i  mini-sejf. Część kabin 
posiada dodatkowe łóżka podwieszane.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, mini-galeria handlowa (duty 
free), 3 restauracje (bufet i a’la carte), 9 barów 
(w tym piano bar), klub nocny (dyskoteka), 24-
godz. serwis kabinowy, kasyno, teatr, 2 odkryte 
baseny ze słoną wodą (w tym 1 dla dzieci), ja-
cuzzi, taras słoneczny z leżakami (ręczniki przy 
basenach), centrum fitness (siłownia, sauna, 
Spa, gabinet fryzjerski, centrum medyczne - 
część z wymienionych dodatkowo płatne), od-
kryte boisko do koszykówki, ścieżka do joggingu, 
mini club dla dzieci, biblioteka, salon gier, pokój 
do gry w karty, Internet (dodatkowo płatny).
Na statku odbywają się różnorodne animacje: 
zabawy sportowe, przedstawienia, itp. Podczas 
niektórych imprez wieczornych i tematycznych 
mile widziane eleganckie stroje; warto również 
zabrać ubrania w kolorach białym, czarnym, 
czerwonym, tropikalnym i galowym. Wstęp do 
restauracji a’la carte na kolacje dla Panów tylko 
w długich spodniach. Wstęp na baseny, korzy-
stanie z ręczników basenowych i leżaków, siłow-
nia, wstęp do dyskoteki - bezpłatne. Internet, 
fax, telefon, masaże, pralnia, usługi medyczne, 
Spa itp. oraz markowe alkohole, woda butelko-
wana i napoje w puszkach są dodatkowo płat-

ne. Na statku akceptowane są wyłącznie karty 
kredytowe. Nie akceptowane są karty debetowe 
i bankomatowe.
Wyżywienie
All Inclusive PLUS PAKIET: bogate, smaczne 
i  różnorodne posiłki w  formule all inclusive 
składają się ze: śniadania, przekąsek, lunchu 
i podwieczorka (teatime) oraz obiadokolacji 
(serwowane a’la carte w restauracji głównej lub 
typu bufet w restauracji bufetowej), nieograni-
czona ilość lokalnych napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych serwowanych w wybranych 
barach, restauracjach i w dyskotece na statku 
(wybrane alkohole podawane w szklankach/
kieliszkach lub z  dystrybutorów (nie butel-
kowane) np.: brandy, gin, wermut, whisky, 
tequila, rum, wódka, likiery; smakowe kawy oraz 
herbaty, wybrane wina oraz piwa alkoholowe 
i bezalkoholowe; różnorodne soki z wyjątkiem 
świeżo wyciskanych :brzoskwiniowy, jabłkowy, 
pomidorowy, ananasowy, pomarańczowy, Pep-
si, 7up, drinki alkoholowe i bezalkoholowe). Al-
kohole markowe dodatkowo płatne, możliwość 
dokupienia pakietu „Premium” zawierającego 
wszystkie napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(łącznie z importowanymi). Dodatkowo formuła 
All Inclusive zawiera: wstęp na baseny, korzysta-
nie z ręczników basenowych i leżaków, siłownię, 
wstęp do dyskoteki.

Statek Monarch – ALL INCLUSIVE PLUS 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6920 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.10 - 07.11 7099 9920

04.11 - 14.11 7299 10199

11.11 - 21.11 7099 9920

18.11 - 28.11 7099 9920

25.11 - 05.12 7099 9920

02.12 - 12.12 7130 9970

24.12 - 02.01 10799 14899

13.01 - 23.01 7730 10770

20.01 - 30.01 7730 10770

27.01 - 06.02 7099 9920

03.02 - 13.02 7170 10020

10.02 - 20.02 7170 10020

17.02 - 27.02 7099 9920

24.02 - 06.03 7099 9920

03.03 - 13.03 6920 9699

10.03 - 20.03 7299 10199

31.03 - 10.04 7099 9920

14.04 - 24.04 7099 9920

21.04 - 01.05 7170 10020

28.04 - 08.05 6999 9799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7599 

Cena za dziecko (2-16 lat) już od 5820 

Dopłata za pok. 1 os. od 931 

Kod imprezy: PRK

więcej na: R.pl
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W programie: Buenos Aires • Rio de Janeiro - słoneczne plaże, samba i futbol • Ilha Grande - brazylijskie Karaiby • wyspa Ilhabela • Montevideo 
(Urugwaj) • tropikalna fauna i flora lasu deszczowego • spektakl sztucznych ogni nad Copacabaną podczas Sylwestra • wypoczynek podczas rejsu 

• pełne wyżywienie typu bufet oraz polskojęzyczny pilot na statku

Rejs Ameryka Południowa – Boskie Buenos

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Wylot samolotem 
rejsowym z Warszawy (z przesiadką w jednym 
z europejskich portów) do Buenos Aires. Ak-
tualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Buenos Aires, odprawa 
paszportowa. Jeżeli godziny przylotu pozwolą, 
udamy się na krótkie zwiedzanie miasta, które ze 
względu na swój kosmopolityczny charakter na-
zywane jest Paryżem Ameryki Południowej. Zo-
baczymy m.in historyczny plac miasta - Plaza de 
Mayo, ze sławną Casa Rosada - siedzibą prezy-

denta, El Cabildo - kolonialnym gmachem Rady 
Miasta oraz Katedrą. Wielokulturowy charakter 
miasta zaobserwujemy na Avenida de Mayo, 
która bogata jest w ciekawe architektonicznie 
obiekty. Przejazd do portu. Zaokrętowanie na 
statku i ok. 16:00 zakwaterowanie w opłaconej 
kabinie. Czas na odpoczynek i poznanie statku. 
Ok. godziny 18:00 statek wypływa w kierunku 
Rio de Janeiro (rejs przez trzy noce i dwa dni). 
 Dzień 3-4  Dni na morzu (statek nie zawija 
do portu). Czas na relaks, zachęcamy do ko-
rzystania z licznych atrakcji na statku: kąpiele 
w basenie, kąpiele słoneczne, animacje, jacuzzi, 
kasyno, zakupy i wiele innych. 

 Dzień 5  Ok. 10:00 statek przypływa do portu 
w Rio de Janeiro. Dla chętnych i za dodatkową 
opłatą wycieczka na Głowę Cukru i do ogro-
dów botanicznych. Kolejka linowa zabierze nas 
na Górę Cukru. Nasza wspinaczka podzielona 
jest na dwa etapy. Po pierwszym dotrzemy do 
wzgórza Urca z ogrodami i panoramicznymi ta-
rasami; po drugim będziemy mogli podziwiać 
spektakularny widok na miasto, plaże, zatokę 
Guanabara i  Corcovado na horyzoncie. Po 
powrocie do autokaru udamy się wzdłuż plaż 
Copacabana i Ipanema w kierunku ogrodu bo-
tanicznego. W towarzystwie doświadczonych 
przewodników przejdziemy się ścieżkami by 

podziwiać cesarskie palmy, drzewa mango, 
lilie wodne Victoria i orchidee oraz odkryć 140 
gatunków ptaków takich jak papugi czy tukany. 
Ok. godz. 20:00 statek wypływa w kierunku 
Ilha Grande, nocny rejs. Podana wycieczka jest 
jedynie przykładową ofertą. 
 Dzień 6  Ok. godz. 8:00 statek dopływa do 
portu Abraao na Ilha Grande. Jest to wyspa, 
która dawała schronienie piratom i niewolnikom, 
a teraz jest prawdziwym sanktuarium natury 
z niebiańską scenerią, kwitnącą naturą i plaża-
mi z krystalicznie czystą wodą. Zapraszamy na 
wycieczkę (dodatkowo płatną), podczas której 
poznamy piękno wyspy. Wejdziemy na escunę, 
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rodzaj typowej dla Brazylii barki. Po przybyciu do 
Lagoa Azul podziwiać będziemy piękno tej małej 
zatoczki z krystalicznie czystą wodą, koralowca-
mi, tropikalnymi rybami i rozgwiazdami. Zatrzy-
mamy się na nurkowanie z rurką i przy odrobinie 
szczęścia zobaczymy żółwie morskie. Następnie 
udamy się na wycieczkę krajoznawczą, aby po-
dziwiać Praia de Freguesia de Santana, Saco do 
Céu i Praia do Amor przed powrotem do portu. 
Ok. godz. 18:00 statek wyrusza w dalszą trasę ku 
archipelagowi Ilhabela, nocny rejs.
Uwaga! W  datach 03.01, 27.01, 04.02, 12.02 
zamiast w Ilha Grande, statek cumuje w porcie 
w Búzios. Na początku XX wieku, Búzios było 
popularne wśród wyższych sfer, które chciały 
uciec od hałaśliwego Rio de Janeiro i cieszyć 
się ponad dwudziestoma plażami półwyspu. 
W 1964 roku miejsce to stało się jeszcze bardziej 
popularne, kiedy to francuska aktorka Brigitte 
Bardot odwiedziła Búzios i rozpropagowała je 
wśród turystów. Dziś, półwysep jest miejscem 
turystycznym, które zachęca do odwiedzenia 
bezpośrednim kontaktem z przyrodą i malow-
niczymi widokami. Na zachodnim wybrzeżu 
plaże oferują spokój i  czyste wody, podczas 
gdy te na wschodnim wybrzeżu, z widokiem na 
otwarte morze, są bardziej dzikie i przyciągają 
surferów i miłośników sportów wodnych. Ok. 
godziny 18:00 statek wypływa w dalszą trasę 
ku archipelagowi Ilhabela, nocny rejs.
 Dzień 7  Ok. godz. 8:00 statek zacumuje w Il-
habela, która znajduje się w wyjątkowo nieska-
żonym siedlisku ekologicznym składającym się 
z wielu wodospadów oraz lokalnej flory i fauny. 
Dla chętnych i za dodatkową opłatą wycieczka 
po wyspie, zaczynająca się w  historycznym 
centrum miasta z  XVI-wiecznym kościołem 
Nossa Senhora D’Ajuda oraz domem Księżnicz-
ki. Następnie udamy się w kierunku jednego 
z wielu wodospadów, Agua Branca. Odwiedzi-
my również plażę Veloso Beach i Praia do Sino. 

Na koniec wrócimy do miasta, gdzie będzie 
możliwość zakupienia pamiątek. O 14:00 statek 
wypływa w kierunku Urugwaju (rejs przez dwie 
noce i cały następny dzień). Podana wycieczka 
jest jedynie przykładową ofertą. 
 Dzień 8  Dzień na morzu (statek nie zawija 
do portu). Czas na relaks, zachęcamy do ko-
rzystania z licznych atrakcji na statku: kąpiele 
w basenie, kąpiele słoneczne, animacje, jacuzzi, 
kasyno, zakupy i wiele innych. 
 Dzień 9  Około godz. 13:00 statek przypływa 
do portu Montevideo w Urugwaju. Zapraszamy 
na fascynującą wycieczkę (dodatkowo płatną) 
po niesamowitym Montevideo - tętniącą życiem 
i eklektyczną stolicą Urugwaju. Nasz dzień za-
cznie się od zwiedzania malowniczego Starego 
Miasta, gdzie czas się zatrzymał dzięki brukowa-
nym drogom, sklepom i tym samym latarniom, 
co sto lat temu. Pojedziemy wzdłuż wybrzeża, 
gdzie odkryjemy historię pancernika Admirał 
Graf Spee, potężnego niemieckiego krążownika, 
który odnosił wielkie sukcesy podczas II wojny 
światowej, ale został poważnie uszkodzony pod-
czas bitwy nad rzeką Plate. Dotrzemy do Plaza 
Independencia, która oddziela Stare Miasto od 
części nowoczesnej, a następnie aż do Palacio Le-
gislativo del Uruguay, siedziby parlamentu Uru-
gwaju, który jest uważany za jeden z trzech naj-
piękniejszych budynków rządowych na świecie. 
Czas wolny na zakupy w jednym z wielu ultrano-
woczesnych centrów handlowych. O 19:00 statek 
wypływa w kierunku Buenos Aires. Podana wy-
cieczka jest jedynie przykładową ofertą. 
 Dzień 10  Około godz. 08:00 statek przypły-
wa do portu Buenos Aires. Wykwaterowanie 
z kabin i przejazd na lotnisko. Wylot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką w jednym z euro-
pejskich portów) do Warszawy.
 Dzień 11  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 

W zależności od warunków pogodowych na 
morzu lub na wyspach kapitan może podjąć 
decyzję o zmianie trasy lub nie zawijaniu, do 
któregoś z portów wymienionych w programie. 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas trwania całego rejsu proponujemy 
dodatkowo płatne wycieczki fakultatywne. 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
HOTELE
Statek Costa Pacifica **** 8 rozpoczętych dób 
hotelowych. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym do Buenos Aires z przesiadką 
w  Amsterdamie lub Paryżu, zakwaterowanie 
(razem 8 rozpoczętych dób hotelowych) na stat-
ku armatora Costa Cruises o dobrym standardzie 
w wybranych (opłaconych) typach kabin, wyży-
wienie na statku: 3 posiłki; kabiny 2 os.(możli-
wość dostawki) z łazienkami (opis kabin i statku 
j.w), korzystanie z większości atrakcji na statku, 
transfery z/na lotnisko w Buenos Aires, wyżywie-
nie na statku wg opisu jak wyżej, opiekę polskoję-
zycznego pilota/rezydenta lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta na statku 
podczas rejsu, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL i bagaż), opłaty lotniskowe i portowe. 
Cena podstawowa nie obejmuje: zwiedzania 
Buenos Aires, opłaty za serwis pokładowy 
oraz napiwki dla kierowców (ok. 180 USD/os.) 
- płatne na miejscu, wycieczek fakultatywnych 
podczas rejsu oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. 

Depozyt. Przy zakwaterowaniu wymagany 
jest depozyt 250 USD/os. lub numer karty 
kredytowej, wszystkie rozliczenia (również za 
serwis pokładowy) mają charakter bezgotów-
kowy i przy wykwaterowaniu zakupione towary, 
usługi są odliczane od depozytu bądź pobierane 
z karty kredytowej.
Na statek nie wolno wnosić niebezpiecznych 
przedmiotów, m.in: żelazek, scyzoryków, czaj-
ników elektrycznych, żywności, napojów oraz 
żadnych materiałów łatwopalnych. 
Kobiety w ciąży (do 24 tyg. ciąży) powinny po-
siadać zaświadczenie od lekarza (po angielsku) 
poświadczające tydzień ciąży oraz brak przeciw-
wskazań do odbycia rejsu.
Walutą obowiązującą na statku jest USD.

Statek
Costa Pacifica - duży statek wycieczkowy, 
zbudowany w 2009 r., należący do włoskiego 
armatora „Costa Cruises”. Statek składa się z 17 
pokładów (w tym 13 do dyspozycji pasażerów), 
ma 290 m dł., a załoga liczy ponad 1100 osób. 
Statek może zabrać na pokład 3780 pasażerów. 
Kabiny: 1504 kabiny o różnej wielkości i stan-
dardzie. Główne rodzaje to kabiny: wewnętrzne 
(bez okna), zewnętrzne (z oknem lub bulajem) 
i zewnętrzne z balkonem. Wszystkie kabiny wy-
posażone są w 2 osobne łóżka lub jedno łóżko 

małżeńskie, posiadają: łazienkę (prysznic, toa-
leta, suszarka do włosów), telewizor, mini sejf 
oraz klimatyzację. Część kabin wyposażonych 
jest w dodatkowe łóżko podwieszane (za za-
pytanie). 
Kabina wewnętrzna bez okna. Zlokalizowane 
na pokładach 1, 2, 6 lub 7. 
Kabina zewnętrzna z oknem lub „bulajem”. 
Zlokalizowane na pokładach 1, 2, 6 lub 7. W za-
leżności od lokalizacji kabiny (pokładu) okna 
mają zróżnicowane rozmiary, kształty (możliwy 
„bulaj”- okrągłe okno) i widoki. 

Kabina zewnętrzna z balkonem. Zlokalizowane 
na pokładzie 6, 7, 8 lub 9. 
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, mini-galeria handlowa, 5 re-
stauracji (w tym dwie restauracje dodatkowo 
płatne, do których należy zrobić rezerwację), 13 
barów, klub nocny (dyskoteka), kasyno, teatr, 
4 baseny, 4 jacuzzi, taras słoneczny z leżakami 
(ręczniki przy basenach), wielofunkcyjne boisko 
sportowe, miejsce do joggingu, salon (dodat-
kowo płatne), internet (dodatkowo płatny). Dla 
dzieci: mini club (podział wg grup wiekowych). 

Na statku odbywają się różne animacje: zabawy 
sportowe, przedstawienia, muzyka na żywo, itp. 
Podczas niektórych imprez wieczornych wyma-
gane stroje wieczorowe. Usługi typu: internet, 
fax, telefon, masaże, zabiegi kosmetyczne, 
pralnia, usługi medyczne, zajęcia z instrukto-
rem itp. oraz są dodatkowo płatne. Na statku 
akceptowane są karty kredytowe. 
Wyżywienie
W cenie: 3 posiłki - śniadania, obiady/lunche 
i kolacje w restauracjach głównych i bufeto-
wych. Dodatkowo płatne - oferta kulinarna 
pozostałych restauracji; napoje do obiadów, 
kolacji oraz między posiłkami, napoje alkoho-
lowe (alkohol jest sprzedawany osobom, które 
ukończyły 21 lat; osobom w wieku 18-20 lat – za 
zgodą prawnych opiekunów). Możliwość doku-
pienia na statku dodatkowych pakietów all 
inclusive z napojami (pakiety bezalkoholowe 
lub uwzględniające określone alkohole). Cena 
pakietu all inclusive waha się od ok. 20 USD/
os/dzień (napoje tylko do posiłków – obiadu 
i kolacji) do ok. 50 USD/os/dzień (pakiet z drin-
kami i mini barem). Warunkiem skorzystania 
z pakietu all inclusive jest wykupienie go przez 
wszystkich pasażerów w kabinie na czas całego 
rejsu. Pakiety płatne są dodatkowo (poza depo-
zytem). Na statku obowiązuje zakaz wnoszenia 
napojów (w tym alkoholi) z zewnątrz. 

Statek Costa Pacifica – FULL BOARD 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6570 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

11.01 - 21.01 6699 9520

19.01 - 29.01 6570 9349

27.01 - 06.02 6599 9399

04.02 - 14.02 6599 9399

12.02 - 22.02 6599 9399

20.02 - 02.03 6599 9399

Cena za dziecko (2-16 lat) już od 6970 

Dopłata za pok. 1 os. od 1560 

Kod imprezy: ARR

więcej na: R.pl
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      –› Wylot z: Warszawa 

      –› Nowość 
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Położony na wschodnim krańcu Półwyspu Arabskiego 
Oman zachwyca różnorodnością krajobrazów: 
od złotoczerwonych pustyń po oazy z bujną, 
tropikalną roślinnością a także urocze wybrzeże 
z „karaibskim” piaskiem i ciepłym morzem idealnym 
do błogiego relaksu lub aktywnego wypoczynku. 
Urzekająca gościnność mieszkańców, wyśmienite 
lokalne potrawy, zabytkowe forty z listy UNESCO, 
sprawiają, iż Oman przyciąga co raz to większe rzesze 
spragnionych przygody i wypoczynku turystów!

Informacje ogólne 

Wiza

Do przekroczenia granicy Omańskiej przez 
obywateli Polski niezbędna jest wiza oraz 
paszport ważny co najmniej 180 dni od 
daty wyjazdu do Omanu oraz 60 dni od 
momentu wygaśnięcia ważności wizy. Wizę 
należy wystawić przed wylotem, wydruko-
wać ją i zabrać ze sobą na lotnisko. Nie ma 
możliwości wystawienia jej na lotnisku po 
przylocie do Salali. Szczegółowe informacje 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Czas
+3 godziny w stosunku do czasu polskiego

Język urzędowy
Arabski.

Waluta
OMR – rial ormański. Możliwa jest wy-
miana EUR bądź USD w jednym z licznych 
kantorów. W większych miastach dostępne 
są również bankomaty.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Koniecznie należy 
zabrać ze sobą brytyjskie przejściówki.

Telefony
Karty telefoniczne lokalnej sieci Omantel – 
Hayyak można kupić w sklepach. Odradza 
się korzystania z europejskich kart SIM ze 
względu na bardzo drogi roaming.

Pogoda, klimat i ubiór 
Przy zwiedzaniu miejsc świętych zwiedza-
jących obowiązują ograniczenia dotyczące 
dopuszczalnego ubioru. Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni powinni mieć w pełni za-
kryte nogi, krótkie spodenki/spódnice oraz 
obcisłe spodnie/leginsy u pań nie są akcep-
towane. U mężczyzn akceptuje się krótki 
rękaw, jednak kobiety musza mieć długie 
rękawy oraz głowę okryta chustą. Poza me-
czetami i innymi miejscami kultu religijnego 
dozwolone są tradycyjne stroje europejskie, 
choć niezbyt wyzywające u kobiet.

Orientacyjne ceny 
Posiłek w restauracji ok. 3,5 OMR, woda 
1,5 l ok. 0,20 OMR, piwo w sklepie ok. 
2 OMR. 

Wyloty 
Wylot z: Warszawy. Zbiórka na 2 godz. przed 
planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku Okecie. Aktualne 
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.

W regionie 
Mughsayl
Niecałe 60 km od centrum Salalah znajduje się 
jedno z najpiękniejszych miejsc na Półwy-
spie Arabskim pod względem nadmorskiego 
krajobrazu. Wzbijające się ponad taflę morza 
olbrzymie skały, zapierają dech w piersiach, 
a znajdujące się w pobliżu gejzery wodne 
dodatkowo urozmaicają region Mughsayl’u. 
Liczne sklepy oraz bazary przyciągają rzesze 
odwiedzających a znajdujące się w centrum 
restauracje wabią roznoszącym się dookoła 
słodkim zapachem lokalnych przysmaków.  
Pustynia Rub Khali 
Największa pustynia piaszczysta na świecie, 
ponad 1000 km długości i 500 km szeroko-
ści! Niegdyś zasilana kilkoma jeziorami, była 
siedliskiem wielu gatunków zwierząt takich 
jak: hipopotamów czy bawołów. Najbardziej 
znana z zaginionego miasta Ubar, jednego z za-
bytków wpisanego na światową listę UNESCO. 
Wyśmienite miejsce by przeżyć niezapomniane 
chwile nocując w specjalnie wybudowanych 
namiotach! 
Dhofar
Rejon Omanu znany przede wszystkim z impor-
tu kadzidła którego korzenie sięgają starożyt-
ności. Dhofar znacznie się różni od pozostałych 
części kraju, nie tylko klimatem ale również 
bujną roślinnością. Tuż po letnim monsunie 
w regionie następuje swoista eksplozja soczy-

stej zieleni, co bardziej przypomina egzotyczne 
wyspy niż miejsce na Półwyspie Arabskim.
Wadi Darbat
Kierując się wzdłuż pięknego wybrzeża można 
trafić do regionu Darbat, słynącego z rosnących 
tam drzew kadzidłowca. Fascynująca historia 
kadzidła, jego powstania oraz wartości na 
przestrzeni lat , zainteresuje nawet najmłod-
szych uczestników! Przepiękne krajobrazy 
flory, wybrzeże nadmorskie oraz obfite w wodę 
wodospady (w porze deszczowej) przyciągają 
rocznie tysiące turystów.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwate-
rowania, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskojęzycznego pilota lub polskojęzyczne-
go przedstawiciela lokalnego kontrahenta 
podczas pobytu, pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa - wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy do 
Omanu (doliczana podczas rezerwacji); wy-
cieczek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie 
hoteli nie podano inaczej, taksy turystycznej, 
depozytów oraz innych wydatków osobistych.
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Wycieczki fakultatywne

Citi Tour – Salalah
Salalah – najczęściej odwiedzane miasto Omanu, położone nad 
Morzem Arabskim w regionie Dhofar, wyróżniającym się od po-
zostałych części kraju zarówno klimatem, jak i szatą roślinną. Po 
letnim monsunie następuje tu swoista eksplozja bujnej, soczy-
stej zieleni, co przywodzi na myśl bardziej egzotyczne wyspy, niż 
miejsce na Półwyspie Arabskim. Salalah znane jest od starożyt-
ności z importu kadzidła, było również miejscem narodzin Sułtana 
Qaboos bin Said’a. Zwiedzanie rozpoczniemy od umieszczonego 
na liście UNESCO Muzeum Frankincense, słynącego z  wykorzy-
stania żywicy z drzew kadzidlanych. W Hali Marine dowiemy się 
wielu ciekawostek dotyczących bogatej historii regionu. Następ-

nie przemierzając zielone plantacje warzyw i owoców przystanie-
my by wykonać zdjęcie imponującego Meczetu Sułtana Qaboos’a. 
Cena ok. 90 USD/os.

Jebel Safari
Spragnieni niezapomnianych wrażeń? Żaden problem! Wycieczka 
samochodami z napędem na 4 koła pobudzi wszystkie zmysły! 
Przemierzając góry Dhofar można wykonać jedyne w swoim ro-
dzaju zdjęcia panoramy znanej jako „Taqah Plateu”. Następnie 
przejazd przez wiecznie zielone Wadi Darbat i podziwianie prawie 
100 metrowego wodospadu! Zobaczymy też Wielki Kanion regio-
nu Dhofar znany pod nazwą Jebel Samhan. Osobliwością Omanu 
są słynne leje krasowe – obejrzymy jeden z nich - Tawi Attair - 
prawie 211 metrów głębokości szczelinę w ziemi). Po planowanym 

Bliski Wschód
Oman
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Oman to zupełnie inna odsłona Bliskiego Wscho-
du. Mimo bogactwa petrodolarów zachował 
tradycję i urok, jakie w innych krajach regionu 
są już tylko wspomnieniem. Salalah i południe 
Omanu dodatkowo łamią stereotyp wszechobec-
nych pustyń Półwyspu Arabskiego. Znajdziemy 
tu wspaniałe, piaszczyste plaże i ciepłe morze. 
Jeśli chcesz zobaczyć świetnie zachowane 
potężne forty, zachwycające kaniony, zieleń 
godną tropików i drzewa kadzidłowca, Oman jest 
doskonałym wyborem na zimowe wakacje!

Weronika Ziółkowska
Rezydent Rainbow

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Taqah

Salalah
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poczęstunku w formie pikniku transfer do malowniczego rejonu 
wioski Jebel. Cena ok. 145 USD/os.

Salalah East & West
Magiczna podróż w głąb Omańskiej kultury! Zwiedzimy starą ry-
backą wioskę Taqah, gdzie Naszym oczom ukażą się zabytkowe 
domy lokalnych mieszkańców oraz słynny w tym rejonie zamek. 
Kontynuując podróż, oglądając ruiny starego miasta Sumharam, 
dowiemy się wielu historycznych faktów dotyczących handlu 
kadzidłem. Cudowne szlaki prowadzące ze wschodu na zachód, 
będziemy mieli okazję do wykonania niesamowitych i unikato-
wych zdjęć panoramy miasta. Cena ok. 120 USD/os.

„Pusta dzielnica” oraz Zaginione Miasto Ubar
Opuszczając hotel samochodem z napędem na 4 koła pojedzie-
my w stronę pasma górskiego Qara gdzie ujrzymy spektakularny 
widok na Salalah. Po krótkiej przerwie w miasteczku Thumrait, 
w którym można spotkać Beduinów, przemierzymy pochyłą trasę 
przekraczając żwirową pustynię Al Nejd. Zaginione Miasto Ubar, 
wpisane na listę UNESCO, według legend zostało całkowicie 
pochłonięte przez pustynię. Następnie zobaczymy tzw. „Pustą 
dzielnicę” - największą pustynię na świecie. W drodze powrotnej 
odwiedzimy Wadi Dawka, rejon słynący z drzew kadzidłowych. 
Cena ok. 145 USD/os.

Podziwianie delfinów
Wymarzona wycieczka dla całej rodziny! Ekscytująca wyprawa 
statkiem na otwarte wody Morza Arabskiego w celu obserwacji 
delfinów. Akrobatyczne i bardzo ciekawskie zwierzęta często 
podpływają blisko łodzi powodując uśmiech na twarzy każdego 
dziecka. Przy odrobinie szczęścia, zauważymy również pojawia-
jące się w tym rejonie wieloryby. Cena ok. 75 USD/os.

Snorkeling
Pełne podwodnych atrakcji morze Dhofaru zachęca co raz to szer-
sze grono sympatyków nurkowania! Rezerwat przyrody, którego 
życie morskie tworzy jeden wielki, kolorowy spektakl, jest pod 
ciągłą opieką. Przepiękne koralowce, barwne ryby i tysiące in-
nych, bajecznych zjawisk – to wszystko i jeszcze więcej czeka na 
Nas w podwodnym świecie Dhofar! Cena ok. 130 USD/os. 

Przyroda

Drzewa kadzidłowe
Oman jest jednym z niewielu miejsc na świecie, w którym drzewa 
kadzidłowe rosną w naturalnym środowisku. W przeszłości han-
del kadzidłem miał niebagatelny wpływ na bogactwo tego kraju. 

Relaks

Cudowne plaże
Około 10 km na południe od Salalah znajduje się plaża, którą ko-
niecznie trzeba odwiedzić. Al Mughasil Beach to miejsce magicz-
ne ze względu na turkusową wodę, biały piasek i zachwycające 
widoki. Przy odrobinie szczęścia można spotkać tu delfiny. Panują 
tu również idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. Al 
Fizayah Beach to z kolei połączenie płaskich piaszczystych tere-
nów i kamienistych głazów rozsypanych wzdłuż brzegu. Cisza, 
spokój i brak ludzi – bez problemu można znaleźć odcinki po kil-
kaset metrów pozbawione turystów. Polecamy głównie parom 
na romantyczny spacer.

Na zakupy do Salalah Gardens Mall
Wypad do centrum może być wspaniałą okazją do zrobienia za-
kupów, ale nie tylko. Znajdziecie tutaj również kino, restauracje 
oraz kawiarenki serwujące znakomitą kawę.

Dla aktywnych

Sporty wodne i nie tylko
Salalah i okolice oferują nieskończenie wiele atrakcji dla tych, któ-
rzy cenią sobie aktywną formę wypoczynku. Do najbardziej popu-
larnych można zaliczyć parasailing, paralotniarstwo, windsurfing, 
narty wodne, skutery wodne i kajakarstwo. W mieście odbywają 
się również wyścigi konne. Coraz większa popularnością cieszą 
się także przejażdżki konne wzdłuż plaży.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są 
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlo-
wej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży 
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie interne-
towym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center, 
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz 
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich 
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.
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All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Hotel Kairaba Mirbat Resort to połączenie relaksu i komfortu. Dodatkowe atrakcje dla dzieci zapewni Figlo Klub z polskimi animatorami. 
To idealne miejsce zarównie dla miłośników pięknej plaży, krystalicznie czystej wody i miękiego piasku jak również smacznej kuchni. 
Serdecznie polecamy.

Kairaba Mirbat Resort – Salalah 
Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Hotel położony jest na wybrzeżu Morza Arabskiego. Do Mirbat ok. 
7,5 km (dojazd taksówką (płatna)), do lotniska w Salali ok. 80 km. 
Plaża
Hotel bezpośrednio przy pięknej, szerokiej, długiej (ok. 1 km) 
plaży z łagodnym wejściem do wody. Blisko brzegu niewielka 
rafa koralowa (dostępna z pomostu). Leżaki, parasole, ręczniki 
bezpłatne.
Do dyspozycji Gości
24 – godz. recepcja, lobby, biblioteka, sklepiki z pamiątkami. 
Ponadto: restauracja główna Sumhuram (kuchnia lokalna i mię-
dzynarodowa), 2 restauracje a’la carte: Al Danam (owoce mo-
rza) i Sushi Lounge (za opłatą), kilka barów, m.in. w lobby, shisha 
bar (płatny; 17:00-24:00), przy basenie “The Warf”, “The Cove 
Sports” Bar (płatny; 18:00-22:00). Na terenie hotelu rozległy, 
lagunowy basen z podgrzewanym jacuzzi (pow. ok. 2000 m2) 
oraz brodzik (ok. 400 m2). Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne.
Pokoje
237 przestronnych, komfortowo urządzonych pokoi 2 -os. (z możli-
wością 1 dostawki dla os. dorosłej lub dziecka). W pokojach: łóżko 
King Size lub 2 pojedyncze, klimatyzacja, TV-sat, łazienka (wanna 
lub prysznic, wc, suszarka do włosów), zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, 2 butelki wody dziennie, sejf (bezpłatny), minibar (płat-
ny), balkon. Pokoje deluxe (pow. ok. 30 m2) – widok na ogród, 
góry lub częściowy widok na morze. Pokoje superior – położone na 
wyższych piętrach; możliwość zakwaterowania 2 +2. Pokoje w bun-
galowie (pow. ok. 38 m2) - zwrócone w stronę morza, zlokalizowa-
ne w osobnej strefie hotelu, posiadają sypialnię i pokój dzienny.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) 
i kolacje (18:00-21:30) w głównej restauracji w formie bufetu oraz 
późne śniadania (10:00-12:00), przekąski (11:30-12:30, 16:30-17:30 
w barze przy basenie; 12:00-18:00 w barze w lobby) oraz lody 
(12:00-21:00). Ponadto napoje bezalkoholowe i  alkoholowe 
serwowane do obiadów i kolacji oraz w barach: przy basenie 
(10:00-18:00; alkohol 12:00-15:00), w lobby (10:00-24:00; napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe (12:00-15:00; 18:00-24:00; w piątek 
alkohol 14:00-01:00)). Raz w trakcie tygodniowego pobytu bez-
płatna wizyta w restauracji a’la carte (wymagana rezerwacja): Al 
Dana (z owocami morza; 18:30-21:30) oraz Sushi Lounge (czynna 
4 dni w tygodniu, 19:00-22:30).
Program sportowy i animacyjny
W hotelu m.in.: SPA (płatne; konieczna rezerwacja, 09:00-18:00), 
centrum nurkowe (płatne), dobrze wyposażona siłownia (płatne; 
24h), tenis stołowy, badminton, siatkówka wodna, boisko do piłki 
nożnej. Dla dzieci: podgrzewany basen i plac zabaw. 
Internet
WiFi bezpłatne w pokojach i ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.kairaba-hotels.com/

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: środy

KOD IMPREZY: OMO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Październik od 3499 4849 6549 8770

Listopad od 3649 5149 7099 9599

Grudzień od 3549 4820 6570 8849

Styczeń od 3799 5499 6999 9870

Luty od 3970 5270 7399 9570

Marzec od 3549 4870 6549 8720

Kwiecień od 3480 4670 6499 8399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3499 4349 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 2499 2520 

Opłata za procedurę wizową za dzień  17 

CENA OD

3480 zł

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Ekskluzywny 5-gwiazdkowy resort wakacyjny, idealny do rodzinnego, beztroskiego wypoczynku pośród relaksującej tropikalnej zieleni 
z bezpośrednią bliskością plaży. Wygodna formuła all inclusive będzie dodatkowym atutem spędzonych tu niezapomnianych chwil. 
Serdecznie polecamy!

Crowne Plaza Resort – Salalah 
Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Luksusowy i nowoczesny hotel położony ok. 5 km od centrum 
Salali (dojazd taksówką – płatna). Do lotniska ok. 20 km.
Plaża
Hotel posiada własną, szeroką, piaszczystą plażę z łagodnym 
zejściem do morza. Serwis plażowy bezpłatny.
Do dyspozycji Gości
Kompleks hotelowy położony pośród jednego z najpiękniejszych 
i największego tropikalnego ogrodu w całej Salali. Składa się z 4 
pięciopiętrowych budynków i posiada: 24 – godz. recepcję, prze-
stronne lobby, 3 windy, sklepiki z pamiątkami, kantor wymiany 
walut, pralnię (płatna), przechowalnię bagażu. Goście korzystają 
z restauracji: głównej Darbat z tarasem (kuchnia międzynarodowa 
i regionalna), Ocean Blue Beach House przy plaży (płatna: kuchnia 
międzynarodowa, azjatycka oraz lokalna), włoskiej/pizzerii Dol-
phin Terraza (płatna; na dachu) oraz 3 barów: w lobby Al Khareef, 
przy basenie i w dyskotece/night club (niektóre z restauracji/
barów płatne). Na terenie hotelu są 3 połączone ze sobą baseny 
zewnętrzne (podgrzewane w sezonie zimowym) o nieregularnych 
kształtach z brodzikiem dla dzieci. Serwis plażowy bezpłatny.
Pokoje
Hotel oferuje 153 wygodnych i nowocześnie urządzonych, prze-
stronnych pokoi dla 2 – os. (z możliwością 1 dostawki dla os. doro-
słej lub dziecka; pow. ok. 35 m2). W pokojach: łóżko typu King Size 
lub 2 łóżka pojedyncze, indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV 
Sat, telefon, łazienka (wanna lub prysznic, wc, suszarka do wło-
sów), sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty, mini bar 
(płatny) i bezpłatny dostęp do Wi Fi. Większość pokoi posiada bal-
kon lub taras. Pokoje mają widok na ogród lub morze (za dopłatą).
Wyżywienie
All inclusive obejmuje: śniadania (06:30-10:30) w formie bu-
fetu, obiady (12:30-15:30) i kolacje (18:00-22:30) serwowane 
w restauracji głównej Darbat. Napoje bezalkoholowe (kawa, 
herbata, woda, soki) oraz lokalne napoje alkoholowe (podczas 
posiłków 12.00-15.00 i 18.00-22:30; w barze Al Khareef 22:30 
-01:00 i w barze przy basenie 12.00-15.00 i 18.00-20:00; UWA-
GA! w piątki alkohol 14.00-01:00) podawane w wybranych barach 
i restauracjach. Przekąski dodatkowo płatne. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje animacje dla dzieci i dorosłych oraz możliwość 
korzystania z: 2 kortów tenisowych oraz squasha, stołu do ping 
ponga, boiska do siatkówki plażowej, 9-dołkowego pola golfo-
wego - jedynego trawiastego pola golfowego w Omanie (płatne), 
centrum fitness (siłownia wliczona w cenę), centrum SPA (płatne 
- sauna, jacuzzi, łaźnia parowa, zabiegi pielęgnacyjne) oraz dysko-
teki (wstęp gratis, napoje płatne). Za opłatą: bilard, kręgle, sporty 
wodne i centrum nurkowe na plaży. Dla dzieci: plac zabaw, brodzik.
Internet
Bezpłatne WI Fi na terenie całego hotelu.
www.crowneplaza.com/salalah

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: środy

CENA OD

3749 zł

KOD IMPREZY: OMO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Październik od 3970 5880 7899 11699

Listopad od 3899 5670 8199 11699

Grudzień od 3749 5349 7499 10599

Styczeń od 4049 6070 8099 11999

Luty od 4199 6049 8499 12149

Marzec od 3899 5699 7849 11449

Kwiecień od 3799 5699 7849 11449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3799 4899 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2499 2520 

Opłata za procedurę wizową za dzień  17 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Podtrzymujący tradycję wysokiej jakości usług renomowanej sieci hotelowej, Hilton Resort Salalah to idealne miejsce dla wszystkich 
poszukujących błogiego odprężenia i rekreacji. Perfekcyjna lokalizacja pośród bujnej, egzotycznej zieleni i przy plaży z krystaliczną wodą 
nadają temu miejscu wyjątkowego charakteru. Dodatkowy plus wysoki to standard usług. Szczególnie polecamy rodzinom z dziećmi.

Hilton Resort Salalah – Salalah 
Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Elegancki hotel należący do ekskluzywnej sieci Hilton, położony 
bezpośrednio nad Morzem Arabaskim. Oddalony ok. 10 km od 
lotniska w Salali, ok. 10 km od centrum miasta (za opłatą można 
dojechać taksówką lub transportem publicznym (przystanek przy 
hotelu).
Plaża
Szeroka, piaszczysta plaża z łagodnym wejściem do wody poło-
żona bezpośrednio przy hotelu (przejście przez teren hotelu ok. 
200 m). Serwis plażowy bezpłatny.
Do dyspozycji Gości
Trzy piętrowy budynek mieści: 24 – godz. Recepcję, lobby, 4 win-
dy, kantor wymiany walut, sklepiki z pamiątkami, przechowalnię 
bagażu. Goście korzystają z bufetowej restauracji głównej Maha 
(kuchnia międzynarodowa i lokalna; 06:30-22:30), tematycz-
nych restauracji a la carte (płatne, konieczna rezerwacja), m.in: 
Shebas steakhouse (18:30-22:30), Palm Grove z owocami morza 
(12:00-22:30) oraz 3 barów: w lobby, Palm Grove przy basenie, 
Sea Breeze przy plaży i baru/pubu Whispers z muzyką na żywo 
i tanecznym show (w weekendy) serwujący koktajle oraz piwo 
(18:00-02:00), a także kawiarni Mayfair (08:00-23:00). W hotelu 
lagunowy basen zewnętrzny (okresowo podgrzewany) z brodzi-
kiem i niewielką zjeżdżalnią. Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje 147 przestronnych, komfortowo i elegancko wyposa-
żonych standardowych pokoi 2 – os. (z możliwością 1 dostawki dla 
dziecka lub os. dorosłej; pow. ok. 37 m2). W pokojach: łóżko typu 
King Size lub 2 łóżka pojedyncze, łazienka (wanna lub prysznic, wc, 
suszarka do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV 
sat, telefon, sejf, mini bar (płatny), zestaw do kawy i herbaty, bal-
kon lub balkon francuski, dostęp do Wi Fi. Pokoje posiadają widok 
na góry lub morze. Dostępne również pokoje superior z widokiem 
na góry lub morze (pow. ok. 42 m2).
Wyżywienie
Śniadania (06:30-10:30) serwowane w restauracji głównej Maha 
w formie bufetu. Możliwość dopłaty do obiadokolacji (19:00-
22:00) lub pakietu all inclusive (obejmującego śniadania, obiady 
i kolacje oraz lokalne napoje bezalkoholowe (kawa, herbata, 
kakao, woda, napoje gazowane, soki; 12:00 -23:45) i alkoholo-
we (piwo, wino, rum, gin, wódka, whisky, brandy; 12:00-15:00 
oraz 18:00-23:00; UWAGA! w piątki alkohol serwowany jest od 
14:00)). 
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą korzystać z centrum fitness (siłownia i sauna - bez-
płatne, zabiegi i masaże - płatne). Ponadto za dopłatą: sporty 
wodne na plaży oraz 2 korty tenisowe. Dla dzieci: brodzik, mini 
club, plac zabaw, zjeżdżalnia.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi Fi na terenie hotelu.
www3.hilton.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: środy

CENA OD

3199 zł

KOD IMPREZY: OMO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Październik od 3599 5130 6699 9249

Listopad od 3470 4799 6799 9020

Grudzień od 3199 4399 6299 8270

Styczeń od 3599 5099 6699 9199

Luty od 3699 5170 7049 9470

Marzec od 3499 4970 6599 9070

Kwiecień od 3470 4970 6599 9070

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2499 2470 

Dopłata do All Inclusive od 1505 3010 

Opłata za procedurę wizową za dzień  17 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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We dwoje Dla rodzin

Nowy hotel z elegancko urzadzonymi pokojami, rewelacyjną kuchnią i obszerną strefą basenową będzie idealnym miejscem na wakacyjny 
wypoczynek.

Millennium Resort Salalah – Salalah 
Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Nowy, luksusowy hotel znanej sieci Millennium, położony ok. 
10 km od centrum Salali (dojazd taksówką-płatne ok. 2-5 OMR/1 
strona). Do lotniska w Salalah ok. 15 km.
Plaża
Szeroka plaża z białym piaskiem i łagodnym wejściem do wody, 
ok. 4 km od hotelu. Możliwy bezpłatny dojazd hotelowym busem 
kilka razy dziennie. 
Do dyspozycji Gości
24- h recepcja z lobby oraz restauracja główna Taybat (kuchnia 
międzynarodowa i arabska), restauracja a’la carte Sky Grill (płat-
na - zniżka dla Gości hotelowych; kuchnia omańska; niedziela-
-środa 16:00-01:00, czwartek-sobota 13:00-1:00), restauracja 
a’la carte Bahriyat (płatna - zniżka dla Gości hotelowych; owoce 
morze i dania rybne), kawiarnia Zest Café z barem przy basenie 
oraz Millennium Beach Club (na plaży). Na terenie hotelu basen 
o nieregularnych kształtach ze słodką wodą otoczony leniwą rze-
ką oraz brodzik dla dzieci. Leżaki i parasole bezpłatne.
Pokoje
Hotel dysponuje nowocześnie i praktycznie urządzonymi 285 poko-
jami 2-os. (z możliwością dokwaterowania 1 os. dorosłej lub 2 dzieci; 
Uwaga! możliwość tylko 1 dostawki, w przypadku 2 dzieci w pokoju, 
jedno śpi z rodzicami). Pokoje wyposażone są w: 1 łóżko typu King 
Size lub 2 łóżka pojedyncze, klimatyzację, łazienkę (prysznic, wc, 
suszarka do włosów, podstawowe kosmetyki), sejf (bezpłatny), TV-
-sat, zestaw to parzenia kawy i herbaty, 2 butelki wody (dostarczane 
codziennie), dostęp do Wi Fi, mini bar (płatny). Pokoje posiadają 
widok w stronę miasta (deluxe; pow. ok. 30 m2; nie posiadają bal-
konów), na ogród (superior; w budynku głównym; pow. ok. 32 m2; 
nie posiadają balkonów) lub na basen (premium z balkonem; pow. 
ok. 34 m2). Łóżeczko dla dzieci na zapytanie (bezpłatne).
Wyżywienie
Full Board Plus: śniadania w formie bufetu (7:00-10:30) oraz obiady 
(12:30-15:00) i kolacje (19:00-22:30) w formie bufetu lub serwowa-
ne w restauracji głównej. Ponadto, przekąski (10:00-12:00; 15:00-
17:00) w kawiarni Zest Cafe (czynna 10:00-01:00), barze przy ba-
senie (czynny 10:00-19:00) oraz w Millennium Beach Club na plaży 
(czynny,09:00-18:00). Napoje bezalkoholowe (kawa, herbata, ka-
kao, woda, napoje gazowane, soki) bezpłatne podczas posiłków 
i w godzinach serwowania przekąsek. Hotel nie serwuje alkoholu. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje: siłownię (bezpłatna; osobna dla kobiet i męż-
czyzn), kort tenisowy (płatny), salon piękności (płatny), Zanta 
SPA (10:00-22:00; osobna dla kobiet i mężczyzn: sauna i łaźnia 
parowa - bezpłatne, masaże - płatne; dodatkowo tylko w strefie 
dla kobiet: basen wewnętrzny i jacuzzi - bezpłatne). Dla dzieci: 
mini club, brodzik, plac zabaw, sala zabaw.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.millenniumhotels.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: środy

CENA OD

3199 zł

KOD IMPREZY: OMO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Październik od 3449 4699 6349 8449

Listopad od 3280 4480 6399 8399

Grudzień od 3199 4449 6199 8270

Styczeń od 3349 4620 6199 8299

Luty od 3470 4680 6549 8570

Marzec od 3399 4599 6399 8449

Kwiecień od 3299 4549 6270 8270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3999 5570 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2470 2470 

Opłata za procedurę wizową za dzień  17 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Otwarty w 2013 roku hotel Salalah Gardens, ulokowany jest 
w centralnej części kurortu Salalah i bezpośrednio połączony 
z centrum handlowym, które oferuje klientom bogaty wybór 
restauracji, sklepów, outletów i innych atrakcji (m.in. kino). Po-
łożony jest niespełna 10 km od lotniska w Salalah oraz ok 5km 
od centrum kurortu.
Plaża
Hotel oddalony jest ok. 8 km od publicznej, piaszczystej plaży. 
Niedaleko hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. 
UWAGA! Ze względu na specyfikę wyznaniową kraju, na publicz-
nych plażach kobietom zabrania się noszenia stroju typu bikini, 
odsłaniającego ciało.
Do dyspozycji gości
Trzy piętrowy budynek mieści: 24 – godz. recepcję, przestronne, 
nowoczesne lobby, windy, sklepiki z pamiątkami, kosmetykami 
oraz bankomat i pralnię (płatna). Goście hotelu mogą korzystać 
z bufetowej restauracji głównej Flavors (kuchnia międzynarodo-
wa), jednej z dwóch restauracji a la carte (za dopłatą - konieczna 
wcześniejsza rezerwacja): Yamal (z owocami morza) i Annabi 
(z kuchnią libańską) oraz restauracji przy basenie (z przekąskami 
i napojami; dodatkowo płatna). Ponadto warto odwiedzić Lounge 
Cafe z przekąsami, napojami i wyśminitą kawą. Na terenie hotelu 
znajduje się odkryty, prostokątny podgrzewany basen.
Pokoje
Salalah Gardens Hotel oferuje 168 wygodnie urządzonych, kom-
fortowych pokoi deluxe dla 2 – osób (z możliwością dostawki 
dla osoby dorosłej lub dziecka; pow. ok. 32 m2) wyposażonych 
w indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV sat, dostęp do Wi 
Fi, łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów) oraz 
telefon; sejf i minibar dodatkowo płatne. Większość pokoi nie 
posiada balkonu.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej Flavors w formie bufe-
tu. Możliwość dopłaty do obiadokolacji lub opcji Full Board. Za do-
datkową opłatą można odwiedzić 2 restauracje a la carte Yamal (z 
owocami morza) oraz Annabi (z kuchnią libańską). Napoje do po-
siłków i między posiłkami płatne. W hotelu nie serwuje się alkoholu.

Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą korzystać (za opłatą) ze znajdującego się na miejscu 
centrum fitness (siłownia bezpłatna, zabiegi za opłatą) oraz cen-
trum SPA, centrum odnowy biologicznej, łaźnii tureckiej i sauny. 
Dla dzieci: plac zabaw.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie 
hotelu oraz w pokojach.
Kategoria lokalna: ****

We dwoje

Hotel polecany osobom pragnącym aktywnie spędzić czas, czemu sprzyja doskonała lokazlizacja w samym kurorcie Salalah. Doskonała 
obsługa hotelowa i smaczna kuchnia będą dopełniniem wakacyjnych wojaży.

Salalah Gardens Hotel – Salalah 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: środy

CENA OD

3370 zł

KOD IMPREZY: OMO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Październik od 3649 5149 6699 9199

Listopad od 3499 4949 6770 9199

Grudzień od 3370 4799 6399 8849

Styczeń od 3570 5070 6549 9070

Luty od 3699 5149 6899 9349

Marzec od 3570 4999 6599 9020

Kwiecień od 3499 4999 6599 9020

Dopłata za obiadokolacje od 525 1050 

Opłata za procedurę wizową za dzień  17 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel w formie wioski wakacyjnej, położony na rozległym terenie 
z niską zabudową. Oddalony jest ok. 15 km od lotniska w Salalah 
i ok. 10 km od centrum miasta, do portu morskiego ok. 15 minut.
Plaża
Hotel połozony jest bezpośrednio nad brzegiem Morza Arabskie-
go przy szerokiej, piaszczystej plaży.
Do dyspozycji gości
24 – godz. recepcja, lobby, pralnia (płatna) oraz windy. Goście 
hotelu mogą korzystać z restauracji głównej serwującej dania 
kuchni lokalnej i międzynarodowej w formie bufetu oraz z baru 
przy basenie (płatny; z przekąskami i napojami bezalkoholowy-
mi). Przy plaży znajduje się basen zewnętrzny o nieregularnym 
kształcie i brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole przy basenie do-
stępne są bezpłatnie.
Pokoje
Hotel oferuje 128 wygodnie urządzonych pokoi 2-osobowych 
(z możliwością 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej; pow. 
ok. 26 m2) w budynku głównym i 46 willi. Pokoje wyposażone są 
w: indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, łazienkę (wan-
na lub prysznic, wc, suszarka do włosów), TV. Pokoje posiadaja 
boczny lub bezpośredni widok na morze.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej w formie bufetu oraz 
obiadokolacje - posiłki w formie bufetu lub serwowane. Istnieje 
możliwość dopłaty do full board (lunch i obiadokolacja) - posiłki 
w formie bufetu lub serwowane. Napoje do posiłków i między 
posiłkami płatne. Hotel nie oferuje alkoholu.
Program sportowy i animacyjny
Dobra lokalizacja tuż przy plaży umożliwia korzystanie z ze-
wnętrznej oferty rekreacyjno-sportowej: klub sportowy/mini-
siłownia (płatna), centrum SPA (płatne: m.in. masaże, jacuzzi, 
sauna), kort tenisowy (za dodatkową opłatą). Na terenie hotelu 
znajduje się plac zabaw i brodzik dla dzieci.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi Fi w miejscach ogólnodostępnych.
www.shanfarihotels.com

Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Dogodna lokalizację przy plaży, która zapewni relaksujący wypoczynek nad brzegiem morza, a bliskośc do miasta umożliwi eksplorację 
Salali i okolic.

Samharam Village Resort – Salalah +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: środy

CENA OD

3249 zł

KOD IMPREZY: OMO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Październik od 3549 4920 6499 8799

Listopad od 3380 4699 6570 8770

Grudzień od 3249 4549 6199 8449

Styczeń od 3449 4849 6349 8699

Luty od 3570 4899 6699 8949

Marzec od 3449 4749 6399 8599

Kwiecień od 3399 4749 6399 8599

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2449 2470 

Opłata za procedurę wizową za dzień  17 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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W programie: Salala - ogrody Półwyspu Arabskiego • plaża Mughsail - oceaniczny gejzer • Szlak Kadzidlany • wypoczynek w wybranym hotelu 
nad morzem w Salali (4 noce)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Salali

Egzotyka Light – Oman 

Arabia 
Saudyjska

Jemen

OMAN

Salalah

M
irbat

Takab

M
ughsayl

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na lotnisku. Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. Przelot do Omanu (lot-
nisko w Salali, możliwe międzylądowanie). Po 
przylocie odprawa celno-paszportowa i trans-
fer do hotelu w Salali. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w Salali lub okolicy. (w tym dniu nie ma 
opcjonalnej obiadokolacji)
 Dzień 2  Po śniadaniu wyruszymy na zwie-
dzanie Salali, stolicy regionu Dhofar, znanej 
z wszechobecnej egzotycznej zieleni. Zwiedza-
nie rozpoczniemy od architektonicznej ikony 
miasta - meczetu Sułtana Kabusa, do którego 
dojedziemy mijając bujne ogrody miejskie. 
Obejrzymy także pałac Al Husn (z zewnątrz) 
oraz orientalny, bajecznie kolorowy targ - souk 
Al Haffah (czas na zakupy). Powrót do hotelu 
w Salali lub okolicy; czas wolny na odpoczynek; 
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się na wschód 
od Salali, do krainy słynącej z drzew kadzidla-
nych i wyrobu kadzidła. Zwiedzanie zacznie-
my od wizyty w mieście Taqa, niegdyś wiosce 
utrzymującej się z  handlu sardynkami, dziś 
malowniczo położonej nad Oceanem Indyjskim 
miejscowości, ponad którą dominuje świetnie 
zachowana w śród palmowych drzew twierdza. 
Po spacerze przejedziemy do Chor Rori, w któ-
rym znajdują się ruiny Samharamu - dawnej 
stolicy, słynącej od Lewantu po Orient z handlu 
kadzidłem. Po drodze do kolejnego punktu 
będziemy mijać wspaniałe krajobrazy gór 
schodzących do morza, raz po raz przecinając 
koryta rzek okresowych. Okolicę porastają liczne 
drzewa kadzidłowca oraz baobaby. Dojedziemy 
wreszcie do Mirbatu, kiedyś głównego ośrodka 
miejskiego regionu Dhofar, w którym zachował 
się labirynt uliczek i wspaniałe przykłady sta-
rej zabudowy. Po przerwie na spacer i herbatę 
przejedziemy jeszcze na plażę Mughsail, gdzie 

nie tylko będziemy mogli podziwiać skały stro-
mo wyrastające wprost z Oceanu Indyjskiego, 
ale będziemy także świadkami gejzerów wy-
strzeliwujących wysoko wodę morską. Powrót 
do hotelu w Salali lub okolicy na nocleg; obiado-
kolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 150 km)
 Dzień 4-7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i transfer do wybranego hotelu na wypoczynek. 
(4 noclegi w wybranym hotelu; wyżywienie wg 
opisu wybranego hotelu). Czas wolny na kąpiele 
morskie i słoneczne lub możliwość skorzystania 
z  wycieczek fakultatywnych: m.in.: trekking 
w górach Dhofar, pustynne safari, rejs na ob-
serwację delfinów itp. (wycieczki organizowane 
przez lokalne biuro - szczegółowe informacje 
dostępne na miejscu; dodatkowo płatne). 
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10.00); transfer na lot-
nisko w Salali, a dla klientów przedłużających 
pobyt transfer do wybranego hotelu. Wylot do 
Polski. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych
Najlepiej wymienialną walutą na miejscu jest 
dolar amerykański (USD). 
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera. 
Przy wstępach do niektórych obiektów wy-
mienionych w programie wymagany jest od-
powiedni ubiór: długie spodnie, koszule polo 
(z kołnierzem) i zakryte buty dla mężczyzn oraz 
długie spódnice (za kostki), bluzki zakrywające 
ręce (za nadgarstki) oraz chusty, jako nakrycie 
głowy dla kobiet 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-

nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora - w Salali lub okolicy 
podczas objazdu (razem 3  rozpoczęte doby 
hotelowe) oraz w wybranym hotelu podczas 
wypoczynku (4 rozpoczęte doby hotelowe). Po-
koje: wyposażone są w łazienki z WC, klimaty-
zację, często TV. Wyżywienie podczas objazdu: 
śniadania (3) oraz za dopłatą obiadokolacje (2) 
we wskazanych dniac; napoje do kolacji dodat-
kowo płatne. Wyżywienie podczas pobytu: jak 
w opisie wybranego hotelu.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 
w  hotelach w  Salali. Opisy hoteli w  sekcji 
„Wypoczynek Oman” i w systemie rezerwa-
cyjnym. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotnisko-
we, przelot samolotem, transfery klimatyzowa-
nym autobusem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu: podczas objazdu (3 
rozpoczęte doby hotelowe w Salali lub okolicy) 
oraz w wybranym hotelu podczas pobytu (4 
rozpoczęte doby hotelowe), wyżywienie pod-
czas części objazdowej: śniadania (3); podczas 
pobytu posiłki jak w opisie wybranego hotelu, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku, opiekę polskojęzycznego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta. podczas objazdu i pobytu, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa - wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy do 
Omanu (płatna wg cennika); obsługi lokalnych 
przewodników, biletów wstępu, opłat rezerwa-
cyjnych oraz napiwków dla obsługi (razem ok. 
90 USD/os. bez wycieczek fakultatywnych i wizy 
omańskiej; płatne obligatoryjnie na miejscu) 
i innych wydatków osobistych.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
podczas części objazdowej (2) w systemie re-
zerwacyjnym (napoje płatne dodatkowo).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza. Przy wjeździe do Omanu wymagana jest 
wiza. Oferujemy możliwość wizowania do Oma-
nu za pośrednictwem Rainbow. O szczegóły za-

pytaj swojego opiekuna wycieczki lub agenta 
u którego dokonywałeś rezerwacji.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Millenium Resort Salalah  
*****

od 1249 zł

Kairaba Mirbat Resort 
*****

od 1440 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3399 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.10 - 21.10 3670 6649

21.10 - 28.10 3670 6649

28.10 - 04.11 3599 6570

04.11 - 11.11 3670 6949

11.11 - 18.11 3649 6949

18.11 - 25.11 3599 6799

25.11 - 02.12 3499 6730

02.12 - 09.12 3499 6620

09.12 - 16.12 3399 6430

16.12 - 23.12 3599 6749

23.12 - 30.12 4199 7349

30.12 - 06.01 4049 7270

06.01 - 13.01 3770 6570

13.01 - 20.01 3749 6849

20.01 - 27.01 3799 6930

27.01 - 03.02 3799 6930

03.02 - 10.02 3799 6930

10.02 - 17.02 3799 6930

17.02 - 24.02 3770 6920

24.02 - 03.03 3649 6770

03.03 - 10.03 3599 6730

10.03 - 17.03 3649 6670

17.03 - 24.03 3599 6570

24.03 - 31.03 3599 6570

31.03 - 07.04 3799 6970

07.04 - 14.04 3770 6799

14.04 - 21.04 3549 6520

21.04 - 28.04 3499 6520

28.04 - 05.05 3849 6949

Ceny w tabeli zawierają 4 noce pobytu w hotelu 

Millenium Resort Salalah   

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3099 

Dopłata za pok. 1 os. od  300 

Dopłata do HB  110 

Dopłata do terminu sylwestrowego  320 

Dopłata do terminu świątecznego 215 

Opłata za procedurę wizową za dzień 17 

Kod imprezy: OMS

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl



44

Bliski Wschód Oman

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na lotnisku. Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. Przelot do Omanu (lot-
nisko w Salali, możliwe międzylądowanie). Po 
przylocie odprawa celno-paszportowa i trans-
fer do hotelu w Salali. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w Salali lub okolicy. (w tym dniu nie ma 
opcjonalnej obiadokolacji).
 Dzień 2  Po śniadaniu wyruszymy na zwie-
dzanie Salali, stolicy regionu Dhofar, znanej 
z wszechobecnej egzotycznej zieleni. Zwie-
dzanie rozpoczniemy od architektonicznej 
ikony miasta - meczetu Sułtana Kabusa, do 
którego dojedziemy mijając bujne ogrody 
miejskie. Obejrzymy także pałac Al Husn (z ze-
wnątrz) oraz orientalny, bajecznie kolorowy 
targ - souk Al Haffah (czas na zakupy). Powrót 
do hotelu w Salali lub okolicy; czas wolny na 

odpoczynek; obiadokolacja (opcjonalnie) 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się na wschód, 
do krainy kadzidła. Zwiedzanie za-
czniemy od wizyty w  mieście 
Taqa, niegdyś wiosce utrzy-
mującej się z  handlu sar-
dynkami, dziś malowniczo 
położonej nad Oceanem 
Indyjskim miejscowości, 
ponad którą dominuje 
świetnie zachowana twier-
dza. Po spacerze przejedzie-
my do Chor Rori, w którym znaj-
dują się ruiny Samharamu - dawnej 
stolicy, słynącej od Lewantu po Orient z handlu 
kadzidłem. Po drodze do kolejnego punktu 
będziemy mijać wspaniałe krajobrazy gór 
schodzących do morza, raz po raz przecinając 
koryta rzek okresowych. Okolicę porastają liczne 
drzewa kadzidłowca oraz baobaby. Dojedzie-
my aż do Mirbatu, kiedyś głównego ośrodka 
miejskiego regionu Dhofar, w którym zachował 
się labirynt uliczek i wspaniałe przykłady starej 
zabudowy. Po przerwie na spacer i herbatę po-
wrót do Salali. Po drodze odwiedzimy wpisane 
na listę UNESCO stanowisko archeologiczne 
Al Balid z ciekawym Muzeum Ziemi Kadzidła. 
Powrót na nocleg w Salali lub okolicy; obiado-
kolacja (opcjonalnie) (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejedziemy na plażę 
Mughsail, gdzie nie tylko będziemy mogli podzi-
wiać skały stromo wyrastające wprost z Oceanu 
Indyjskiego, ale staniemy się także świadkami 
erupcji gejzerów, wystrzeliwujących wysoko 
wodę morską. Spacer po okolicy i przejazd do 
miasta Thumrait oraz wpisanego na listę UNE-
SCO parku Wadi Dawkah, porośniętego przez 

słynne drzewa kadzidłowca, z których do dziś 
pozyskuje się drogocenną żywicę. Dowiemy się 
tam, jakie właściwości ma ta wonna masa oraz 

w jaki sposób prowadzi się tu uprawy. 
Powrót na nocleg w Salali lub 

okolicy; obiadokolacja (opcjo-
nalnie). (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu 
wykwaterowanie i  prze-
jazd na pustynię Rub al 
Chali, największą piasz-

czystą pustynię świata. 
Pośród wydm ukryte są ruiny 

zaginionego miasta Ubar (wpi-
sanego na listę Unesco), niegdyś 

potężnej twierdzy na Kadzidlanym Szlaku, 
dziś romantycznych pozostałości zagubionych 
pośród odludnych pustkowi. Powrót do Salali 
i transfer do wybranego hotelu na wypoczy-

nek. Zakwaterowanie w  wybranym hotelu 
pobytowym (3 noclegi w wybranym hotelu; 
wyżywienie wg opisu wybranego hotelu) (Tra-
sa ok. 260 km).
 Dzień 6-7  Czas wolny na kąpiele morskie 
i słoneczne lub możliwość skorzystania z wy-
cieczek fakultatywnych: m.in.: trekking w gó-
rach Dhofar, rejs na obserwację delfinów itp. 
(wycieczki organizowane przez lokalne biuro 
- szczegółowe informacje dostępne na miejscu; 
dodatkowo płatne). 
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba ho-
telowa trwa do godz. 10.00); transfer na lotnisko 
w Salali, a dla klientów przedłużających pobyt 
transfer do wybranego hotelu. Wylot do Polski. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.

W programie: Salalah - nadmorska oaza • plaża Mughsail - oceaniczny gejzer • Szlak Kadzidlany • ruiny Samharamu • Wadi Dawkah - park 
drzew kadzidłowca (UNESCO) • pustynia Rub Al Chali i zaginione miasto Ubar• wypoczynek w wybranym hotelu nad morzem w Salali (3 noce)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Salali

Oman – Ogrody pustyni 

Arabia 
Saudyjska

Jemen

OMAN

Salalah

M
irbat
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

15
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8
dni

lub

ZWIEDZANIE
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Najlepiej wymienialną walutą na miejscu jest 
dolar amerykański (USD). 
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera. 
Przy wstępach do niektórych obiektów wymie-
nionych w programie wymagany jest odpowiedni 
ubiór: długie spodnie, koszule polo (z kołnierzem) 
i zakryte buty dla mężczyzn oraz długie spódnice 
(za kostki), bluzki zakrywające ręce (za nadgarst-
ki) oraz chusty, jako nakrycie głowy dla kobiet 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 

i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora - w Salali lub okolicy 
podczas części objazdowej (razem 4  rozpo-
częte doby hotelowe) oraz w wybranym hotelu 
podczas wypoczynku (3 rozpoczęte doby hote-
lowe). Pokoje: wyposażone są w łazienki z WC, 
klimatyzację, często TV. Wyżywienie podczas 
objazdu: śniadania (4) oraz za dopłatą obiado-
kolacje (3) we wskazanych dniach; napoje do 
kolacji dodatkowo płatne. Wyżywienie podczas 
pobytu: jak w opisie wybranego hotelu.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 

w  hotelach w  Salali. Opisy hoteli w  sekcji 
„Wypoczynek Oman” i w systemie rezerwa-
cyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotniskowe, 
przelot samolotem, transfery klimatyzowanym 
autobusem lub busem (możliwe przejazdy je-
epami 4x4 w wybranych punktach programu), za-
kwaterowanie w hotelach wg programu: podczas 
części objazdowej (4 rozpoczęte doby hotelowe) 
w Salali lub okolicy oraz w wybranym hotelu pod-
czas pobytu (3 rozpoczęte doby hotelowe), wyży-
wienie podczas części objazdowej: śniadania (4); 
podczas pobytu posiłki jak w opisie wybranego 
hotelu, obsługę polskiego przedstawiciela pod-
czas odprawy na lotnisku, opiekę polskojęzycz-
nego pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela 
lokalnego kontrahenta podczas objazdu i pobytu, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa - wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy do 
Omanu (płatna wg cennika); obsługi lokalnych 
przewodników, biletów wstępu, opłat rezer-
wacyjnych oraz napiwków dla obsługi (razem 
ok. 125 USD/os. bez wycieczek fakultatywnych 
i wizy omańskiej; płatne obligatoryjnie na miej-
scu) i innych wydatków osobistych.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
podczas objazdu (3) w systemie rezerwacyjnym 
(napoje płatne dodatkowo).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza. Przy wjeździe do Omanu wymagana jest 
wiza. Oferujemy możliwość wizowania do Oma-
nu za pośrednictwem Rainbow. O szczegóły za-
pytaj swojego opiekuna wycieczki lub agenta 
u którego dokonywałeś rezerwacji.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Millenium Resort Salalah  
*****

od 1270 zł

Crowne Plaza Resort 
Salalah *****

od 1949 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3599 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.10 - 21.10 3849 7020

21.10 - 28.10 3870 7049

28.10 - 04.11 3848 6970

04.11 - 11.11 3799 7320

11.11 - 18.11 3849 7349

18.11 - 25.11 3749 7170

25.11 - 02.12 3699 7120

02.12 - 09.12 3749 7020

09.12 - 16.12 3599 6849

16.12 - 23.12 3699 6649

23.12 - 30.12 4199 7170

30.12 - 06.01 4199 7430

06.01 - 13.01 3849 7120

13.01 - 20.01 3949 7270

20.01 - 27.01 3999 7349

27.01 - 03.02 3970 7320

03.02 - 10.02 3970 7320

10.02 - 17.02 3970 7320

17.02 - 24.02 3970 7320

24.02 - 03.03 3849 7149

03.03 - 10.03 3799 7130

10.03 - 17.03 3799 7120

17.03 - 24.03 3770 6930

24.03 - 31.03 3770 6930

31.03 - 07.04 3999 6970

07.04 - 14.04 3799 7020

14.04 - 21.04 3749 6930

21.04 - 28.04 3699 6930

28.04 - 05.05 4049 7349

Ceny w tabeli zawierają 3 noce pobytu w hotelu 

Millenium Resort Salalah   

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3399 

Dopłata za pok. 1 os. od  500 

Dopłata do HB  160 

Dopłata do terminu sylwestrowego  320 

Dopłata do terminu świątecznego 215 

Opłata za procedurę wizową za dzień 17 

Kod imprezy: OMA

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na lotnisku. Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. Przelot do Omanu (lot-
nisko w Salali, możliwe międzylądowanie). Po 
przylocie odprawa celno-paszportowa i trans-
fer do hotelu w Salali. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w Salali lub okolicy. (w tym dniu nie ma 
opcjonalnej obiadokolacji)
 Dzień 2  Po śniadaniu wyruszymy na zwie-
dzanie Salali - stolicy oraz regionu Dhofar, 
znanego z wszechobecnej egzotycznej zieleni. 
Zatrzymamy się na fotografie przy architekto-
nicznej ikonie miasta - meczecie Sułtana Kabu-
sa, do którego dojedziemy mijając bujne ogrody 
miejskie. Odwiedzimy także pałac Al Husn (z ze-

wnątrz) oraz orientalny, bajecznie kolorowy targ 
- souk Al Haffah (czas na zakupy). Kolejno obej-
rzymy najważniejsze atrakcje położone na sta-
rym Szlaku Kadzidlanym. Zaczniemy od wioski 
Taqa, kiedyś znanej z handlu suszonymi sardyn-
kami - dziś malowniczo położonej nad oceanem 
miejscowości, nad którą dominuje świetnie za-
chowana twierdza. Po spacerze przejedziemy do 
Chor Rori - skrywającego ruiny dawnego miasta 
Samharam - które handlując kadzidłem obraca-
ło w czasach starożytnych niewyobrażalnymi 
bogactwami. Miasto znajdowało się na szlaku 
handlowym łączącym Lewant i Persję z Indiami, 
niektóre źródła zapewniają zaś, że rezydowała 
tu sama królowa Saba. Po zwiedzeniu ruin wyru-
szymy do Mirbatu, dawnej stolicy regionu Dho-

far, skąd rozpoczynał się słynny Szlak Kadzidla-
ny. Zobaczymy starą zabudowę miasta, po czym 
wjedziemy nieco w głąb lądu zobaczyć uprawy 
słynnych drzew kadzidłowca, z których dawniej 
pozyskiwano żywicę, przewyższającą ceną zło-
to w ówczesnych czasach. Powrót do Salali lub 
okolicy na nocleg; obiadokolacja (opcjonalnie). 
(Trasa ok. 180 km).
 Dzień 3  Po wczesnym wykwaterowaniu 
z hotelu, transfer na lotnisko w Salali. Przelot 
do stolicy kraju, Maskatu. Przejazd przepiękny-
mi dzielnicami miasta do Wielkiego Meczetu 
Sułtana Qabusa - centrum religijnego i jedne-
go z najpiękniejszych na Półwyspie Arabskim 
obiektów architektury islamu (przy wejściu do 
meczetu obowiązuje skromny strój, nakrycie 

głowy oraz długie spodnie i zakryte ramiona). 
Zwiedzimy także słynną Operę Królewską, 
najlepszą tego typu instytucję w regionie. Na-
stępnie przeniesiemy się do jednej z najładniej-
szych dzielnic Maskatu - Muttrah, przejdziemy 
tam promenadą, przy której zlokalizowane są 
największe butiki i markowe sklepy, po czym 
udamy się na lokalny souk, obfitujący w rozma-
ite produkty od warzyw, owoców i przypraw po 
skóry, biżuterię, perfumy i dywany. Zwiedzanie 
zakończymy spacerem po Starym Mieście - po 
drodze obejrzymy z zewnątrz portugalskie for-
ty Dżalali i Mirani, podejdziemy też pod Pałac 
Sułtana Kasr Al-Alam. Następnie odwiedzimy 
słynne muzeum Bait Al-Zubair ze zbiorami 
przedstawiającymi kulturę i dziedzictwo Oma-

W programie: Maskat - zabytki stolicy Omanu • Sur - miejsce, gdzie wschodzi słońce • Nizwa - miasto w oazie • Salala - ogrody Półwyspu Arab-
skiego • plaża Mughsail - oceaniczny gejzer • Misfat al-Abrieen - bajkowa wioska w górach Hadżar • Szlak Kadzidlany • forty w Bahli (UNESCO) 
i Drzabrin • przelot lokalny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Salali

Oman – W 7 dni dookoła Arabii 

Arabia 
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Jemen
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nu. Czas wolny na spacery promenadą lub 
indywidualne zwiedzanie miasta. Zakwatero-
wanie i nocleg w hotelu w Maskacie lub okolicy. 
(Trasa ok. 100 km) 
Dla chętnych (dodatkowo płatna ok. 45 USD/
os.) fakultatywna wycieczka „Muscat by night” 
z przysmakami z grilla serwowanymi na plaży 
i muzyką. (w tym dniu nie ma opcjonalnej obia-
dokolacji).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
wyruszymy w  kierunku Suru. Po drodze za-
trzymamy się na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego 
w miejscu nazywanym Bimmah Sinkhole. Jest to 
głęboki lej krasowy, w którym wybija woda oce-
aniczna, tworząc piękny wizualnie efekt. W dal-
szej drodze zatrzymamy się raz jeszcze przy 
Wadi Al-Szab - ujściu rzeki płynącej głębokim 
wąwozem. Po krótkim spacerze ruszymy w dal-
szą drogę do Suru. Rozpoczniemy zwiedzanie 
miasta Sur - miejsca, w którym słońce wstaje 
najwcześniej w całym świecie arabskim. Sur 
tworząc związki handlowe z Indiami, Malajami 
i Afryką stanowił punkt styku tych kultur i okno 
na świat dla Półwyspu Arabskiego. Do dziś sil-
ne tradycje morskie sprawiają, że Sur pozostał 
ważnym ośrodkiem produkcji statków dhow 
tradycyjnymi metodami. Odbędziemy spacer 
pośród kameralnej zabudowy, ponad którą raz 
po raz wyrastają wieże obronne i minarety. Po 
przechadzce udamy się w głąb lądu, w kierunku 
pustyni Szarkija; wokół będą rozpościerały się 
czerwono-brązowe połacie piasku przecho-
dzące w strome wydmy. Nocleg w okolicy Sur; 
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wyjazd na zachód 
w kierunku gór Al-Szams. Mijając piękne krajo-
brazy surowych skał i płowych pustyń, dojedzie-
my do Birkat al-Mawz, typowej omańskiej wio-
ski, której stara część zabudowana jest domami 
z gliny i liści palmowych. Po krótkim spacerze 
wyruszymy w dalszą drogę do Nizwy. Miasto 
w przeszłości pełniło funkcję stolicy kraju i do 
dziś szczyci się pięknymi zabytkami. Zobaczy-
my wspaniały miejski bazar, na którym można 
kupić lokalne produkty od warzyw i świeżych 
ryb po rękodzieło, tekstylia i wyroby złotnicze. 
Czas wolny na bazarze. Zwiedzimy także jeden 
z  największych w  Omanie fortów, z  którego 
wieży dokładnie widać, że miasto jest położone 
w olbrzymiej oazie palm daktylowych. Przejazd 
do hotelu w Nizwie lub okolicy, zakwaterowanie; 
obiadokolacja (opcjonalnie) (Trasa ok. 210 km). 
Po południu dla chętnych (za dodatkową opła-
tą ok. 124 USD/os.) górskie safari do Wielkiego 
Kanion Omanu. Przejedziemy dżipami w góry 
Hadżar w kierunku Dżebel Szams, najwyższego 
szczytu Omanu. Po drodze zobaczymy ponad 

400 letnie miasto Al Hamra, a następnie wspi-
nając się samochodami z napędem na 4 koła zo-
baczymy zapierające dech w piersiach widoki na 
Wielki Kanion Omanu uformowany w głębokiej 
przepaści. Cena w zależności od ilości chętnych. 
Powrót do hotelu w Nizwie lub okolicy na noc-
leg; obiadokolacja (opcjonalnie).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu. Udamy się na zwiedzanie górskich 
okolic Nizwy, znanych z mnogości zabytków. 
Pierwszym przystankiem będzie jaskinia Al-
-Huta (otwarta przy normalnym stanie wód 
wewnątrz) oraz górska wieś Misfat al-Abrieen, 
położona na stromych zboczach osada zabu-
dowana tradycyjnymi domami wśród fanta-
stycznych krajobrazów gór Hadżar. Kolejno 
zatrzymamy się na zdjęcia przy wpisanym na 
listę UNESCO forcie w Bahli. Na koniec udamy 
się do fortu w Dżabrin, będącego przykładem 
wspaniałych zdobień oraz innowacyjnych 
technologii XVII w. Zobaczymy zarówno po-
mieszczenia gospodarcze, jak i prywatne czę-
ści twierdzy. Przejazd na lotnisko w Maskacie 
i przelot do Salali, transfer na nocleg do hotelu 
w okolicy Salali; obiadokolacja (opcjonalnie) 
(Trasa ok. 220 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejedziemy na pla-
żę Mughsail, na której nie tylko sfotografujemy 
spektakularną panoramę skał stromo wyrasta-
jących z Oceanu Indyjskiego, ale będziemy mieli 
okazję zobaczyć niezwykłe gejzery wybijające 
morską wodę. Po spacerze i zdjęciach przejazd 
do hotelu w Salali lub okolicy; czas wolny i nocleg; 
obiadokolacja (opcjonalnie) (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10.00); transfer na lot-
nisko w Salali, a dla klientów przedłużających 
pobyt transfer do wybranego hotelu. Wylot do 
Polski. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Najlepiej wymienialną walutą na miejscu jest 
dolar amerykański (USD). 
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera. 
Przy wstępach do niektórych obiektów wymie-
nionych w  programie wymagany jest odpo-
wiedni ubiór: długie spodnie, koszule polo (z 
kołnierzem) i zakryte buty dla mężczyzn oraz 
długie spódnice (za kostki), bluzki zakrywające 
ręce (za nadgarstki) oraz chusty, jako nakrycie 
głowy dla kobiet 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-

dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora (razem 7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Do dyspozycji gości: na tere-
nie hotelu najczęściej: restauracja, bar, recep-
cja. Pokoje: 2-osobowe; wyposażone w łazienki 
z  wc, klimatyzację, często TV. Wyżywienie: 
Śniadania oraz za dopłatą obiadokolacje (we 
wskazanych dniach); napoje do kolacji dodat-
kowo płatne.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 
w  hotelach w  Salali. Opisy hoteli w  sekcji 
„Wypoczynek Oman” i w systemie rezerwa-
cyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotnisko-
we, przelot samolotem czarterowym Warszawa 
- Salala - Warszawa oraz samolotem rejsowym 
Salala - Maskat - Salala, transfery klimatyzowa-
nym autobusem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Warszawie, opiekę polskojęzycznego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
- wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy do 
Omanu (płatna wg cennika); opłaty za pakiet 
z tytułu realizacji programu zwiedzania (m.in. 
obsługi lokalnych przewodników, biletów wstę-
pu, opłat rezerwacyjnych oraz napiwków dla 
obsługi, itp.) w kwocie ok. 215 USD/os (płat-
ne na miejscu), opłata nie zawiera wycieczek 
fakultatywnych i wizy omańskiej oraz innych 
wydatków osobistych.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(5) w systemie rezerwacyjnym (napoje płatne 
dodatkowo).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza. Przy wjeździe do Omanu wymagana jest 
wiza. Oferujemy możliwość wizowania do Oma-

nu za pośrednictwem Rainbow. O szczegóły za-
pytaj swojego opiekuna wycieczki lub agenta 
u którego dokonywałeś rezerwacji.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kairaba Mirbat Resort 
*****

od 1370 zł

Hilton Resort Salalah 
*****

od 1299 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4570 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.10 - 21.10 4999 9070

21.10 - 28.10 4999 9070

28.10 - 04.11 4970 8970

04.11 - 11.11 4999 9399

11.11 - 18.11 5099 9520

18.11 - 25.11 4949 9270

25.11 - 02.12 4899 9149

02.12 - 09.12 4980 9099

09.12 - 16.12 4770 8899

16.12 - 23.12 4570 8549

23.12 - 30.12 5099 9220

30.12 - 06.01 5399 9749

06.01 - 13.01 4970 8970

13.01 - 20.01 5099 9299

20.01 - 27.01 5199 9449

27.01 - 03.02 5170 9399

03.02 - 10.02 5199 9399

10.02 - 17.02 5170 9399

17.02 - 24.02 5170 9399

24.02 - 03.03 4999 9220

03.03 - 10.03 4999 9199

10.03 - 17.03 4999 9149

17.03 - 24.03 4970 8970

24.03 - 31.03 4949 8949

31.03 - 07.04 4899 8970

07.04 - 14.04 4999 9070

14.04 - 21.04 4849 8849

21.04 - 28.04 4799 8849

28.04 - 05.05 5270 9470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5099 

Dopłata za pok. 1 os. od  800 

Dopłata do HB  320 

Dopłata do terminu sylwestrowego  320 

Dopłata do terminu świątecznego 215 

Opłata za procedurę wizową za dzień 17 

Kod imprezy: OMM

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na lotnisku. Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. Przelot do Omanu (lot-
nisko w Salali, możliwe międzylądowanie). Po 
przylocie odprawa celno-paszportowa i trans-
fer do hotelu w Salali. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w Salali lub okolicy. (w tym dniu nie ma 
opcjonalnej obiadokolacji).
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie. Na-
stępnie udamy się na wschód, do krainy kadzidła. 
Zwiedzanie zaczniemy od wizyty w mieście Taqa, 
niegdyś wiosce utrzymującej się z handlu sardyn-

kami, dziś malowniczo położonej nad Oceanem 
Indyjskim miejscowości, ponad którą dominuje 
świetnie zachowana twierdza. Po spacerze prze-
jedziemy do Chor Rori, w którym znajdują się ru-
iny Samharamu - dawnej stolicy, słynącej od Le-
wantu po Orient z handlu kadzidłem. Po drodze 
do kolejnego punktu będziemy mijać wspaniałe 
krajobrazy gór schodzących do morza, raz po raz 
przecinających koryta rzek okresowych. Okolicę 
porastają liczne drzewa kadzidłowca oraz ba-
obaby. Dojedziemy wreszcie do Mirbatu, kiedyś 
głównego ośrodka miejskiego regionu Dhofar, 
w którym zachował się labirynt uliczek i wspa-
niałe przykłady starej zabudowy. Następnie wró-
cimy do Salali, gdzie zatrzymamy się na zdjęcia 
przy architektonicznej ikonie miasta - meczecie 
Sułtana Kabusa, do którego dojedziemy mijając 
bujne ogrody miejskie. Miniemy także pałac Al 
Husn oraz zajrzymy na orientalny, bajecznie ko-
lorowy targ - souk Al Haffah. Przejazd na lotnisko 
w Sallali i przelot do Dubaju/Szardży. Przejazd do 
hotelu w Dubaju/Szardży, obiadokolacja (opcjo-
nalnie) i nocleg. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejedziemy do no-
wych części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę naj-
wyższych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami po-
między drapaczami chmur - najlepsza sposob-
ność do podziwiania tej dzielnicy (płatne dodat-
kowo na miejscu ok. 30 USD). Kolejno udamy się 
na słynny archipelag sztucznie usypanych wysp 
Palm Jumeirah, na którego końcu usytuowa-

ny jest luksusowy hotel Atlantis. Odwiedzimy 
w nim gigantyczne akwarium „Lost Chambers” 
zamieszkiwane przez około 65000 zwierząt. Na 
ląd wrócimy kolejką magnetyczną Mono Rail, 
z której wyraźnie widać panoramę wyspy „ The 
Palm” i jej zabudowę. Przejedziemy także na pla-
żę Jumeirah, gdzie będzie można sfotografować 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon miasta 
- nawiązujący kształtem do żagla, nieoficjalnie 
7-gwiazdkowy hotel Burj Al-Arab. Odwiedzimy 
także kompleks Madinat Jumeirah, nazywany 
Dubajską Wenecją. Przejedziemy wreszcie do 
Dubai Mall, największego centrum handlowego 
świata, w którym przespacerujemy się obok jego 
największych atrakcji: m.in. akwarium, szkieletu 
dinozaura, wodospadu ze skoczkami, zobaczy-
my także słynne dubajskie „tańczące” fontanny 
oraz wjedziemy na taras widokowy najwyższego 
wieżowca świata - Burdż Chalify. Powrót do ho-
telu w Dubaju/Szardży; obiadokolacja (opcjonal-
nie) i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Abu Zabi, stolicy ZEA. Zobaczymy 
imponujący meczet Szejka Zayeda - najważ-
niejszą atrakcję miasta. Następnie przejazd do 
centrum. Zatrzymamy się na zdjęcia w punkcie 
widokowym na najbardziej luksusowy hotel 
świata - Emirates Palace oraz pałac Prezy-
denta ZEA, a następnie odwiedzimy Heritage 
Village - wioskę - muzeum, w  której można 
poznać sposób życia dawnych mieszkańców 
Abu Zabi, z  czasów przed petrodolarowym 

boomem. Zobaczymy jak w  ciągu jednego 
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła 
się w jedną z najpiękniejszych metropolii świa-
ta. Dalej przejedziemy promenadą Corniche 
w stronę portu. Odwiedzimy także położony 
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami. 
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - 
Saadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia 
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie 
wyruszymy w drogę do położonego na granicy 
emiracko-omańskiej Al Ain. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja (opcjonalnie) i nocleg. 
(Trasa ok. 350 km). Uwaga! W tym dniu istnie-
je możliwość skorzystania za dodatkową opłatą 
(ok. 95 USD/os.) z wizyty w Ferrari World. Dla 
korzystających z tej opcji dojazd na własny koszt 
taksówką po wizycie w meczecie Szejka Zayeda; 
korzystający z tej opcji nie biorą udziału w dal-
szym zwiedzaniu miasta.
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejedziemy na granicę emiracko - omań-
ską. Po odbyciu odprawy granicznej, ruszymy 
przez pustynny region Zahira. Dojedziemy do 
Bahli, w której znajduje się olbrzymi fort, jeden 
z najstarszych w Omanie, pieczołowicie odre-
staurowany dzięki UNESCO. Odwiedzimy także 
doskonale zachowany fort w Dżibrinie, pięcio-
poziomowy kolos o wspaniałej architekturze 
i bogatych zdobieniach, w  którym dowiemy 
się jak wyglądało niegdyś życie w tego typu 
obiektach. Dojedziemy do Nizwy, miasta-oazy 
położonego pośród niekończących się gajów 

Oman i Emiraty Arabskie – Sułtanaty i Emiraty
W programie: Dubaj – spektakularne budowle świata • Abu Zabi - stolica Emiratów i największy meczet • Salala – miasto oaza • Burdż Chalifa - 
najwyższy drapacz chmur na świecie • zaginiona komnata – gigantyczne akwarium w hotelu Atlantis • Wyspa „Palma” – architektoniczne marzenie 

• Dubai Mall – największe centrum handlowe świata • Nizwa - potężny fort w oazie • Maskat - zabytki stolicy Omanu • Szlak Kadzidlany 

• plaża Mughsail - oceaniczny gejzer • przelot lokalny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Salali
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palm daktylowych. Nizwa słynie z potężnego 
zamku, jak również z ciekawego targu, oferu-
jącego towary od owoców i innych artykułów 
spożywczych po rękodzieło. Dalej wyruszymy 
w kierunku stolicy kraju, Maskatu. Po drodze 
odwiedzimy malowniczą wieś Birkat al Mauz 
z zachowaną dawną zabudową z suszonej gliny 
i słomy palmowej, której sielska atmosfera spra-
wia, że czas wydaje się stać w miejscu. Przyjazd 
do hotelu w Maskacie lub okolicy, obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 440 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, zwiedzanie stolicy 
Omanu. Przejedziemy przepięknymi dzielnicami 
miasta do Wielkiego Meczetu Sułtana Qabusa 
- centrum religijnego miasta i  jednego z naj-
piękniejszych na Półwyspie Arabskim obiektów 
architektury islamu (przy wejściu do meczetu 
obowiązuje skromny strój, nakrycie głowy oraz 
długie spodnie i zakryte ramiona). Zwiedzimy 
także słynną Operę Królewską, najlepszą tego 
typu instytucję w regionie. Następnie przenie-
siemy się do jednej z najładniejszych dzielnic 
Maskatu - Muttrah, przejdziemy tam prome-
nadą, przy której zlokalizowane są największe 
butiki i markowe sklepy, po czym udamy się na 
lokalny souk, obfitujący w rozmaite produkty od 
warzyw, owoców i przypraw po biżuterię, per-
fumy i dywany. Zwiedzanie zakończymy space-
rem po Starym Mieście - po drodze obejrzymy 
z zewnątrz portugalskie forty Dżalali i Mirani, po-
dejdziemy też pod Pałac Sułtana Kasr Al-Alam. 
Następnie odwiedzimy słynne muzeum Bait Al-
-Zubair ze zbiorami przedstawiającymi kulturę 
i dziedzictwo Omanu. Czas wolny na spacery 
promenadą lub indywidualne zwiedzanie mia-
sta. Powrót na nocleg w Maskacie lub okolicy; 
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 50 km).

 Dzień 7  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd na lotnisko w  Maskacie, przelot do 
Salali. Po przylocie przejedziemy na plażę 
Mughsail, na której nie tylko sfotografujemy 
spektakularną panoramę skał stromo wyrasta-
jących z Oceanu Indyjskiego, ale i będzie okazja 
zobaczenia niezwykłych gejzerów wybijających 
morską wodę. Następnie powrót do hotelu 
w Salali; czas wolny; obiadokolacja (opcjonal-
nie) i nocleg. (Trasa ok. 50 km) 
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10.00); transfer na lot-
nisko w Salali, a dla klientów przedłużających 
pobyt transfer do wybranego hotelu. Wylot do 
Polski. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Najlepiej wymienialną walutą na miejscu jest 
dolar amerykański (USD). 
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera. 
Przy wstępach do niektórych obiektów wymie-
nionych w  programie wymagany jest odpo-
wiedni ubiór: długie spodnie, koszule polo (z 
kołnierzem) i zakryte buty dla mężczyzn oraz 
długie spódnice (za kostki), bluzki zakrywające 
ręce (za nadgarstki) oraz chusty, jako nakrycie 
głowy dla kobiet 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość).

Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora (razem 7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Do dyspozycji gości: na tere-
nie hotelu najczęściej: restauracja, bar, recepcja, 
sejf. Pokoje: 2-osobowe; wyposażone w łazien-
ki z wc, klimatyzację, często TV. Wyżywienie: 
śniadania oraz za dopłatą obiadokolacje (we 
wskazanych dniach; napoje do kolacji dodat-
kowo płatne.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 
w  hotelach w  Salali. Opisy hoteli w  sekcji 
„Wypoczynek Oman” i w systemie rezerwa-
cyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotniskowe, 
przeloty samolotem czarterowym: Warszawa - 
Salala - Warszawa oraz samolotem rejsowym Sa-
lala - Dubaj i Maskat - Salala, transfery klimatyzo-
wanym autobusem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Warszawie, opiekę polskojęzycznego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta. podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa - 
wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wiz do Omanu 
(płatne wg cennika; konieczne 2 wizy ze wzglę-
du na wyjazd do ZEA), opłat administracyjnych 
obowiązkowo płatnych przy przekroczeniu gra-
nicy lądowej Emiraty - Oman - ok. 25 USD/os. 
(opłata wyjazdowa z ZEA), opłaty za pakiet z ty-
tułu realizacji programu zwiedzania (m.in. obsługi 
lokalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych oraz napiwków dla obsługi, itp.) 
w kwocie ok. 295 USD/os. (płatne na miejscu), 
opłata nie zawiera wycieczek fakultatywnych i wiz 
omańskich oraz innych wydatków osobistych.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(6) w systemie rezerwacyjnym (napoje płatne 
dodatkowo).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza. Przy wjeździe do Omanu wymagana jest 
wiza. Oferujemy możliwość wizowania do Oma-

nu za pośrednictwem Rainbow. O szczegóły za-
pytaj swojego opiekuna wycieczki lub agenta 
u którego dokonywałeś rezerwacji.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Kairaba Mirbat Resort 
*****

od 1399 zł

Hilton Resort Salalah 
*****

od 1299 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5099 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.10 - 21.10 5549 10020

21.10 - 28.10 5549 10020

28.10 - 04.11 5499 9949

04.11 - 11.11 5580 10399

11.11 - 18.11 5649 10520

18.11 - 25.11 5499 10270

25.11 - 02.12 5399 10099

02.12 - 09.12 5399 10070

09.12 - 16.12 5270 9799

16.12 - 23.12 5099 9520

23.12 - 30.12 5699 10220

30.12 - 06.01 5999 10770

06.01 - 13.01 5499 9949

13.01 - 20.01 5670 10299

20.01 - 27.01 5699 10399

27.01 - 03.02 5699 10370

03.02 - 10.02 5699 10370

10.02 - 17.02 5699 10370

17.02 - 24.02 5699 10370

24.02 - 03.03 5549 10199

03.03 - 10.03 5499 10199

10.03 - 17.03 5549 10099

17.03 - 24.03 5499 9949

24.03 - 31.03 5470 9899

31.03 - 07.04 5449 9949

07.04 - 14.04 5549 10020

14.04 - 21.04 5370 9799

21.04 - 28.04 5299 9799

28.04 - 05.05 5799 10449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5699 

Dopłata za pok. 1 os. od  900 

Dopłata do obiadokolacji  160 

Dopłata do terminu sylwestrowego  320 

Dopłata do terminu świątecznego 215 

Opłata za procedurę wizową  589 

Kod imprezy: OMD

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl



50

Bliski Wschód Katar

      –› Wylot z: Warszawa  
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Bliski Wschód Katar

W regionie 
Doha 
Stolica oraz największe i zarazem najprężniej 
rozwijające się miasto Kataru. W Doha niemal 
na każdym kroku tradycja miesza się z nowo-
czesnością. Obok starego miasta z labiryntem 
uliczek oraz urokliwymi placykami, znajduje się 
„las” szklanych drapaczy chmur, które wyra-
stają tu niczym grzyby po deszczu, a ich skala 
i finezyjne kształty zachwycają i przytłaczają 
jednocześnie. Wzdłuż wybrzeża wije się długa 
na ok. 7 km promenada Corniche, z której 
szczególnie po zachodzie słońca Katarczycy 
lubią podziwiać panoramę tego awangardowe-
go miasta. Wzdłuż wybrzeża Dohy usypywane 
są także, znane już z Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, sztuczne wyspy. Te w Katarze z lotu 
ptaka przypominają swym kształtem sznur 
pereł. Budowane są na nich luksusowe hotele, 
apartamenty i wille. Pieniądze inwestowane są 
tu również w sztukę i kulturę. Powstała tu np. 
“Cultural Village” - “wioska” kulturalna, zbudo-
wana w stylu arabskim, gdzie znaleźć można 
liczne teatry, galerie sztuki, amfiteatr oraz 
restauracje i kawiarnie. W Doha znajduje się 
sporo muzeów, ale jednym z najciekawszych 
i unikatowych na skalę świata jest Muzeum 
Sztuki Islamskiej, ze zbiorami pochodzącymi 
z trzech kontynentów, obejmującymi ponad 
1400 lat historii. Co ciekawe w tym mieście 
położonym pośród pustyni nie brakuje zieleni 
parków. Jednym z bardziej znanych jest Aspire 
Park, uznawany za  największy i najpiękniejszy 
park w całej Zatoce Perskiej. Inną atrakcją 

miasta są wszechobecne nowoczesne centra 
handlowe. Na szczególną uwagę zasługuje 
Villaggio Mall. To co wyróżnia to miejsce, to że 
ponad 200 sklepów luksusowych międzyna-
rodowych marek jest rozlokowanych pośród 
kolorowych kamieniczek imitujących włoską 
zabudowę. Można tu nie tylko zrobić zakupy, 
ale także pojeździć na łyżwach lub popływać 
gondolą, niczym we włoskiej Wenecji.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
opłaty lotniskowe, 5 lub 10 rozpoczętych dób 
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwate-
rowania, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskojęzycznego pilota lub polskojęzyczne-
go przedstawiciela lokalnego kontrahenta 
podczas pobytu i ubezpieczenie TU EUROPA SA 
- wariant standard (KL, NNW i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fa-
kultatywnych, posiłków innych niż wymienio-
ne w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie 
podano inaczej, taksy turystycznej, depozytów 
oraz innych wydatków osobistych.

Katar jest jednym z najmniejszych państw nad Zatoką Perską, 
a mimo to jego mieszkańcy należą do najbogatszych na świecie! 
Tu nie ma rzeczy niemożliwych - w miejscu, gdzie majestatyczne 
szklane drapacze chmur wyrastają jak grzyby po deszczu spomiędzy 
piaszczystych wydm, bez trudu można znaleźć dla siebie błogą oazę 
spokoju w jednym z wielu luksusowych hoteli. W państwie, gdzie 
złote piaski pustyni spotykają się ze szmaragdowymi wodami Zatoki 
Perskiej i gdzie średnia roczna temperatura wynosi blisko 26oC, 
wakacje będą udane nawet zimą!

Informacje ogólne 

Wiza
Od 09.08.2017 r. obywatele polscy nie pod-
legają w Katarze obowiązkowi wizowemu 
w zakresie pobytów turystycznych nieprze-
kraczających łącznie 90 dni w okresie 180 
dni liczonych od daty wjazdu na terytorium 
Kataru. Paszport powinien być ważny min. 
6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki 

Czas
+ 3 godziny w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy 
Arabski.

Waluta
1 Rial katarski (QAR) = 100 dirhamów. Ak-
tualny przelicznik: 1 QAR = ok. 1 PLN; 1 EUR 
= ok. 4,5 QAR; 1 USD=3,64 QAR (kurs stały). 
Dolar amerykański (USD) - akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 r.

Elektryczność
240V/50 Hz - urządzenia elektryczne działa-
ją tylko przy użyciu adapterów, które moż-
na nabyć na miejscu za ok. 1-2 USD, są one 
również dostępne bezpłatnie w większości 
recepcji hotelowych (wtyczki z trzema 
bolcami ułożone w trójkąt – typ D i G). 

Telefony
Telefony komórkowe działają w całym kra-
ju. Rozmowy lokalne są tanie, natomiast 
zagraniczne bardzo drogie. Koszty połączeń 
w roamingu prosimy sprawdzać przed wy-
jazdem u operatora sieci komórkowej. 

Napiwki
Zwyczajowo w restauracjach i hotelach do 
rachunku dolicza się 15-20% za usługę. Mile 
widziane jest zostawianie drobnych sum 
(za obsługę) kierowcom na wycieczkach 
lokalnych, kelnerom w restauracjach oraz 
osobom sprzątającym pokoje w hotelach. 

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji ok. 50-70 QAR, piwo ok. 
35 QAR, kawa ok. 15-20 QAR. W sklepach 
spożywczych nie ma możliwości zakupu 
alkoholu. W wybranych hotelach i barach 
alkohol jest dostępny bez problemu. 
(Wwóz alkoholu do Kataru jest całkowicie 
zabroniony).

Wyloty 
Wylot z: Warszawy. Zbiórka na 2 godz. przed 
planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku Okecie. Aktualne 
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.

Arabia
Saudyjska

KATAR

Ad-Dauha

Iran

ZEA

IranIrak

Arabia
Saudyjska Oman

ZEA

Katar

Jemen

Bliski Wschód
Katar
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Wycieczki fakultatywne

City Tour – Doha 
Zapraszamy Państwa na wycieczkę po stolicy Kataru – Doha – fa-
scynującym mieście, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością. 
Podczas całodniowego zwiedzania zobaczymy jedne z najcie-
kawszych miejsc w Doha - zaczynając od fantazyjnej, sztucznej 
wyspy “The Pearl Qatar”, gdzie mieszczą się najbardziej luksu-
sowe rezydencje i hotele w stolicy, kończąc na Starym Mieście, 
gdzie udamy się na zakupy na słynny w całym Katarze Waqif 
Souk - tradycyjny targ pełen przypraw, ziół, pachnideł, biżuterii 
i typowych, arabskich ubiorów. Tego dnia nie zabraknie również 
wizyty na najpopularniejszym w mieście deptaku Corniche, który 
ciągnie się malowniczo wzdłuż wybrzeża i ma prawie 7 kilome-

trów długości oraz w dzielnicy biznesowej West Bay z drapacza-
mi chmur, gdzie znajdują się najbardziej rozpoznawalne w kraju 
nowoczesne budynki, takie jak “Tornado Tower” czy “Doha 
Tower”. Zwiedzimy również “Cultural Village” - znajdującą się 
w centrum Doha “wioskę” kulturalną, zbudowaną w stylu arab-
skim, gdzie znaleźć można liczne teatry, galerie sztuki, amfiteatr 
oraz restauracje i kawiarnie. Jednym z przystanków będzie także 
Aspire Park, uznawany za największy i najpiękniejszy park w całej 
Zatoce Perskiej, pośrodku którego wznosi się charakterystyczna 
wieża “Aspire” czyli tzw. “pochodnia”. Kolejnym punktem, który 
odwiedzimy tego dnia będzie Muzeum Sztuki Islamskiej, gdzie 
można podziwiać zbiory sztuki islamskiej z trzech kontynentów, 
obejmujące ponad 1400 lat. Bryła budynku jest dodatkową atrak-
cją. Zaprojektowana przez światowej sławy architekta I. M. Pei, 

Katar to wciąż nieodkryty turystyczny zakątek 
na Ziemi. To kraj bardzo gościnny i bardzo 
serdecznie witający turystów. Tętniąca życiem 
stolica, Doha – ta nowoczesna i ta stara, muzea, 
plaże dzikie i te hotelowe, pustynia i wiele wię-
cej. Zatem dajcie się porwać w nieznane i mile 
zaskoczyć.  

Jerzy Sajkowski 
Koordynator Kierunku

Bliski Wschód
Katar
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Doha

Doha
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jest uważana za prawdziwą perłę architektury. W ciągu dnia 
przewidziany jest również czas wolny w nowoczesnym centrum 
handlowym - Villaggio Mall. Znajduje się tu ponad 200 sklepów, 
które są rozlokowane pośród kolorowych kamieniczek imitujących 
włoską zabudowę. Można tu nie tylko zrobić zakupy, ale także (za 
opłatą): popływać gondolą, pojeździć na łyżwach, czy skorzystać 
z wodnych samochodów. Cena ok. 70 USD/os.

Arabskie konie i Muzeum Szejka Faysal’a
Około 45 km na zachód od Doha znajduje się Muzeum Szejka 
Faysal’a - prywatne muzeum członka rodu panującego w Kata-
rze. Szejk Faysal Bin Qassim Al Thani jest pionierem kulturalnego 
świata Kataru. W swoim muzeum zgromadził wiele eksponatów 
z całego świata, m. in.: obrazy, antyki, znakomity zbiór dawnych 
samochodów z początków ery motoryzacji, ale także i amerykań-
skich limuzyn z lat 60. i 70. XX wieku, zespół dawnych łodzi arab-
skich dau (dhow), pokaźną kolekcję broni indoperskiej, a także 
znaczną ilość minerałów i skamieniałości. Po wizycie w muzeum 
odwiedzimy królewskie stajnie Kataru – Al Shaqab, gdzie będzie 
można podziwiać nieomal bezcenne królewskie wierzchowce czy-
stej krwi arabskiej. Tego dnia zawitamy także do eklektycznego 
Muzeum Arabskiej Sztuki Nowoczesnej Mathaf w Doha. Cena ok. 
125 USD/os.

Pustynne safari – ponad piaszczystymi wydmami
Półdniowa wycieczka samochodami z napędem na 4 koła! Prze-
jazd na południe od Doha, w głąb kraju do miejsc, gdzie domi-
nuje pustynny krajobraz. Czekają tu na Państwa niezapomniane 
emocje podczas przejazdu po piaszczystych wydmach (wycieczka 
z angielskojęzycznym kierowcą). Następnie wizyta w wyjątko-
wym miejscu, jakim jest „Inland Sea” - śródlądowe morze, znajdu-
jące się na południu państwa tuż przy granicy z Arabią Saudyjską, 
które jest jedną z najbardziej oryginalnych i wyróżniających się 
atrakcji Kataru. Cena ok. 75 USD/os. 

Zwiedzanie

Stare Miasto Doha
Jedna z najciekawszych atrakcji stolicy Kataru! Prawdziwy labi-
rynt uliczek oraz malowniczych placyków z mniejszymi i więk-
szymi sklepikami, kawiarniami i restauracjami. Wieczorami na 
jednym z placów można skosztować lokalnych przysmaków.

The Pearl Qatar 
Sztuczna wyspa obejmująca obszar 4 milionów kilometrów kwa-
dratowych, której wybudowanie kosztowało Katarczyków aż 15 
mld dolarów! Znajdują się na niej luksusowe wille i apartamenty 
zarezerwowane dla najzamożniejszych mieszkańców. 

Banana Island 
Sztucznie usypana wyspa w kształcie banana na której można 
poruszać się tylko na rowerze! Lazurowa woda, domki na palach 
z prywatnymi basenami to jej główna wizytówka. Na wyspie moż-
na pograć w golfa i tenisa czy skorzystać ze SPA. 

Muzeum Sztuki Islamskiej 
W muzeum można podziwiać zbiory sztuki islamskiej z trzech 
kontynentów, obejmujące ponad 1400 lat. Dzieła mają zarówno 
charakter świecki, jak i religijny, ale wszystkie związane są z is-
lamskim kręgiem kulturowym. Bryła budynku zaprojektowana 
przez światowej sławy architekta I.M.Pei, autora szklanej piramidy 
w Luwrze jest uważana za prawdziwą perłę architektury.

Relaks

Zakupy
Nie przegap wizyty w Souk Waqif z jego tradycyjnymi wąskimi 
uliczkami i typową katarską architekturą. Tutaj znajdziesz wszyst-
kie rodzaje rękodzieła, dywany, kadzidła i złota biżuterie. Co wię-
cej, jest to idealne miejsce, aby spróbować lokalnych specjałów 
w jednej z wielu kawiarni i restauracji. Katar oferuje również liczne 
nowoczesne centra handlowe z międzynarodowymi markami. 
Najbardziej znane to: Villagio Mall, Royal Plaza i City Center Doha.

Przyroda

Inland Sea
Śródlądowe morze jest jedną z najbardziej oryginalnych i wyróż-
niających się atrakcji Kataru. Jest to zdecydowanie największy 
naturalny skarb tego kraju, jednak dostępny tylko dla pojazdów 
z napędem na cztery koła. Bezkresne wydmy i przejażdżka wiel-
błądem są dodatkowymi atrakcjami.

Flamingi 
Jeśli traficie do Kataru między listopadem a kwietniem przywitają 
was przepiękne i dostojne flamingi. Można je obserwować w wie-
lu miejscach, np. podczas romantycznych spacerów.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są 
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlo-
wej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży 
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie interne-
towym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center, 
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz 
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich 
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.

Doha
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Położenie
Ekskluzywny, nowoczesny pięciogwiazdkowy kompleks hotelowy 
otoczony egzotycznym ogrodem zlokalizowany jest w centrum 
miasta Doha przy prywatnej plaży skąd roztacza się piękny widok 
na Zatokę Perską. Położenie w West Bay stanowi idealną bazę 
wypadową do odkrywania stolicy Kataru. Do centrum handlowe-
go City Centre ok. 2 km, do międzynarodowego lotniska Hamad 
ok. 20 minut.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy zatoczkowej, piaszczystej, pry-
watnej plaży. Leżaki i parasole bezpłatne (w miarę dostępności).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, bezpłatny prywatny parking, bar 
w  lobby (Atrium Lounge; czynny 08:00 – 02:00), kawiarnia 
przy basenie oraz Irish Harp bar (czynny 17:00 – 02:00). Na 
Gości czeka 7 restauracji tematycznych (płatne) serwujących 
m.in. specjały z Bliskiego Wschodu (Em Sherif czynna w godzi-
nach 12:30–23:00), dania kuchni włoskiej (La Veranda; czynna 
07:00 – 03:00) i międzynarodowej (Al Hubara, czynna 06:00 
– 03:30) oraz dania z grila (Nusr-Et Steakhouse serwująca dania 
mięsne, czynna 12:00 – 24:00). Goście mogą korzystać również 
z zewnętrznego basenu oraz jacuzzi i basenu dla dzieci. Leżaki 
i parasole przy basenie (bezpłatne).
Pokoje
W hotelu znajduje się 371 pokoi elegancko urządzonych w przy-
jemnych, ciepłych kolorach. Pokoje 2-osobowe (z możliwością 
1 dostawki w formie rozkładanego łóżka dla dziecka; brak moż-
liwości zakwaterowania trzeciej osoby dorosłej) wyposażone są 
w: 1 łóżko typu King Size lub 2 łóżka pojedyncze, klimatyzację, 
łazienkę (wanna lub przysznic, WC, suszarka do włosów), mini-
bar (płatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV SAT, balkon, 
bezpłatny dostęp do Wi Fi. Hotel oferuje: pokoje typu deluxe (ok. 
40 m2; z widokiem na morze, ogród lub miasto) oraz pokoje typu 
club (ok. 40 m2) i junior suite (ok. 65 m2).
Wyżywienie
Śniadania serwowane w formie bogatego bufetu. Istnieje moż-
liwość dopłaty do obiadokolacji. Napoje do posiłków i między 
posiłkami płatne.

Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajduje się centrum fitness (czynne 24 h/dobę) 
z dobrze wyposażoną siłownią, 3 wewnętrzne i 2 zewnętrzne kor-
ty tenisowe, 6 kortów do gry w padel, 2 korty do gry w squasha, 
ścieżka do biegania (część atrakcji dodatkowo płatna). Można 
również skorzystać z zajęć jogi, zagrać w bilard i tenis stołowy 
jak i skorzystać z jacuzzi, sauny, łaźni parowej, solarium i masaży 
(część atrakcji dodatkowo płatna). Dla dzieci: brodzik oraz pro-
wadzone są zajęcia dla najmłodszych.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.marriott.com

Przy plaży Royal We dwoje

Hotel Sheraton Grand Doha to połączenie relaksu i komfortu. To idealne miejsce zarówno dla miłośników plaży i smacznej kuchni jak 
również zwiedzania. Serdecznie polecamy.

Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel – Doha 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: wtorki

CENA OD

3399 zł

KOD IMPREZY: KTO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 5 dni 10 dni 5 dni 10 dni

Listopad od 3449 5249 6730 9720

Grudzień od 3399 5149 6630 9570

Styczeń od 3599 5449 7020 10070

Luty od 3599 5399 6899 9949

Marzec od 3570 5399 6899 9949

Kwiecień od 3449 5199 6630 9570

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 3149 4199 

Kategoria lokalna: *****

5
dni

10
dni

Długość pobytu: 
5 lub 10 rozpoczętych dób hotelowych
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Przy plaży Royal We dwoje

Położenie
Hotel należący do jednej z najlepszych na świecie sieci hotelowych, 
położony jest w północnej części stolicy Kataru – w Doha – na po-
wierzchni ok. 155 tys. m2. Malowniczo rozlokowany nad laguną, tuż 
obok sztucznej wyspy „The Pearl”, w nieco spokojniejszej części 
miasta, ale z dogodnym dostępem do centrum i jego atrakcji. Port 
lotniczy Doha znajduje się niecałe 30 km od hotelu.
Plaża
Hotel zlokalizowany jest przy prywatnej piaszczystej plaży o dłu-
gości ok. 400 m, otoczonej niewielką zatoką. Leżaki, parasole oraz 
ręczniki plażowe dostępne są bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Ten rozległy obiekt hotelowy składa się z budynku głównego 
i części willowej. Jasne i przestronne wnętrza urządzone są gu-
stownie i nowocześnie. W hotelu znajdują się: 24-godz. recepcja, 
przestronne lobby, sejf, możliwość wymiany walut, 4 windy (po 
2 w każdym ze skrzydeł budynku głównego), sklep z pamiątkami, 
usługi concierge. Goście mogą korzystać z imponującego wachla-
rza restauracji (dodatkowo płatne), m. in.: The Grill (specjalizująca 
się w daniach z grilla), Isaan (kuchnia lokalna), Rocca (kuchnia 
włoska), Majlis (kuchnia lokalna i shisha), Biscotti (włoska kawiar-
nia) oraz kilku barów (dodatkowo płatne). Na terenie hotelu znaj-
dują się 2 baseny zewnętrzne, otoczone tarasem słonecznym i za-
dbanym ogrodem, gdzie leżaki, parasole oraz ręczniki dostępne 
są bezpłatnie. Ponadto hotel posiada (niektóre z wymienionych 
dodatkowo płatne): parking, pralnię, kwiaciarnię, salon piękności, 
centrum konferencyjne, strefę Spa & Wellness (osobne strefy dla 
kobiet i mężczyzn) z basenem wewnętrznym sauną i jacuzzi.
Pokoje
Blisko 250 pokoi w budynku głównym oraz nieco ponad 90 prze-
stronnych willi rozmieszczonych w pięknym zielonym ogrodzie. 
Eleganckie standardowe pokoje 2-os. z możliwością dokwatero-
wania 1 dziecka (Uwaga! Dziecko śpi razem z rodzicami!) mają ok. 
40 m2, urządzone są w jasnych barwach i posiadają widok na mia-
sto. Wyposażone są w: 1 łóżko King Size lub 2 łóżka pojedyncze, 
łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów, zestaw 
mini kosmetyków), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-
-sat., zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, dostęp do Wi-Fi, a za 

opłatą – mini bar. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w Santa Monica Breakfast Club oraz 
obiadokolacje - serwowane. Napoje do posiłków i między posił-
kami dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne są siłownia, 2 baseny zewnętrzne oraz ba-
sen wewnętrzny, sauna i jacuzzi w strefie Spa. Za opłatą: łaźnia 
parowa, zabiegi w centrum Spa i salonie piekności, sporty wodne 
w ofercie pobliskich firm. Dla dzieci: opiekunka (płatna).
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi na te-
renie całego hotelu.
www.grandhyattdoha.com

Pięciogwiazdkowa jakość i elegancja, wyśmienita kuchnia oraz profesjonalny serwis przekonają do siebie nawet najbardziej wymagających 
Gości. Hotel polecamy wszystkim, którzy poszukują wypoczynku w luksusowych wnętrzach, z dostępem do jednej z najładniejszych plaż 
w tej części Doha, a jednocześnie w pobliżu atrakcji oferowanych przez to wyjątkowe miasto.

Grand Hyatt Doha Hotel – Doha 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: wtorki

CENA OD

3399 zł

KOD IMPREZY: KTO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 5 dni 10 dni 5 dni 10 dni

Listopad od 3480 5299 6799 9870

Grudzień od 3399 5199 6699 9699

Styczeń od 3649 5549 7049 10199

Luty od 3599 5470 6970 10070

Marzec od 3599 5499 6970 10070

Kwiecień od 3470 5270 6699 9699

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 2899 3749 

Kategoria lokalna: *****

5
dni

10
dni

Długość pobytu: 
5 lub 10 rozpoczętych dób hotelowych
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Przy plaży We dwoje

Położenie
Hotel należący do jednej z najlepszych i najbardziej rozpoznawal-
nych sieci hotelowych na świecie - Hilton. Położony jest w pół-
nocnej części Doha, w sercu dzielnicy dyplomatycznej West Bay. 
W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajduje się słynny katarski 
deptak - Corniche, który wije się malowniczo wzdłuż wybrzeża aż 
do ścisłego centrum miasta z licznymi sklepami, restauracjami, 
parkami i muzeami (do centrum ok. 7 km). Lotnisko Doha Interna-
tional Airport znajduje się w odległości niecałych 25 km od hotelu.
Plaża
Hotel zlokalizowany jest przy niedużej prywatnej piaszczystej pla-
ży. Dla Gości hotelowych leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe 
dostępne są bez opłat.
Do dyspozycji gości
Nowoczesny obiekt hotelowy posiada: 24-godz. recepcję, 
przestronne lobby, sejf, przechowalnię bagażu, windy, restau-
rację główną Mawasem z tarasem otwartym na strefę basenową 
i plażę, azjatycką restaurację a’la carte Trader Vic’s, kawiarnię 
Ya Hala oraz kilka barów, m. in. między basenam i plażą, zlo-
kalizowany na samym dachu Society Lounge oraz Klub Nocny/
dyskotekę (wszystkie wymienione dodatkowo płatne). Na terenie 
hotelu znajduje się duży basen zewnętrzny, otoczony tarasem 
słonecznym (leżaki, parasole oraz ręczniki dostępne bezpłatnie) 
oraz centrum konferencyjne, bankomat, usługi concierge, punkt 
wymiany walut, sklepik z pamiątkami, siłownia, salon piękności 
i Eforea Spa (płatne dodatkowo).
Pokoje
W ponad 20-piętrowym budynku hotelu znajduje się 309 po-
koi. Wszystkie urządzone gustownie i komfortowo posiadają 
(częściowy lub całkowity) widok na morze. Standardowe pokoje 
2-os. (brak możliwości dostawek) mają ok. 32 m2 powierzchni. 
Wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do 
włosów, zestaw mini kosmetyków), indywidualnie sterowaną kli-
matyzację, TV-sat., zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, dostęp 
do Wi-Fi, a za opłatą – mini bar. Pokoje nie posiadają balkonów.
Wyżywienie
Śniadania w formie urozmaiconego bufetu w restauracji głównej. 
Możliwa dopłata do obiadokolacji (HB) lub trzech posiłków (FB) - 

w formie bufetu (w piątki lunch serwowany z menu), w każdym 
przypadku napoje do posiłków i między posiłkami dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne są: siłownia oraz basen zewnętrzny. Za opłatą: 
sauna, jacuzzi, łaźnia parowa oraz zabiegi w centrum Spa, zajęcia 
z trenerem personalnym, wieczory z muzyką na żywo lub występa-
mi DJ’ów w Society Lounge, centrum nurkowe w sąsiedztwie hotelu. 
Dla dzieci: kącik zabaw, specjalne menu i wysokie krzesełka w re-
stauracji oraz możliwość wynajęcia opiekunki (płatne dodatkowo).
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi na te-
renie całego hotelu.
www3.hilton.com

Klasa i elegancja umieszczone w nowoczesnej bryle 28-piętrowego budynku - tak w skrócie można opisać Hotel Hilton Doha. Bezpośrednia 
lokalizacja przy plaży oraz piękne widoki na morze i okolicę, niemal z każdego pokoju hotelowego, to dodatkowe atuty tego wspaniałego 
hotelu. Polecamy wszystkim, którzy cenią sobie najwyższą jakość.

Hilton Doha Hotel – Doha 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: wtorki

CENA OD

3049 zł

KOD IMPREZY: KTO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 5 dni 10 dni 5 dni 10 dni

Listopad od 3099 4549 6199 8520

Grudzień od 3049 4449 6020 8399

Styczeń od 3270 4749 6399 8849

Luty od 3249 4699 6299 8720

Marzec od 3199 4699 6270 8720

Kwiecień od 3099 4499 6020 8399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 3449 

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 1970 1899 

Dopłata do HB od 1275 2550 

Kategoria lokalna: *****

5
dni

10
dni

Długość pobytu: 
5 lub 10 rozpoczętych dób hotelowych
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Bliski Wschód Katar

Położenie
Hotel położony blisko (około 3,4 km) centrum Doha, w którym 
znajdują się liczne atrakcje turystyczne, takie jak np. Centrum kul-
tury Katara Cultural Village oraz restauracje, sklepy, kawiarnie. Do 
portu lotniczego Hamad ok. 13 km.
Plaża
Bezpośrednio przy pięknej, prywatnej plaży Westbay Beach. 
Leżaki, parasole na plaży (bezpłatne).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z  lobby, windy, sklepiki z pamiątkami, 
wypożyczalnia samochodów, przechowalnia bagażu, bankomat, 
usługi pralnicze i prasowalnia (płatne dodatkowo), salon fryzjer-
ski (płatny dodatkowo), a także usługi konsjerża. Ponadto na Go-
ści czeka 5 restauracji: La Mar (dania kuchni peruwiańskiej), Coral 
(dania kuchni międzynarodowej z wieczorami tematycznymi), 
Mykonos (oferująca dania kuchni greckiej), Paloma (oferująca 
dania kuchni meksykańskiej) oraz Villa Beirut (z kuchnią libań-
ską), kawiarnia Belgian Cafe i kilka barów (w tym bar na plaży/
przy basenie, i w lobby). Przy plaży znajduje się rozległy basen 
o nieregularnych kształtach otoczony ogrodem. 
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 375 przestronnych oraz eksklu-
zywnie i komfortowo urządzonych pokojach 2 os (z możliwością 
1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka). Wszystkie wyposa-
żone są w: łóżko King Size lub 2 łóżka pojedyncze, klimatyzację, 
łazienkę (wanna lub prysznic, WC,suszarka do włosów, podsta-
wowe kosmetyki), sejf, minibar, TV-sat, bezpłaty dostęp do Wi 
Fi. Pokoje nie posiadają balkonów. Pokój Superior z widokiem 
w stronę miasta (pow. ok. 40m2) oraz Pokój Deluxe z widokiem 
na morze (pow. ok. 40m2).
Wyżywienie
Hotel oferuje śniadania w formie bogatego bufetu. Możliwość 
dopłaty do obiadokolacji. Napoje do posiłków i między posiłkami 
płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia liczne aktywności sportowe w ciągu dnia, m.in.: 
boisko do squash i siatkówki plażowej, badminton, kort teniso-
wy, aerobik oraz centrum fitness z dobrze wyposażoną siłownią 

(niektóre atrakcje za opłatą). Dla pragnących zaczerpnąć chwili 
relaksu dostępna jest bogata oferta zabiegów na twarz i ciało oraz 
masaży w hotelowym centrum spa (płatne; ponadto w SPA basen 
wewnetrzny, jacuzzi i łaźnia parowa) i odnowy biologicznej (za 
opłatą). Dla dzieci: brodzik, plac zabaw i pokój zabaw.
Internet
Na terenie hotelu dostępne bezpłatne Wi-fi.
www.doha.intercontinental.com

Przy plaży Royal We dwoje

Podtrzymujący tradycję wysokiej jakości usług renomowanej sieci hotelowej, Intercontinental Doha to idealne miejsce dla wszystkich 
poszukujących odprężenia i relaksu. Lokalizacja przy plaży oraz wysoki standard usług to dodatkowe atuty. Polecamy wszystkim, którzy 
cenią sobie najwyższą jakość.

Intercontinental Doha – Doha 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: wtorki

CENA OD

2999 zł

KOD IMPREZY: KTO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 5 dni 10 dni 5 dni 10 dni

Listopad od 3049 4349 5899 8049

Grudzień od 2999 4270 5799 7930

Styczeń od 3199 4549 6130 8349

Luty od 3199 4499 6049 8249

Marzec od 3170 4499 6020 8249

Kwiecień od 3049 4299 5799 7930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2699 3370 

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 1999 1899 

dopłata do HB od 1275 2550  

Kategoria lokalna: *****

5
dni

10
dni

Długość pobytu: 
5 lub 10 rozpoczętych dób hotelowych
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Bliski Wschód Katar

Położenie
Hotel położony w Doha, największym mieście na wschodnim wy-
brzeżu półwyspu, będącym jednocześnie stolicą Kataru. W odle-
głości około 8 km od hotelu znajduje się centrum miasta oferujące 
liczne atrakcje dla turystów. Port lotniczy w Hamad położony jest 
zaledwie ok. 6 km od hotelu.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się długa (ok. 350 m) prywat-
na plaża. Serwis plażowy (leżaki, parasole) bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel w formie wioski wakacyjnej, zlokalizowany na rozległym 
terenie w 1 i 2 kondygnacyjnych budynkach. Całodobowa recepcja 
z lobby, winda, wypożyczalnia samochodów, sklep z pamiątkami, 
salon fryzjerski, usługi pralnicze, usługa codziennego sprzątania, 
budzenie na zamówienie, punkt wymiany walut, bankomat, prze-
chowalnia bagażu, usługa konsjerża. Ponadto na Gości czekają 
restauracje i bary (płatne): Al Liwan (dania kuchni włoskiej, arab-
skiej i międzynarodowej oraz owoce morza; wieczory tematycz-
ne), Parisa z pieknym widokiem na zatokę (dania kuchni perskiej), 
restauracja/bar Iris Doha, bar El Cedro (z cygarami i drinkami), 
kawiarnia Al Jalsa, kawiarnia/bar przy basenie Al Seef Poolside 
Cafe&Bar (czynny w zalezności od pogody; 10:00-20:00), bar na 
dachu Dahab z widokiem na Morze Arabskie (dania kuchni mię-
dzynarodowej, shisha). W hotelu znajdują sie 2 rozległe baseny 
o nieregularnych kształtach (w tym 1 basen typu infinity). Leżaki 
i parasole przy basenie dostępne sa bezpłatnie.
Pokoje
174 luksusowo i komfortowo urządzonych pokoi i apartamentów 
rozlokowanych w 14 willach. Wszystkie pokoje (deluxe) wyposażone 
są w: 1 łóżko King Size lub 2 łóżka pojedyncze (z możliwością 1 do-
stawki dla dziecka lub osoby dorosłej; pow. ok. 49 m2), indywidual-
nie sterowaną klimatyzację, łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka 
do włosów, ręczniki, szlafrok oraz kapcie, podstawowe kosmetyki), 
TV-Sat., zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, deskę do prasowa-
nia oraz żelazko (dostępne na zamówienie na miejscu), bezpłatny 
dostęp do Wi-Fi. Pokoje posiadają balkon lub taras (stół i krzesła) 
oraz widok na ogród lub basen. Widok na morze (za dopłatą) 
w miarę dostepności (rezerwacja jedynie bezpośrednio w hotelu).

Wyżywienie
Hotel oferuje śniadania w formie bogatego bufetu. Istenieje moż-
liwość dopłaty do obiadokolacji. Napoje do posiłków i między 
posiłkami płatne.
Program sportowy i animacyjny
Rozległe SPA (pow. ok. 6500 m2) oferuje szeroki wybór atrakcji, 
m.in. zabiegi na twarz i ciało oraz masaże (płatne), w pełni wypo-
sażoną siłownię oraz centrum fitness z najnowocześniejszymi urzą-
dzeniami do ćwiczeń (płatna), saunę, łaźnię parową oraz jacuzzi. Dla 
najmłodszych gości: brodzik, plac zabaw, sala zabaw oraz mini klub.
Internet
Bezpłatne Wi-fi dostępne na terenie całego hotelu.
www.ritzcarlton.com/en/hotels/qatar/sharq-village

Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Elegancja, komfort i nowoczesność - tak w skrócie można opisać Sharq Village & Spa, a Ritz-Carlton. Bezpośrednia lokalizacja przy plaży 
oraz piękne widoki na morze i okolicę to dodatkowe atuty tego wspaniałego hotelu. Polecamy wszystkim, którzy cenią sobie najwyższą 
jakość.

Sharq Village & Spa, a Ritz-Carlton – Doha 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: wtorki

CENA OD

3899 zł

KOD IMPREZY: KTO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 5 dni 10 dni 5 dni 10 dni

Listopad od 3899 6049 7520 10899

Grudzień od 3899 6099 7520 11149

Styczeń od 3999 6199 7599 11249

Luty od 3999 6199 7599 11249

Marzec od 3949 6149 7520 11149

Kwiecień od 3949 6149 7520 11149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3149 4199 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1970 1899 

Dopłata do HB od 425 850 

Kategoria lokalna: *****

5
dni

10
dni

Długość pobytu: 
5 lub 10 rozpoczętych dób hotelowych
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Bliski Wschód Katar

Położenie
Hotel położony w samym sercu dzielnicy West Bay w stolicy Ka-
taru – w Doha. Malowniczo rozlokowany nad laguną ok. 5 km 
od sztucznej wyspy “The Pearl”, w nieco spokojniejszej części 
miasta, ale z dogodnym dostępem do centrum i jego atrakcji. 
Od lotniska ok. 25 km.
Plaża
Hotel bezpośrednio przy pięknej, prywatnej plaży. Leżaki, para-
sole, ręczniki plażowe bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel został wybudowany w 2012 r. i posiada 11 pięter. W hotelu 
znajdują się: 24-godz. recepcja, windy, lobby, możliwość wymiany 
walut, bankomat, sejf, usługi concierge, przechowalnia bagażu, 
pralnia (płatna), sklepiki z pamiątkami, fryzjer i salon piękności 
(płatne). Goście mogą korzystać z imponującego wachlarza re-
stauracji (płatne), w tym 2 restauracje samego Gordon Ramseya 
(kuchnia śródziemnomorska i europejska) oraz m.in. “Al Sultan 
Brahin” (kuchnia międzynarodowa i arabska), “Astor Grill” (dania 
z grila), “Vine” (kuchnia międzynarodowa), “the Club” (kuchnia 
amerykańska i hiszpańska) oraz kilku barów (płatne; m.in. przy pla-
ży), klubu nocnego i kawiarni (płatne). Na terenie hotelu znajduje 
się, czynny cały rok, basen zewnętrzny o wymiarach olimpijskich, 
otoczony tarasem słonecznym. Leżaki, parasole, ręczniki bezpłatne.
Pokoje
Hotel posiada 336 elegancko i komfortowo urządzonych pokoi 
2-os. typu superior i deluxe (z możliwością dokwaterowania osoby 
dorosłej lub dziecka; pow. ok. 44 m2). Wszystkie pokoje wyposażo-
ne są w: 1 łóżko King Size lub 2 łóżka pojedyncze, łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów, zestaw mini kosmetyków), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat., zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, sejf,  a za opłatą – mini bar, bezpłatny dostęp do 
Wi-Fi. Nie wszystkie pokoje posiadają balkony. Pokoje superior po-
siadają widok na miasto. Pokoje deluxe posiadają widok na morze.
Wyżywienie
Śniadania (06:00-11:00) w formie bufetu w restauracji “Vine”. 
Istnieje możliwość dopłaty do opcji z 2 posiłkami (śniadanie oraz 
lunch (12:00-16:00) lub obiadokolacja (18:00-23:00) - w formie 
bufetu lub 3-daniowy posiłek serwowany) lub opcji z 3 posiłka-

mi (śniadanie oraz lunch (12:00-16:00) i obiadokolacja (18:00-
23:00) - w formie bufetu lub 3-daniowy posiłek serwowany). 
Napoje do posiłków i między posiłkami płatne.
Program sportowy i animacyjny
W hotelu znajduje się przestronna (ok. 16 000 m2) strefa rekreacyj-
na i wypoczynkowa obejmująca: SPA (masaże i zabiegi kosme-
tyczne - płatne), centrum odnowy biologicznej (płatne), centrum 
fitness (płatne), sauna, jacuzzi. Ponadto: boisko do siatkówki 
i piłki plażowej, kort tenisowy, sporty wodne na plaży i nurkowa-
nie (płatne). Dla dzieci: brodzik, mini club, opiekunka (płatna).
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.marriott.com

Przy plaży We dwoje

Pięciogwiazdkowa jakość i elegancja, wyśmienita kuchnia oraz profesjonalny serwis przekonają do siebie nawet najbardziej wymagających 
Gości. Hotel polecamy wszystkim, którzy poszukują wypoczynku z dostępem do jednej z najładniejszych plaż w tej części Doha, 
a jednocześnie w pobliżu atrakcji oferowanych przez to wyjątkowe miasto.

St. Regis Doha – Doha 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: wtorki

CENA OD

4349 zł

KOD IMPREZY: KTO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 5 dni 10 dni 5 dni 10 dn

Listopad od 4349 6530 7520 11149

Grudzień od 4399 6599 7520 11149

Styczeń od 4399 6599 7649 11249

Luty od 4399 6599 7649 11249

Marzec od 4399 6599 7520 11149

Kwiecień od 4399 6599 7520 11249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3199 4270 

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 1999 1899 

Dopłata do HB od 850 1700 

Kategoria lokalna: *****

5
dni

10
dni

Długość pobytu: 
5 lub 10 rozpoczętych dób hotelowych
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Bliski Wschód Katar

Egzotyka light – Katar

 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Kataru na lotnisko w Doha (możli-
wa przesiadka). Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Doha (lub 
okolicy). Zakwaterowanie w hotelu 4* i nocleg. 
(w tym dniu nie ma kolacji - dotyczy klientów 
którzy dopłacili do tej opcji). Uwaga! Możliwość 
dopłaty i zakwaterowania w hotelu 5* nad mo-
rzem z  prywatną plażą, np. Intercontinental 
Doha lub podobny w systemie rezerwacyjnym. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Państwa Katar, Dohy - udamy się do Muzeum 
Sztuki Islamu znajdującego się przy bulwarze 
Corniche. Muzeum prezentuje sztukę inspi-
rowaną Islamem oraz dokonania naukowe 
z różnych części świata znaku półksiężyca. Na-

stępnie przejazd Promenadą, zwaną Corniche, 
z widokiem na zatokę oraz West Bay. Po drodze 
miniemy symbol miasta - Pomnik Perły oraz 
urzędy emira. W dzielnicy West Bay przejedzie-
my obok nowych ikon Dohy - wysokościowca 
Tornado i Doha Tower. Dojedziemy do Katary 
w której przespacerujemy się obok wież gołę-
bich, licznych galerii i sal wystawienniczych do 
położonego nad brzegiem Zatoki Amfiteatru. 
Przejdziemy do największego i najważniejsze-
go w Katarze meczetu al-Wahab (zwiedzanie 
z zewnątrz), mijając po drodze słynne korty te-
nisowe, na których rozgrywany jest turniej Qatar 
Total Open. Przejedziemy do dzielnicy Aspire, 
w której będziemy mieli czas na obiad (dodat-
kowo płatny) w centrum handlowym Villagio. 
W pobliżu Villagio znajduje się charakterystycz-
ny wieżowiec The Torch oraz budowany na Mi-

strzostwa Świata w piłce nożnej 2022 r. Khalifa 
International Stadium i tor wyścigów konnych, 
czy rozległy Aspire Park. Następnie przejazd do 
starego centrum miasta, na souk Waqif i zwie-
dzanie: kwartał sokolniczy, stajnie koni arabów, 
wąskie przejścia pełne sklepów z przyprawami 
i słodyczami, zamek Kut oraz główna ulica so-
uku z licznymi sklepami i kawiarniami. Powrót 
do hotelu, czas wolny; nocleg. Opcjonalnie obia-
dokolacja (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się do miej-
scowości Al-Wakra. Niegdyś ważne na mapie 
Kataru miasto portowe, później zupełnie ustą-
piło pierwszeństwa stołecznej Dosze, dziś znów 
odzyskuje blask i staje się popularnym miejscem 
podmiejskich wypadów. Odwiedzimy lokalny 
port, do którego raz po raz przypływają kutry 
z  egzotycznymi rybami. Spacer promenadą. 

Następnie przejazd na zwiedzanie umocnio-
nych wież Barzan, typowych dla regionu for-
tów, w których mieszkali lokalni mieszkańcy, 
a które także służyły jako przystanki dla kupców 
arabskich przemierzających Półwysep Arabski. 
Powrót do hotelu na odpoczynek i  nocleg. 
Opcjonalnie obiadokolacja. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 4-5  Wypoczynek w hotelu, czas wol-
ny oraz możliwość skorzystania z opcjonalnych 
wycieczek fakultatywnych, np. pustynne safari, 
nocleg na pustyni itp. (pełna oferta dostępna 
u pilota na miejscu); obiadokolacje (opcjonalnie) 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu (doba hotelowa trwa do godz. 10.00) 
i  transfer na lotnisko w Doha, a dla klientów 
przedłużających pobyt transfer do wybranego 
hotelu. Wylot do Polski (możliwe przesiadki). 
W terminach świątecznych i noworocznych moż-

W programie: Doha – perła Kataru • Panorama West Bay i stadiony Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 • Al-Wakra - wspomnienie dawnego 
Kataru • Muzeum Sztuki Islamskiej • orientalny souq Waqif
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o 5 nocy pobytu w hotelu w: Katarze

Arabia 
Saudyjska

KATAR

ZEA

Iran

Doha
Al Wakra

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

10
dni

5
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liwość dokupienia uroczystych kolacji za dodat-
kową opłatą na miejscu u pilota. Szczegółowe 
informacje podamy w listopadzie 2020 na R.pl. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Plaza Inn Doha **** (hotel miejski) lub podobny.
Możliwość dopłaty i zakwaterowania w hotelu 
5* nad morzem z prywatną plażą, np. Intercon-
tinental Doha lub podobny w systemie rezer-
wacyjnym. 

Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o 5-cio dniowy pobyt 
w hotelach w Katarze. Opisy hoteli w sekcji 
„Wypoczynek Katar” i w systemie rezerwa-
cyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotnisko-
we, przelot samolotem (możliwe przesiadki), 
transfery klimatyzowanym autokarem lub bu-
sem, zakwaterowanie w hotelach wg programu 
(5 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: 
śniadania, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w  Warszawie, 
opiekę polskojęzycznego pilota lub polskoję-
zycznego przedstawiciela lokalnego kontra-
henta podczas objazdu, program turystyczny 
j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa - wersja 
standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lo-
kalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych oraz napiwków dla obsługi (ra-
zem ok. 80 USD/os., płatne na miejscu). Możli-
wość dopłaty do obiadokolacji (4) w systemie 
rezerwacyjnym (napoje płatne dodatkowo).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Do Kataru obywatele polscy 
wjeżdżają bez wizy na okres do 90 dni. Pasz-

port powinien być ważny min. 6 miesięcy od 
daty zakończenia wycieczki.
Alkohol. Do Kataru nie można wwozić żadnego 
alkoholu (nawet w bagażu głównym), konfi-
skowany jest na lotnisku w Doha. W większości 
hoteli jest serwowany alkohol (poza wyjątkami 
- dry hotels) 
Plaże. Plaże w Doha są zwykle prywatne (obo-
wiązuje opłata za wstęp ok. 30 USD za dzień/
os.). Na plaży publicznej (również prywatnej) 
obowiązuje odpowiedni strój (nie ma możliwo-
ści noszenia bikini ani kąpielówek - mężczyźni 
powinni nosić szorty). Kobiety powinny mieć 
zakryte ramiona i  ręce do łokci, brzuch oraz 
nogi do kolan; Te regulacje nie dotyczą hoteli 
z prywatną plażą.
Waluta. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). 
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 5 USD). 
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, koszule polo 
(z kołnierzem) i zakryte buty dla mężczyzn oraz 
długie spódnice (za kostki), bluzki zakrywające 

ręce (za nadgarstki) oraz chusty, jako nakrycie 
głowy dla kobiet

Położenie
Hotel położony w pobliżu centrum Doha nie-
opodal wybrzeża i słynnej promenady Corniche. 
Plaża
Hotel nie posiada bezpośredniego dostępu do 
plaży. Ok. 900 m od hotelu wybrzeże z depta-
kiem i port. 
Do dyspozycji gości
24.-godz. recepcja, lobby, windy, siłownia, pral-

nia, punkt wymiany walut, 2 restauracje w tym 
główna oraz bar (płatne), na dachu hotelu nie-
duży basen zewnętrzny z tarasem słonecznym 
(leżaki, parasole i ręczniki bez opłat). 
Pokoje
W 13-piętrowym budynku mieści się 329 pokoi. 
Standardowe pokoje 2-os (pow. ok. 23 m2) wy-
posażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, 
WC, suszarka do włosów), TV sat., telefon, ze-

staw do parzenia kawy/herbaty, sejf, mini bar 
(płatny) i klimatyzację. 
Wyżywienie
Śniadania w  formie bogatego bufetu lub za 
dopłatą obiadokolacje (4) – napoje dodatkowo 
płatne.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi. 

Położenie
Hotel położony ok. 3,5 km od centrum Doha.
Plaża
Piękna, prywatna plaża Westbay Beach bezpo-
średnio przy hotelu. Leżaki, parasole (bezpłatne).
Do dyspozycji gości
24.-godz. recepcja, lobby, windy, sklepiki z pa-
miątkami, przechowalnia bagażu, bankomat 
oraz 5 restauracji z daniami kuchni: peruwiań-
skiej, międzynarodowej, greckiej, meksykańskiej 
i libańskiej oraz kawiarnia i kilka barów. Przy pla-

ży rozległy basen o nieregularnych kształtach 
otoczony ogrodem. 
Pokoje
Hotel posiada 375 pokoi 2 os (z możliwością 
1  dostawki) wyposażonych w: klimatyzację, 
łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do 
włosów, podstawowe kosmetyki), sejf, minibar, 
TV-sat, bezpłatny dostęp do Wi Fi. Pokoje nie 
posiadają balkonów. 
Wyżywienie
Śniadania w  formie bogatego bufetu lub za 

dopłatą obiadokolacje (4) – napoje dodatkowo 
płatne. 
Program sportowy i animacyjny
Boisko do squash i siatkówki plażowej, bad-
minton, kort tenisowy, aerobik, centrum fitness 
z siłownią (niektóre atrakcje płatne) oraz SPA 
(płatne; basen wewnętrzny, jacuzzi i łaźnia pa-
rowa) i centrum odnowy biologicznej (płatne). 
Dla dzieci: brodzik, plac zabaw i pokój zabaw. 
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi. 

Plaza Inn Doha – Doha  lub podobny

Intercontinental Doha – Doha  lub podobny

Kategoria lokalna: ****

Kategoria lokalna: *****

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

3299 zł

Swiss Belinn Hotel Doha 
***

od 599 zł

Intercontinental Doha 
*****

od 1320 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za 5 nocy wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 11.11 3449 6270

10.11 - 15.11 3599 6430

17.11 - 22.11 3499 6349

24.11 - 29.11 3399 6270

01.12 - 06.12 3299 6199

22.12 - 27.12 4649 8199

29.12 - 03.01 4649 8199

05.01 - 10.01 4599 8199

19.01 - 24.01 3599 6520

26.01 - 31.01 3599 6520

02.02 - 07.02 3599 6520

09.02 - 14.02 3599 6520

16.02 - 21.02 3649 6599

23.02 - 28.02 3570 6470

16.03 - 21.03 3480 6399

31.03 - 05.04 3649 6520

06.04 - 11.04 3549 6430

13.04 - 18.04 3349 6199

27.04 - 02.05 3849 6849

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Dopłata do HB w hotelach 4* 470 

Dopłata do hotelu 5* 1160 

Dopłata do HB 5* 700 

Kolacja sylwestrowa 530 

Kolacja świąteczna 425 

Kod imprezy: KTL

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg. W tym dniu 
nie ma obiadokolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami po-
między drapaczami chmur wokół Manhattan Bli-
skiego Wschodu (koszt ok. 30 USD/os). Kolejno 
przejedziemy na archipelag sztucznie usypanych 
wysp Palm Jumeirah, na którego końcu usytu-
owany jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim 

akwarium Lost Chambers zamieszkiwane przez 
około 65000 morskich zwierząt. Na ląd wrócimy 
kolejką magnetyczną Monorail, z której widać za-
łożenie Palmy i jej zabudowę. Przejedziemy na 
plażę Jumeirah, gdzie sfotografujemy hotel Burj 
Al-Arab w kształcie żagla. Odwiedzimy kom-
pleks Madinat Jumeirah „dubajską Wenecję”. 
Następnie przejedziemy do centrum handlowe-
go Mall of the Emirates, w którym znajduje się 
m.in. pierwszy na Bliskim Wschodzie kryty stok 
narciarski. Na koniec odwiedzimy ogrody Dubai 
Miracle Gardens (czynne sezonowo, zwykle od 
przełomu listopada i grudnia). Po zwiedzaniu 
przejazd do hotelu w Abu Zabi lub okolicy; obia-
dokolacja i nocleg. (Trasa ok 150 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
zobaczymy imponujący meczet Szejka Zayeda 

znany z bogactwa dekoracji. Następnie przejazd 
do centrum. Zwiedzimy reprezentacyjną część 
Pałacu Prezydenckiego - Qasr al Watan, obiekt 
który szokuje luksusem. Zatrzymamy się na 
zdjęcia w punkcie widokowym na zatokę i usta-
wione wzdłuż promenady Corniche wieżowce. 
Odwiedzimy rynek z daktylami. Znajdziemy się 
na Wyspie Szczęścia - Saadiyat Island, gdzie 
wyróżnia się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. 
Następnie przejazd do granicy saudyjskiej, od-
prawa celno-paszportowa. Przejazd na nocleg 
w Al Hofuf (lub okolicy), późne zakwaterowanie; 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 650 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i zwiedzanie oazy Al-Ahsa (UNESCO), będącej 
pełnym tradycji regionem rolniczo-przyrodni-
czo-historycznym. Zamieszkana od niepamięt-

nych czasów, ze względu na obfitość wody, 
zajęła wysoką pozycję w plebiscycie na siedem 
współczesnych cudów świata. Zobaczymy „mo-
rze zieleni” pośród jałowych przestrzeni saudyj-
skiego interioru oraz starożytną oazę z zabytka-
mi poświadczającymi bogatą historię regionu. 
Odwiedzi my Jaskinię Judasza jedną z większych 
atrakcji okolicy. Po zwiedzaniu przejazd do sto-
licy Arabii Saudyjskiej, Rijadu. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Królestwa Arabii Saudyjskiej. Rijad to dziś 
tętniąca życiem kosmopolityczna metropolia, 
skrywająca mnóstwo zabytków. Zaczniemy od 
Muzeum Narodowego, gdzie w nowoczesnych 
wnętrzach można zobaczyć multimedialne opo-
wieści o islamie, elementy wyposażenia świąty-

Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie  
–  Intrygujący Półwysep Arabski 
W programie: Dubaj - najdroższe budowle świata • Abu Zabi - największy meczet • oaza Al-Ahsa (UNESCO) • Rijad – stolica Arabii Saudyjskiej 

• Dżedda - Panna Młoda Morza Czerwonego • Pływający Meczet - Al Rahma • stare miasto - Al Balad • rezydencja królewska - dom Naseef 

• The Edge of the World • Rijad - pałac Murabba i twierdza Masmak • Krater al Wahba • Medyna – stolica kalifatu • czarno - białe wulkany
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ni w Mekce, a także historię panującej rodziny 
Saudów oraz stanowisko archeologiczne Madain 
Saleh. Następnie odwiedzimy pałac Murabba, 
zbudowany przez króla Abdul Aziza. Zobaczy-
my potężną twierdzę Masmak - wzorowo odre-
staurowany obiekt pokazujący życie w Rijadzie 
sprzed stu lat. Po południu przeniesiemy się do 
nowych części miasta, gdzie zobaczymy szkla-
ne drapacze chmur. Sfotografujemy najstarszy 
w kraju wieżowiec-symbol Faisaliyah Tower. 
Będziemy też mogli zobaczyć, jak ogromną 
metropolią jest Rijad z  tarasu widokowego 
wieżowca Kingdom Centre. To zdecydowanie 
najbardziej spektakularna z nowych konstrukcji 
miasta ze słynnym „podniebnym mostem” Sky 
Bridge zawieszonym na 99 piętrze, pomiędzy 
wieżycami budynku. Powrót do hotelu w Rija-
dzie; obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok 100 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd do jednego 
z  lepiej zachowanych miast interioru kraju, 
Ushaiqer. Zamieszkiwane od tysięcy lat rozwi-
nęło się dzięki źródłom wody i gajom oliwnym, 
a służyło jako miejsce postojowe dla karawan 
i pielgrzymów. Po przekroczeniu murów obron-
nych roztacza się bajkowy widok na zabytkowe 
domostwa o charakterystycznym trójkątnym 
blankowaniu, pełne urokliwych podwórek oto-
czonych arkadami. Spacer uliczkami pośród sta-
rych domostw gdzie w części urządzono sklepy 
z pamiątkami. Powrót do hotelu w Rijadzie; 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok 450 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyruszymy do na-
turalnej atrakcji centralnej Arabii Saudyjskiej - 
„Krańca świata”, czyli The Edge of the World. 
Suche krajobrazy interioru saudyjskiego obfitują 
w rozmaite ostańce i jadrangi, natomiast najbar-
dziej spektakularną formą terenu jest ciągnące 
się kilometrami urwisko. Spacer nad przepaścią 
wzdłuż „Krańca świata” wymaga odpowied-
niego obuwia. Powrót do Rijadu, czas wolny na 
zakupy. Wieczorem wylot do Dżeddy. Zakwa-
terowanie w hotelu i nocleg (w tym dniu nie 
ma obiadokolacji). Uwaga! Przelot do Dżeddy 
możliwy kolejnego dnia rano, wówczas nocleg 
w Rijadzie i zwiedzanie Dżeddy po przejeździe 
z lotniska. (Trasa ok 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Dżeddy, 
największego miasta na wybrzeżu saudyjskim, 
zwanego ze względu na piękno zabytków 
„Panną młodą Morza Czerwonego”. Położona 
na skrzyżowaniu pradawnych szlaków handlo-
wych i pielgrzymkowych, może pochwalić ar-
chitekturą (UNESCO) i liberalną atmosferą, nie-
spotykaną nigdzie indziej w Arabii Saudyjskiej. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od Muzeum Tayebat, 
w którym poznamy rzemiosło, stroje i przykłady 
wnętrz domów ze wszystkich regionów kraju. 

Następnie przejedziemy na promenadę Cor-
niche wzorowo zagospodarowaną zieleńcami 
i kawiarniami. Zobaczymy m.in. świątynię Al 
Rahma, nazywaną dzięki położeniu na palach 
wbitych w dno Morza Czerwonego „Pływającym 
Meczetem”. W oddali rysuje się budowany King-
dom Tower - wieżowiec, którego wysokość ma 
przekroczyć 1000 m. W dalszej kolejności prze-
niesiemy się na stare miasto Al Balad (UNESCO). 
Zobaczymy dawne bramy miejskie, przejdzie-
my obok najstarszego w mieście meczetu Al 
Shaffi, zagłębimy się w labirynt kamienic z rafy 
koralowej, znanych z bogato zdobionych, zabu-
dowanych balkonów. Zobaczymy dom Naseef 
- dawną rezydencję królewską o tradycyjnych 
wnętrzach. Po spacerze powrót do hotelu 
w Dżeddzie; obiadokolacja i nocleg. Wieczorem 
dla chętnych za dodatkową opłatą ok. 75 USD 
pokaz muzyki i saudyjskiego folkloru. Uwaga: 
w zależności od dostępności, fakultet może od-
być się innego dnia. (Trasa ok 100 km).
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu i wykwate-
rowaniu przejazd do Taif - kurortu położonego 
wysoko w górach Hidżazu. Po drodze przeje-
dziemy przez okolice najświętszego miasta is-
lamu - Mekki, która sama pozostaje niedostępna 
dla niemuzułmanów. W Taif odbędziemy krótki 
spacer, zerkniemy na starą zabudowę miasta, 
w tym najważniejszy obiekt - wzorowo odre-
staurowany pałac Shubra (muzeum). Następ-
nie przejazd do krateru al Wahba. Większość 
cudzoziemców kojarzy Arabię jako bezkresne 
pustynne połacie, jednak zachodnia część 
kraju przeczy tym stereotypom, gdyż dzięki 
wszechobecnej lawie wulkanicznej jest czarna, 
z gdzieniegdzie tylko wyrastającymi zielonymi 
akacjami. Krater al Wahba jest jednym z wielu 
w Hidżazie wulkanów, a jego dno zadziwia wie-
lobarwnymi plamami powstałymi wskutek daw-
nych erupcji. Po spacerze do al Wahba przejazd 
do Medyny; obiadokolacja i nocleg. Przyjazd 
możliwy w późnych godzinach wieczornych. 
Uwaga! Historyczne ścisłe centrum Medyny, 
podobnie jak cała Mekka, są niedostępne dla 
niemuzułmanów. (Trasa ok. 700 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd wulkanicz-
nymi terenami do miasta Khaybar. To jedno 
z historycznych miast Hidżazu, którego daw-
ne - dziś w większości niezamieszkałe części 
- wykonano z suszonej gliny. Podczas spaceru 
po dawnym obszarze miejskim, będziemy mieli 
możliwość sprawdzić, jak wyglądały wnętrza 
glinianych domostw, dotrzemy na punkty ob-
serwacyjne, z których rozciąga się panorama 
samego miasteczka, okalającego je oazy oraz 
potężnego zamku zbudowanego na pobliskim 
stromym wzgórzu. Przejazd na obszar wulka-

niczny Harrat Khaybar. Jest to olbrzymi teren 
na którym ostatnia erupcja miała miejsce w VII 
w. Harrat Khaybar wyróżniają kontrastujące ze 
sobą kolorystycznie wulkany: niektóre czarne, 
inne niemal całkowicie białe. Po południu po-
wrót do hotelu w Medynie; obiadokolacja i noc-
leg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 11  Nad ranem wykwaterowanie z ho-
telu i transfer na lotnisko w Medynie (ze względu 
na wczesny wylot w tym dniu nie ma śniadania 
w hotelu). Wylot do Polski.(planowany przylot 
do Polski w zależności od godzin przelotów po 
południu w dniu 11 imprezy).
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokal-
ne święta narodowe i religijne, np. Ramadan 
12.04-11.05.2021) organizacja objazdów może 
ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, godzi-
ny otwarcia obiektów muzealnych i  świątyń, 
godziny serwowanych posiłków i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora (razem 10 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe, wypo-
sażone w łazienki z WC, klimatyzację, często 
TV. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (we 
wskazanych dniach w programie), napoje do 
kolacji dodatkowo płatne. Na terenie hotelu: 
restauracja, bar, recepcja, sejf.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w  hotelach wg programu (10 rozpoczętych 
dób hotelowych), wyżywienie: śniadania (9) 
i obiadokolacje (8); napoje do kolacji dodatko-
wo płatne; obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskojęzycznego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
objazdu, program turystyczny j.w. oraz pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, napiwków dla 

obsługi) w kwocie ok. 625 USD/os. (płatne na 
miejscu). Opłata nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie oraz 
innych wydatków osobistych. 
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. 
Wiza. Przy wjeździe do Arabii Saudyjskiej wy-
magana jest wiza. Oferujemy możliwość wizo-
wania do Arabii Saudyjskiej za pośrednictwem 
Rainbow. O szczegóły zapytaj swojego opiekuna 
wycieczki lub agenta u którego dokonywałeś 
rezerwacji.
Ubiór. W Arabii Saudyjskiej kobiety muszą nosić 
spodnie lub spódnice a także tuniki zasłaniające: 
dekolt, ręce do nadgarstków i nogi do kostek 
oraz mieć chusty. Mężczyźni muszą mieć zasło-
nięte ramiona i nosić długie spodnie. Powyższe 
zasady dotyczą również turystów. 
Przy wstępach do niektórych obiektów wyma-
gany jest odpowiedni ubiór: długie spodnie, 
koszule polo (z kołnierzem) i zakryte buty dla 
mężczyzn oraz długie spódnice (za kostki), bluz-
ki zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet. 
Waluta. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest USD. (banknoty wydane po 2006 r). 
Gniazdka elektryczne w  większości hoteli 
wymagają zastosowania adaptera (możliwość 
zakupu na miejscu,ok. 3-5 USD).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

10270 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.11 - 20.11 10599 18370

24.11 - 04.12 10399 18199

22.12 - 01.01 11899 20549

19.01 - 29.01 10599 18370

02.02 - 12.02 10599 18370

16.02 - 26.02 10599 18370

09.03 - 19.03 10399 18199

30.03 - 09.04 11170 19330

06.04 - 16.04 10549 18370

20.04 - 30.04 10599 18370

04.05 - 14.05 10270 17999

Dopłata za pok. 1 os. od 2499 

Dopłata za obiadokolacje 2010 

Kod imprezy: ARD

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dżeddy (możliwa przesiadka). Po 
przylocie odprawa celno-paszportowa i transfer 
do hotelu w Dżedda (lub okolicy). Zakwatero-
wanie i nocleg. W tym dniu nie ma obiadoko-
lacji. Uwaga przylot do Dżeddy możliwy w póź-
nych godzinach nocnych/wczesnych godzinach 
porannych w dniu 2 imprezy.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie Dżeddy, największego miasta na wybrzeżu 

saudyjskim, zwanego ze względu na piękno 
zabytków „Panną młodą Morza Czerwonego”. 
Położona na skrzyżowaniu pradawnych szla-
ków handlowych i pielgrzymkowych, może po-
chwalić się docenioną wpisem na listę UNESCO 
architekturą, bogactwem kulinarnych smaków 
i swoiście liberalną atmosferą, niespotykaną 
nigdzie indziej w Królestwie Arabii Saudyjskiej. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od Muzeum Tayebat, 
w którym poznamy nie tylko ciekawie zapre-
zentowane rzemiosło, ale także stroje i przy-
kłady wnętrz domów ze wszystkich regionów 
kraju. Następnie przejedziemy na promenadę 
Corniche - ulubione miejsce spacerów miesz-
kańców Dżeddy, wzorowo zagospodarowane 
zieleńcami i kawiarniami. Zobaczymy tam m.in. 
świątynię Al Rahma, nazywaną dzięki położeniu 
na palach wbitych w dno Morza Czerwonego 
„Pływającym Meczetem”. W oddali rysuje się 
także budowany Kingdom Tower - wieżowiec, 
którego wysokość ma przekroczyć 1000 m. 
W dalszej kolejności przeniesiemy się na kla-
syfikowane jako obiekt światowego dziedzic-
twa stare miasto Al Balad. Zobaczymy dawne 
bramy miejskie, przejdziemy obok najstarsze-
go w mieście meczetu Al Shaffi, zagłębimy się 
w labirynt kamienic z rafy koralowej, znanych 
z bogato zdobionych, zabudowanych balko-
nów. Zobaczymy dom Naseef - pieczołowicie 
odrestaurowaną dawną rezydencję królewską 
o tradycyjnych wnętrzach. Po spacerze powrót 
do hotelu; kolacja i nocleg. Wieczorem dla chęt-

nych za dodatkową opłatą ok. 75 USD pokaz 
muzyki i saudyjskiego folkloru. Uwaga: w za-
leżności od dostępności, fakultet może odbyć 
się innego dnia. (Trasa ok 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu, 
w zależności od godziny przelotów, czas wolny 
na zakupy i  indywidualne spacery. Następnie 
przejazd na lotnisko i przelot do regionu Qassim. 
To kluczowa dla historii kraju prowincja, znana 
z wciąż żywego folkloru, największego w świe-
cie festiwalu daktyli, a także ciągnących się po 
horyzont gajów palmowych, upraw pomarańczy 
i granatów. Po przylocie odwiedzimy Bazar Rashi-
da - centrum rzemiosła, na którym będzie można 
nie tylko podziwiać, ale i zakupić lokalne wyroby. 
Przejazd do hotelu w Burayda lub okolicy; zakwa-
terowanie, kolacja i nocleg. (Trasa ok 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy na zwie-
dzanie regionu Qassim, pełnego zabytkowych 
miasteczek i niekończących się upraw palmy 
daktylowej. Odwiedzimy miejscowość Al Kha-
bra - liczącą setki lat osadę z  zachowanymi 
murami obronnymi i bramami otwierającymi 
się na kilkaset wykonanych tradycyjnie z gliny, 
ciekawych architektonicznie domów, meczetów 
i dawnych souków (targów). Odwiedzimy także 
historyczne Maqsorat Al Swailem i Maqsorat Al 
Rajhi, a także zobaczymy największe w świecie 
plantacje palmy daktylowej w Unaizah. Dakty-
le z Unaizach uchodzą za najlepsze w świecie, 
a różnorodność odmian i  rozległość plantacji 
sprawiły, że miejsce to uznawane jest za park 

narodowy. Po wizycie na targu Musawkaf powrót 
do hotelu; kolacja i nocleg. (Trasa ok 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
wyjazd w  kierunku stolicy Królestwa Arabii 
Saudyjskiej, Rijadu. Po drodze zwiedzimy jed-
no z lepiej zachowanych miast interioru kraju, 
Ushaiqer. Zamieszkiwane od tysięcy lat miejsce 
rozwinęło się dzięki obecnym tu źródłom wody 
i gajom oliwnym, a służyło jako miejsce postojo-
we dla karawan i pielgrzymów. Po przekroczeniu 
murów obronnych roztacza się bajkowy widok 
na zabytkowe domostwa o charakterystycznym 
trójkątnym blankowaniu, pełne urokliwych po-
dwórek otoczonych arkadami, czy wąskich, czę-
sto nieoczywistych przejść i korytarzy. Spacer 
starymi uliczkami umożliwia wejście do wielu 
spośród starych domostw, z których w części 
urządzono sklepy z pamiątkami i wystawy ob-
razujące życie w czasach przed petrodolarowym 
boomem. Po wizycie w Ushaiqer wyruszymy 
w  dalszą drogę do Rijadu. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicy Rijadu; obiadokolacja i noc-
leg. (Trasa ok 450 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie stolicy Królestwa Arabii Saudyjskiej. Rijad to 
dziś tętniąca życiem, napędzana petrodolarami 
kosmopolityczna metropolia, skrywająca jednak 
mnóstwo zabytków. Zaczniemy od znakomite-
go Muzeum Narodowego, gdzie w nowocześnie 
urządzonych przestrzeniach można zobaczyć 
multimedialne opowieści o islamie, elementy 
wyposażenia świątyni w Mekce, a także przed-

W programie: Dżedda - Panna Młoda Morza Czerwonego • Rijad – stolica Królestwa Arabii Saudyjskiej • Pływający Meczet - Al Rahma • stare 
miasto - Al Balad • dawna rezydencja królewska - dom Naseef • Qassim – gaje daktylowe i pomarańczowe • Rijad - pałac Murabba i twierdza 
Masmak • wieżowiec-symbol Rijadu -  Faisaliyah Tower • taras widokowy w Kingdom Centre • The Edge of the World • lokalne souki

Arabia Saudyjska – Tajemnicze Królestwo Saudów
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stawioną w superlatywach historię panującej 
rodziny Saudów, czy odbyć „spacer” po najważ-
niejszym stanowisku archeologicznym w kraju, 
Madain Saleh. Następnie odwiedzimy pobliski 
pałac Murabba, zbudowany przez założyciela 
dynastii panującej, króla Abdul Aziza. Zobaczy-
my także potężną twierdzę Masmak - serce sta-
rego Rijadu, wzorowo odrestaurowany obiekt 
pokazujący życie w Rijadzie sprzed stu lat, ale 
także osiągnięcia rodziny Saudów w rozwoju 
kraju. Po południu przeniesiemy się do nowych 
części miasta, gdzie wzniesione z suszonej gliny, 
stare budowle ustępują miejsca szklanym dra-
paczom chmur. Sfotografujemy zaprojektowa-
ny przez pracownię Fostera najstarszy w kraju 
wieżowiec-symbol Faisaliyah Tower, będziemy 
też mogli zobaczyć, jak ogromną metropo-
lią jest Rijad z tarasu widokowego wieżowca 
Kingdom Centre. To zdecydowanie najbardziej 
spektakularna z nowych konstrukcji miasta ze 
słynnym „podniebnym mostem” Sky Bridge 
zawieszonym na 99 piętrze, pomiędzy wieży-
cami budynku. Powrót do hotelu; obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok 100 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyruszymy do niezwy-
kłej naturalnej atrakcji centralnej Arabii Saudyj-
skiej - „Krańca świata”, czyli The Edge of the 
World. Suche krajobrazy interioru saudyjskiego 
obfitują w rozmaite ostańce i  jadrangi, nato-
miast najbardziej spektakularną formą terenu 
jest ciągnące się kilometrami urwisko, oferujące 
nostalgiczne widoki bezkresnej pustyni z raz po 
raz przemieszczającymi się nieśpiesznie stada-
mi wielbłądów. Spacer nad przepaścią wzdłuż 
„Krańca świata” wymaga odpowiedniego obu-
wia, ale wspomnienia tego miejsca pozostają 
na zawsze. Powrót do Rijadu, czas wolny na 
zakupy. W tym dniu nie ma obiadokolacji. Wie-
czorem/nad ranem wylot do Polski. 
 Dzień 8  Nad ranem wykwaterowanie z ho-
telu i transfer na lotnisko w Rijadzie (ze względu 
na wczesny wylot w tym dniu nie ma śniadania 
w hotelu). Wylot do Polski.(planowany przylot 
do Polski w zależności od godzin przelotów po 
południu w dniu 8 imprezy).
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokal-
ne święta narodowe i religijne, np. Ramadan 
12.04-11.05.2021) organizacja objazdów i po-
bytów może ulec zmianie (np. kolejność zwie-
dzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych 
i świątyń, godziny serwowanych posiłków i ich 
zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora (razem 7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe, wypo-
sażone w łazienki z WC, klimatyzację, często 
TV. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (we 
wskazanych dniach w programie), napoje do 
kolacji dodatkowo płatne. Na terenie hotelu: 
restauracja, bar, recepcja, sejf.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-

wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania (6) i obia-
dokolacje (5); napoje do kolacji dodatkowo 
płatne; obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskojęzycznego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
objazdu, program turystyczny j.w. oraz pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, napiwków dla 
obsługi) w kwocie ok. 375 USD/os. (płatne na 
miejscu). Opłata nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie oraz 
innych wydatków osobistych. 
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. 
Wiza. Przy wjeździe do Arabii Saudyjskiej wy-
magana jest wiza. Oferujemy możliwość wizo-
wania do Arabii Saudyjskiej za pośrednictwem 
Rainbow. O szczegóły zapytaj swojego opiekuna 
wycieczki lub agenta u którego dokonywałeś 
rezerwacji.
Ubiór. PW Arabii Saudyjskiej kobiety muszą 
nosić spodnie lub spódnice a także tuniki za-
słaniające: dekolt, ręce do nadgarstków i nogi 
do kostek oraz mieć chusty. Mężczyźni muszą 
mieć zasłonięte ramiona i nosić długie spodnie. 
Powyższe zasady dotyczą również turystów.
rzy wstępach do niektórych obiektów wymie-
nionych w  programie wymagany jest odpo-
wiedni ubiór: długie spodnie, koszule polo (z 
kołnierzem) i zakryte buty dla mężczyzn oraz 
długie spódnice (za kostki), bluzki zakrywające 
ręce (za nadgarstki) oraz chusty, jako nakrycie 
głowy dla kobiet. 
Waluta. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 r. 
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 3-5 USD).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8299 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 12.11 8699 15030

19.11 - 26.11 8599 14870

03.12 - 10.12 8299 14530

30.12 - 06.01 11299 19370

07.01 - 14.01 9949 17299

21.01 - 28.01 8899 15420

04.02 - 11.02 8699 15030

18.02 - 25.02 8699 15030

04.03 - 11.03 8399 14699

18.03 - 25.03 8499 14870

01.04 - 08.04 8899 15420

15.04 - 22.04 8599 15070

29.04 - 06.05 8899 15420

Dopłata za pok. 1 os. od 1799 

Kod imprezy: ARS

więcej na: R.pl
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      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Katowice (Wizz Air), Kraków (Fly Dubai)   

      –› Lot bezpośredni   
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W regionie
Zjednoczone Emiraty Arabskie ze stolicą w 
Abu Dhabi oraz słynnym na całym świecie 
miastem Dubaj, to niewielki kraj na Środkowym 
Wschodzie. Od północnego zachodu graniczą 
z Katarem i Arabią Saudyjską, od wschodu zaś 
z Omanem. Od północy Emiraty są otoczone 
wodami Zatoki Perskiej. Kraj składa się z sied-
miu Emiratów, zróżnicowanych pod względem 
kulturowym i obyczajowym: dwa najbardziej 
znane to Abu Dhabi i Dubaj. Pozostałe to: 
Sharjah, Ras al Khaimah, Fujairah, Umm al 
Quwain oraz Ajman - jedyny emirat bez ropy 
i  azu. Krajobraz Emiratów jest raczej nizinny 
i pustynny. 
Dubaj
Jedno z najbogatszych miast świata, najczęściej 
odwiedzane i najbardziej znane ze wszystkich 
Emiratów. Słynie z luksusu i oryginalnych, 
futurystycznych budowli, m. in z Burj Khalifa, 
najwyższej budowli na świecie. 
Abu Dhabi
Największy z emiratów ZEA, położony na wyspie 
o tej samej nazwie w otoczeniu wód Zatoki 
Perskiej. Jeden z najprężniej rozwijających się 
regionów, rozbudowywany z wielkim rozma-
chem. Znajduje się tu między innymi jeden 
z największych i najpiękniejszych meczetów 
świata. 
Fujairah
Niewielki emirat, położony we wschodniej 
części kraju, nad Oceanem Indyjskim. Przyciąga 
turystów pięknym położeniem w otoczeniu 
majestatycznych gór Hadżar i oferuje jedne z 
najpiękniejszych plaż w całym kraju! W odróż-
nieniu od kosmopolitycznego Dubaju, zachował 
bardziej tradycyjny charakter – można wybrać 
się na lokalny bazar, gdzie będzie okazja kupić 

orientalne rękodzieło, piękne dywany czy 
aromatyczne przyprawy, a jednym z najważniej-
szych zabytków architektonicznych są unikalne, 
XVI-wieczne forty. Goście mogą wypoczywać w 
kilkunastu hotelach mieszczących się tuż przy 
rajskich plażach, w otoczeniu błękitnych wód 
oceanu, gdzie kryją się jedne z najpiękniejszych 
raf koralowych regionu. 

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
opłaty lotniskowe, 7 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwate-
rowania, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskojęzycznego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta pod-
czas pobytu oraz pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fa-
kultatywnych, posiłków innych niż wymienio-
ne w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie 
podano inaczej, taksy turystycznej (w hotelach 
3* - ok. 10 AED za pokój za dobę, w hotelach 
4* ok. 15 AED za pokój za dobę i 5* - ok. 20 
AED za pokój za dobę), depozytów oraz innych 
wydatków osobistych.

Depozyty w hotelach
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich pobiera depozyt. Wysokość depozytu 
uzależniona jest od hotelu. O szczegółach doty-
czących wysokości depozytów Klienci zostaną 
poinformowaniu na miejscu. 

Emiraty Arabskie jak mało który kraj na świecie rozbudzają 
wyobraźnię. Złote piaski pustyni wypierane coraz dalej w głąb 
lądu przez ultranowoczesne metropolie, architektura, która nie 
ma sobie równej nigdzie indziej, samochody, które można by 
kojarzyć z filmami science fiction – to właśnie to, co przyciąga 
jak magnes. Kogo jednak znuży kosmopolityczny gwar, może 
znaleźć spokój na pięknych plażach wschodniego wybrzeża 

Informacje ogólne 

Wiza
22.03.2014 został zniesiony obowiązek 
wyrabiania wiz emirackich dla obywateli 
Polski. Paszport powinien być ważny min. 
6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki. 

Czas
+ 3 godziny w okresie zimowym.

Język urzędowy 
Arabski.

Waluta
1 dirham ZEA (AED) = 100 filsów. Aktualny 
przelicznik: 1 AED = ok. 1 PLN; 1 EUR = ok. 
4,5 AED, 1 USD = ok. 3,65 AED. Akceptowa-
ne są następujące karty kredytowe: Visa, 
Master Card, American Express. W kraju 
jest wiele bankomatów. Dolar amerykański 
(USD) - akceptowane są banknoty wydane 
po 2006 roku.

Elektryczność
220V / 50 Hz. Urządzenia elektryczne 
działają tylko przy użyciu adapterów, 
które można z łatwością nabyć na miejscu 
za ok. 1-2 USD, są one również dostępne 
bezpłatnie w większości recepcji hotelo-
wych (wtyczki z trzema bolcami ułożone 
w trójkąt).

Telefony
Telefony komórkowe działają w całych 
Zjednoczonych Emiratach. Rozmowy 
lokalne są tanie, natomiast zagraniczne 
bardzo drogie. Koszty połączeń w roamingu 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora. 

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich trwa od 
połowy września do końca października.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji ok. 40-50 Dh, piwo ok. 
30 Dh, kawa ok. 8 Dh. W sklepach spożyw-
czych nie ma możliwości zakupu alkoholu 
(można zaopatrzyć się jedynie na lotnisku 
w strefie wolnocłowej). W hotelach (oprócz 
Emiratu Sharjah) alkohol jest dostępny bez 
problemu.

Wyloty 
Wylot z: Warszawy, Katowic i Krakowa. 
Zbiórka na 2 lub 3 godz. przed planowanym 
wylotem przy stanowisku Rainbow na 
lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady.

Dubai
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Wycieczki fakultatywne

City Tour – Dubaj 
Zapraszamy na wycieczkę, dzięki której poznają Państwo najbar-
dziej znane i wywołujące największe emocje miasto Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich – Dubaj! Rozpoczniemy ją od przejazdu głów-
ną ulicą miasta – Sheikh Zayed Road, co pozwoli na podziwianie 
jednego z najnowocześniejszych architektonicznie miast i jego cha-
rakterystycznego, najwyższego wolnostojącego budynku świata, 
wznoszącego się na wysokość niemal 1000 m, Burj Khalify. Dalej 
trasa będzie wiodła wzdłuż linii brzegowej, skąd można podziwiać 
Palm Islands, największe, sztuczne wyspy świata w kształcie palm. 
W tym miejscu przewidzieliśmy również krótką podróż Monorail 
czyli kolejką wąskotorową prowadzącą na Palm Jumeirah. Zaje-

dziemy także do kompleksu Madinat Jumeirah zwanego „dubaj-
ską Wenecją”, gdzie zrobimy zdjęcia na tle najsłynniejszego hotelu 
świata – Burj Al Arab. Na krótki fotostop przejedziemy do dzielnicy 
Dubai Marina, gdzie można podziwiać wspaniałe jachty w przystani 
oraz najwyższe mieszkalne wieżowce świata. W trakcie wycieczki 
będziemy mieli szansę poznać lepiej kulturę muzułmańską i re-
ligię islamu. Zatrzymamy się w Dubai Museum, które mieści się 
w starym Al Fahidi Fort, pochodzącym z okresu gdy Dubai Creek 
stanowiło jeden z ważniejszych portów Zatoki Perskiej – zapozna-
my się z historią ZEA sprzed rozkwitu gospodarczego z końcówki 
XX wieku. Fort ten stanowił również siedzibę jednego z dawnych 
władców Dubaju. Kolejnym przystankiem będą niezwykłe, rozbu-
dzające zmysły, targi przypraw i złota - Spice Souk & Gold Souk. Do 
tego urokliwego miejsca dopłyniemy tradycyjną taksówką wodną 

Na pustyni powstał pełen przepychu kraj 
z pięknymi plażami, ekskluzywnymi hotelami 
i sięgającymi nieba wieżowcami. Dubaj to 
dawna wioska rybacka, która stanowi obecnie 
kosmopolityczne centrum świata. Miasto 
stworzone do przekraczania granic niemożli-
wego, gdzie wszystko musi być NAJ. Abu Dhabi 
zaś jest stolicą kulturalną gdzie można poczuć 
zrelaksowaną atmosferę. Te dwa miasta trzeba 
odwiedzić przynajmniej raz w życiu. 

Aleksandra Wymiatał 
Rezydent Rainbow

Zjednoczone 
Emiraty Arabskie
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Dubaj

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne
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- Abrą. Cena ok. 130 USD/os. (Ze względu na transfer cena dla osób 
wypoczywających w emiracie Fujairah – ok. 140 USD/os.). Opcja 
dodatkowa: Podczas wycieczki, dla zainteresowanych proponuje-
my wjazd na 124 piętro Burj Khalifa (bilet płatny dodatkowo). Oso-
by, które nie wyrażą chęci zwiedzania Burj Khalifa mają czas wolny 
(ok. 1 h) w największym centrum handlowym świata Dubai Mall.

City Tour - Abu Dhabi 
Wycieczkę po stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpocz-
niemy od zwiedzania największego i najpiękniejszego meczetu 
Emiratów – Sheikh Zayed Mosque. Jego imponująca architektura 
i misterne zdobienia zapierają dech w piersiach! Zatrzymamy się 
na zdjęcia w punkcie z widokiem na najbardziej luksusowy hotel 
świata - Emirates Palace. Następnie udamy się do Heritage Village – 
wioski - „ muzeum”, w której zapoznamy się z dawnym stylem życia 
mieszkańców. Kolejnym punktem programu będzie przejazd przez 
wyspę Saadiyat, co z arabskiego oznacza „wyspa szczęścia” gdzie 
w 2017 r. otwarto Muzeum Louvre z dziełami sztuki, własnymi oraz 
wypożyczonymi z paryskich muzeów Louvre czy Orsay. Przejazd 
przez wyspę Yas, na której znajduje się słynny park rozrywki - Ferrari 
World, z najszybszym na świecie roller-coasterem, Formula Rossa. 
Opcje dodatkowo płatne: bilet do Ferrari World – ok. 95 USD/os. 
oraz bilet do Muzeum Louvre – ok. 25 USD/os. Osoby nie korzystają-
ce z opcji dodatkowych, mają ok. 3 h czasu wolnego w centrum han-
dlowym Yas Mall. Cena ok. 130 USD/os. (ze względu na transfer: cena 
dla osób wypoczywających w emiracie Fujairah – ok. 175 USD/os.).

Burj Khalifa 
Jeszcze żaden budynek w historii nie intrygował i nie wzbudzał tyle 
emocji co Burj Khalifa. Punkt widokowy tego najwyższego budyn-
ku świata znajduje się na 124 piętrze, co pozwoli Państwu doświad-
czyć na wyciągnięcie ręki cudu architektonicznego i nowoczesnej 
inżynierii. Specjalne teleskopy (dodatkowo płatne) pozwalają na 
zobaczenie z bliska panoramy miasta. Goście maja możliwość cho-
dzenia po całym obwodzie budynku, co pozwala na podziwianie 
Dubaju ze wszystkich stron świata. Cena ok. 60 USD/os.

Ferrari World: 
Atrakcje Parku zadowolą wszystkie grupy wiekowe. Jest to pierw-
szy park tematyczny Ferrari pokazujący historię marki od 1947r. do 
czasów obecnych. Świat Ferrari to 20 przejażdżek edukacyjnych, 
Rossa-najszybszy na świecie roller coaster, prezentacja samocho-
dów, Speed of Magic - fantastyczna przygoda w wymiarze 4D. Na 
terenie Świata Ferrari znajdują się restauracje i kawiarnie. Fani mar-
ki Ferrari mogą zakupić unikalne pamiątki w sklepie Ferrari, istnieje 
także możliwość stworzenia własnej pamiątki w strefach interak-
tywnych. Cena ok. 95 USD/os. (dodatkowo koszt transportu)

Safari
Wycieczka samochodami z napędem na 4 koła! Niezapomniane 
emocje podczas przejazdu po pustynnych wydmach (wycieczka 
z angielskojęzycznym kierowcą). Zobaczymy niezwykły zachód 

słońca nad pomarańczowymi piaskami pustyni, który pozostanie 
na długo w naszej pamięci. Następnie przejazd do wioski beduiń-
skiej, gdzie odpoczniemy, a także skosztujemy kolacji w formie 
bufetu (lokalne dania z grilla wliczone w cenę) przy akompania-
mencie muzyki arabskiej. Możliwość podziwiania tańca brzucha 
oraz innych tańców arabskich, a także wykonania tatuażu z hen-
ny czy zobaczenia z bliska wielbłąda. Cena ok. 75 USD/os. (ze 
względu na transfer: cena dla osób wypoczywających w emiracie 
Fujairah – ok. 105 USD/os.).

Aquaventure Atlantis - park wodny 
Imponujący park wodny, położony na wyspie The Palm Jumeirah! 
Oferuje Państwu przeżycia zapierające dech w piersiach: spływ rze-
ką z prądem wodnym i falami ciągnącą się przez dwa kilometry, 
lagunę rekinów, a także zjeżdżalnię ukrytą w basenie z rekinami 
i płaszczkami! Cena ok. 90 USD/os. (dodatkowo koszt transportu). 

Seaplane 
Ekscytujące loty widokowe, które dostarczają niezapomnianych 
przeżyć i są okazją do zobaczenia Dubaju z „lotu ptaka”. Podczas 
ok. 40 min lotu podziwiać będziemy najbardziej znane atrakcje 
turystyczne Dubaju, w tym The Palm Jumeirah, Burj Khalifę, The 
World Islands, Burj Al Arab, Dubai Creek, Port Rashid i wiele wię-
cej. Niesamowite widoki gwarantowane! Cena ok. 499 USD/ os. 
(dodatkowo koszt transportu). 

Ski Dubai 
Stęskniony za zimą? Chcesz połączyć błogie lenistwo na plaży 
z szusowaniem na stoku? Proponujemy sporty zimowe w pierw-
szym krytym ośrodku narciarskim na Bliskim Wschodzie! Za-
praszamy do Mall of the Emirates, gdzie można spróbować 
narciarstwa w środku tego upalnego kraju. Do tego towarzystwo 
pingwinów! Cena ok. 90 USD/os. (dodatkowo koszt transportu). 

Balloon 
Wycieczka balonem w głąb pustyni. Zostawiając za sobą nowo-
czesne miasto, poczują się Państwo jak na „latającym dywanie”, 
lecąc nad czerwonymi wydmami, oazami szmaragdowej zieleni, 
gdzie wędrują gazele i wielbłądy. Przywitają nas „ludzie pustyni”, 
których będziemy mieli okazję spotkać podczas tej wyprawy. Lot 
trwa ok. 40-70 minut w zależności od warunków pogodowych. 
Cena ok. 340 USD/os. 

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są 
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlo-
wej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży 
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie interne-
towym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center, 
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz 
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich 
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.

Dubaj
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Kategoria lokalna: *****

Położenie
Elegancki hotel znanej i cenionej marki Radisson Blu Hotels & 
Resorts, usytuowany bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej 
plaży, w urzekającej scenerii - między pasmem gór Hajar a woda-
mi Zatoki Omańskiej. Położony w północnej części emiratu Fuja-
irah, w rejonie Dibba. Hotel oddalony o ok. 1 h. jazdy od miasta 
Fujairah, o ok. 2 h jazdy od lotniska w Dubaju (Dubai International 
Airport) i ok. 3 h. od lotniska Dubai Al Maktoum Airport. 
Plaża: 
Położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży (o dłu-
gości ok. 500 m). Serwis plażowy: leżaki, parasole oraz ręczniki 
plażowe dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., przestronne lobby, windy, kantor wymiany 
walut (w recepcji) a za dodatkową opłatą pralnia oraz gabinet 
kosmetyczny i fryzjerski. Dla gości hotelu przygotowano 2 re-
stauracje: główną Breeze oraz z  widokiem na morze Grand 
Bleu (kuchnia międzynarodowa), a także bar przy basenie. Na 
terenie hotelu znajduje się basen zewnętrzny z wydzielonym 
brodzikiem dla dzieci (okresowo podgrzewany zimą) otoczony 
tarasem słonecznym (parasole, leżaki i ręczniki plażowe dostępne 
są bezpłatnie).
Pokoje
Hotel oferuje ponad 250 nowoczesnych pokoi. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka 
do włosów, szlafroki), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
telefon, telewizor LCD, zestaw do parzenia kawy i herbaty, mini 
bar (dodatkowo płatny) i sejf (bezpłatny). Większość pokoi z wi-
dokiem na morze oraz z balkonem lub tarasem.
Wyżywienie
Śniadania w restauracji głównej w formie bufetu. Za dopłatą 
obiadokolacje (HB - napoje dodatkowo płatne) lub obiady i ko-
lacje (FB - napoje dodatkowo płatne) lub All Inclusive - śniadania 
(07:00-10:30), obiady (12:30-15:00) i kolacje (18:30-22:30) w for-
mie bufetu serwowane w restauracji głównej Breeze, ponadto lo-
kalne napoje alkoholowe, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, 
lokalna woda mineralna serwowane w szklankach w wybranych 
barach (09:00-22:30). All Inclusive nie obejmuje świeżo wyci-

skanych soków oraz mini baru w pokoju i room service. Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne: tenis stołowy oraz centrum fitness (siłow-
nia, jacuzzi), sauna, strefa relaksu, a za dopłatą: bilard, salon SPA 
oraz centrum sportów wodnych i nurkowania na plaży. Dla naj-
młodszych przygotowano mini klub z animacjami i zabawami, 
a także brodzik oraz możliwość wynajęcia opiekunki (za opłatą).
Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi.
www.radissonblu.com/en/resort-fujairah

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Wysokiej klasy hotel należący do znanej i lubianej sieci hotelowej Radisson Blu - ceniony za wyśmienitą kuchnię i luksusowe pokoje. 
Idealne miejsce na błogi wypoczynek na rajskiej plaży w pięknym otoczeniu gór i oceanu! Serdecznie polecamy.

Radisson Blu Resort Fujairah – Fujairah 

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 3649 5549 6699 9870

Grudzień od 3599 7520 6699 13070

Styczeń od 3399 5030 6349 9070

Luty od 3849 5549 6930 9770

Marzec od 3599 5749 6699 10199

Kwiecień od 3570 5620 6630 9970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3549 5030 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2099 2099 

Dopłata do All Inclusive od 2100 4200 

CENA OD

3399 zł

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Wysokiej klasy hotel, o nowoczesnej architekturze i bryle przy-
pominającej kształtem szklaną piramidę. Malowniczo otoczony 
przez góry Hajar, położony tuż przy plaży z niezapomnianym 
widokiem na Ocean Indyjski. Hotel oddalony jest o ok. 40 km 
od miasta Fujairah, o ok. 150 km od lotniska Dubai International 
Airport i o ok. 200 km od lotniska Dubai Al Maktoum.
Plaża
Położony bezpośrednio przy piaszczystej, szerokiej plaży. Leżaki, 
parasole oraz ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., lobby, możliwość wymiany walut, sklep z pa-
miątkami, kilka restauracji: główna Views (kuchnia lokalna i mię-
dzynarodowa), tajska Taste Thai, włoska Sapore oraz restauracja 
indyjska Swaad; kilka barów: na plaży, przy basenie, w lobby oraz 
Astros Bar na 20. piętrze budynku (niektóre z wymienionych do-
datkowo płatne). Na terenie hotelu znajduje się basen zewnętrzny 
(podgrzewany w okresie zimowym), otoczony tarasem słonecz-
nym (leżaki, parasole oraz ręczniki – bezpłatnie). Dodatkowo 
płatne: opiekunka dla dzieci, usługi medyczne, pralnia.
Pokoje
Ponad 200 pokoi, mieszczących się w 20-piętrowym budynku. 
Standardowe pokoje dwuosobowe z możliwością dostawki i za-
kwaterowania maks. 3 os. dorosłych lub 2 os. dorosłych i 1 dziecka. 
Wszystkie pokoje mają widok na morze i są wyposażone w łazien-
kę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, telefon, telewizor LCD, zestaw do parze-
nia kawy i herbaty, mini bar (dodatkowo płatny) i sejf (bezpłatny). 
Dodatkowo dostępne pokoje typu Superior (posiadają balkon).
Wyżywienie
Śniadania w postaci bogatego bufetu. Za dopłatą obiadokola-
cje (HB - napoje dodatkowo płatne) lub All Inclusive (śniadania, 
obiady i kolacje w formie bufetu w restauracji głównej Views; 
możliwa również kolacja w restauracji a’la carte Sapore - wyma-
gana wcześniejsza rezerwacja; ponadto lokalne napoje alkoho-
lowe, kawa, herbata, gazowane napoje bezalkoholowe, lokalna 
woda mineralna serwowane w szklankach w wybranych barach 
na terenie hotelu w godz. 10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny prowadzony w ciągu dnia oraz wieczorami; 
muzyka na żywo. Bezpłatnie dostępne są: korty tenisowe (sprzęt 
dodatkowo płatny), tenis stołowy, bilard, rzutki, siatkówka plażo-
wa, squash, gry wideo, siłownia, sauna oraz łaźnia. Za dodatkową 
opłatą: fryzjer, masaże, zabiegi pielęgnacyjne a na plaży centrum 
sportów wodnych i nurkowania. Dla najmłodszych – duży plac 
zabaw, mini klub i mini disco oraz klub dla nastolatków.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu.
www.lemeridien-alaqah.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun Royal Dla rodzin

Nowoczesny hotel, malowniczo położony na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, otoczony zadbanym, zielonym terenem. Hotel oferuje 
komfortowe zakwaterowanie w przestronnych pokojach, wyśmienitą kuchnię, a także ciekawy i bogaty program animacyjny. Dodatkowy 
plus za rewelacyjny plac zabaw dla dzieci! Tutaj nie sposób się nudzić!

Le Meridien Al Aqah Beach Resort – Fujairah 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

3649 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 3749 5770 6930 10299

Grudzień od 3670 9549 6899 16549

Styczeń od 3749 5799 7020 10449

Luty od 4170 6270 7549 11070

Marzec od 3849 5999 7199 10699

Kwiecień od 3649 5849 6849 10449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3699 5370 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3699 5370 

Dopłata do All Inclusive od 2590 5180 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Nowo wybudowany, usytuowany w północnej części emiratu 
Fujairah nad Zatoką Omańską, tuż przy piaszczystej plaży, w są-
siedztwie gór Hajar. Oddalony o ok. 10 km od miasta Dibba Al 
Fujairah. W zasięgu ok. 1 h jazdy samochodem znajduje się miasto 
Fujairah., ok. 2 h lotnisko w Dubaju (Dubai International Airport) 
a Dubai Al Maktoum Airport o ok. 3 h jazdy.
Plaża
Położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży. Ser-
wis plażowy (leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe) dostępny 
bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, przechowalnia bagażu, sejf oraz 
punkt wymiany walut (w recepcji), restauracja główna Al Shahoof 
(kuchnia międzynarodowa) oraz kilka barów, m. in. przy basenie. 
Na terenie hotelu znajduje się basen zewnętrzny oraz oddzielny 
brodzik dla dzieci z wodnym placem zabaw (obydwa ze słodką 
wodą, okresowo podgrzewane zimą) otoczone tarasem słonecz-
nym (parasole, leżaki i ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie). 
Dodatkowo parking, wypożyczalnia samochodów oraz sklepik 
z pamiątkami, centrum SPA (niektóre dodatkowo płatne).
Pokoje
Hotel oferuje blisko 70 komfortowych pokoi rozlokowanych 
w 1-piętrowych budynkach. Wszystkie pokoje wyposażone w: 
łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie ste-
rowaną klimatyzację, telefon, TV sat, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, żelazko, mini bar (dodatkowo płatny), sejf (bezpłatny). 
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej (07:00-10:30). 
Za dopłatą obiadokolacje (HB, napoje dodatkowo płatne) lub 
All Inclusive (śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu serwo-
wane w restauracji głównej Al Shahoof, przekąski serwowane 
w barze przy basenie (11:00-19:00), ponadto lokalne alkohole, 
kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, lokalna woda mineralna 
serwowane w szklankach w wybranych barach na terenie hotelu 
(11:00-22:00); napoje alkoholowe serwowane są osobom, które 
ukończyły 21 lat). All Inclusive nie obejmuje mini baru w pokoju 
i room service. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakre-

su usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania 
posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne są: siatkówka plażowa, siłownia, sauna, a za 
dopłatą: centrum SPA oraz centrum sportów wodnych i nurko-
wania na plaży. Dla najmłodszych brodzik, wodny plac zabaw 
z kilkoma niewielkimi zjeżdżalniami oraz możliwość wynajęcia 
opiekunki (za opłatą).
Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi.
www.babalbahr.miragehotelsgroup.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Nowo otwarty hotel, który dzięki swemu położeniu przy ładnej piaszczystej plaży w spokojnej okolicy sprawdzi się idealne jako miejsce na 
błogi wypoczynek.

Mirage Bab Al Bahr Hotel & Resort – Fujairah 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

2970 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 3120 4420 5630 7799

Grudzień od 4249 5680 7520 9899

Styczeń od 3020 4270 5630 7720

Luty od 3449 4699 6199 8270

Marzec od 2970 4199 5549 7599

Kwiecień od 2970 4320 5549 7720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2799 3530 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 2149 2899 

Dopłata do All Inclusive od 1610 3220 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Rewelacyjna lokalizacja, przy tętniącej życiem nadmorskiej pro-
menadzie zwanej „The Walk”, w dzielnicy Dubai Marina. W od-
ległości ok. 30 km od lotniska Dubai International Airport i ok. 
1 godziny jazdy od lotniska Dubai Al Maktoum.
Plaża
Położony tuż przy publicznej, piaszczystej plaży Jumeirah. Serwis 
plażowy: leżaki i parasole - dodatkowo płatne (ok. 30 USD/dzień). 
Hotel oferuje bezpłatny ręcznik na plażę a zestaw plażowy: mata 
plażowa i parasolka słoneczna możliwe do wypożyczenia w ho-
telu (ok. 8 USD/dzień).
Do dyspozycji gości
Komfortowy obiekt stanowiący część kompleksu Jumeirah Beach 
Residence. Całodobowa recepcja, przestronne lobby, sklepy, a za 
dodatkową opłatą: pralnia, fryzjer, wypożyczalnia samochodów. 
Hotel oferuje bezpłatny transfer busem do głównych centrów 
handlowych w Dubaju (piątki, soboty, konieczna wcześniejsza 
rezerwacja). Ponadto restauracje: Horizon serwująca dania kuchni 
międzynarodowej, Rosso oferująca dania kuchni włoskiej oraz 
Benihana ze specjałami kuchni japońskiej, a także bar przy base-
nie Sundeck i kawiarnia Atrium w lobby. Do dyspozycji również 
niewielki basen zewnętrzny z tarasem słonecznym i brodzikiem 
dla dzieci. Parasole i leżaki przy basenie - bezpłatne.
Pokoje
Hotel posiada ponad 300 przestronnych i elegancko wyposa-
żonych pokoi ulokowanych w 25-piętrowym budynku. Pokoje 
2-osobowe z możliwością tylko 1 dostawki, wszystkie z łazienką 
(wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie ste-
rowaną klimatyzacją, TV-sat, telefonem, zestawem do parzenia 
kawy i herbaty, sejfem (bezpłatny), mini barem (za dodatkową 
opłatą). Wszystkie pokoje posiadają balkony, dodatkowo pokoje 
Classic mają częściowy (boczny) widok na morze, a pokoje Pre-
mium pełny widok na Zatokę Perską.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu serwowane w restauracji głównej Ho-
rizon. Za dopłatą obiady lub kolacje (HB) lub obiady i kolacje (FB) 
w formie bufetu serwowane w restauracji głównej Horizon, napoje 
do obiadów i kolacji dodatkowo płatne. Możliwa również dopłata 

do All Inclusive: śniadania w formie bufetu w restauracji głównej 
Horizon, obiady w formie bufetu w restauracji głównej Horizon 
lub lekkie menu obiadowe w barze przy basenie Sundeck i kolacje 
serwowane w formie bufetu w restauracji głównej Horizon lub a’la 
carte w restauracji Rosso lub Fuomo Lunge by Rosso; dodatko-
wo wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane we 
wskazanych restauracjach i barach w wyznaczonych godzinach. 
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatna siłownia, sauna. Dodatkowo płatne centrum spa ofe-
rujące zabiegi kosmetyczne oraz masaże.
Internet
Bezpłatny, dostępny na terenie hotelu.
www.rotana.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Idealne miejsce na pełen atrakcji wypoczynek tuż przy plaży i tętniącej życiem promenadzie. Przynależność do renomowanej sieci hotelowej 
Rotana Hotels & Resorts gwarantuje wysoką jakość usług, świetną kuchnię i sprawdzony standard. Polecamy!

Amwaj Rotana – Dubaj 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 5549 8770 9949 15320

Grudzień od 4849 15220 8849 25999

Styczeń od 5570 9449 10070 16549

Luty od 6049 10020 10699 17320

Marzec od 5470 9299 9899 16299

Kwiecień od 4949 7870 9020 13899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3699 5299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3699 5299 

Dopłata do All Inclusive od 3010 6020 

CENA OD

4849 zł

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych



74

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Niedawno otwarty luksusowy hotel, położony we wschodniej czę-
ści półksiężyca otaczającego sztucznie usypaną wyspę Palm Jume-
irah, w odległości ok. 40 km od lotniska Dubai Intenrational Airport 
oraz ok. 50 min. jazdy od lotniska Dubai Al Maktoum Airport.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się prywatna piaszczysta plaża 
z łagodnym zejściem do wody. Serwis plażowy: leżaki, parasole 
i ręczniki – bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, winda, wymiana walut 
(w recepcji), przechowalnia bagażu a za opłatą: wypożyczalnia 
samochodów, strefa SPA, pralnia, salon fryzjerski, sklep z pamiąt-
kami. Ponadto restauracja główna Waves serwująca śniadania, 
obiady i kolacje, restauracja C Grill (kuchnia meksykańska), ka-
wiarnia Barista’s Corner w lobby oraz bar przy basenie Mojito. 
Do dyspozycji również basen zewnętrzny ze słodką wodą (leżaki, 
parasole i ręczniki - bezpłatne), centrum fitnes.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 203 pokojach 2-osobowych 
z możliwością tylko 1 dostawki, z opcją zakwaterowania maksy-
malnie 3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i 1 dziecka do 12 lat. 
Stylowe i komfortowe pokoje wyposażone są w łazienkę (wan-
na lub prysznic, wc, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV Sat, zestaw 
do przyrządzania kawy i herbaty, sejf (bezpłatny) oraz mini-bar 
(płatny dodatkowo). Większość pokoi z bocznym (częściowym) 
widokiem na morze i balkonem.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu serwowane w restauracji głównej 
Waves (07:00-10:30). Za dopłatą opcja HB: obiady (12:30-15:30) 
lub kolacje (18:30-22:30) - napoje do obiadów i kolacji dodatkowo 
płatne, opcja FB: obiady i kolacje (napoje dodatkowo płatne) ser-
wowane w restauracji Waves w formie bufetu lub a’la carte (przy 
mniejszej liczbie gości w hotelu) oraz opcja All Inclusive: śniada-
nia, obiady i kolacje serwowane w formie bufetu lub a’la carte 
w restauracji głównej Waves, napoje bezalkoholowe lub lokalne 
napoje alkoholowe serwowane podczas posiłków a także w barze 

przy basenie Mojito (11:00-23:00). Mini-bar w pokoju oraz room 
service nie sa objęte formułą All Inclusive. Hotel zastrzega sobie 
prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. 
godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatna, dobrze wyposażona siłownia (06:00 – 23:00), łaźnia 
parowa a za dodatkową opłatą jacuzzi i zabiegi w SPA. Dla dzieci 
hotel oferuje salę zabaw oraz możliwość wynajęcia opiekunki (za 
dodatkową opłatą).
Internet
Bezpłatne Wi-fi dostępne na terenie całego obiektu.
www.central-hotels.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Nowo otwarty, doskonale położony na słynnej sztucznej wyspie Palm Jumeirah u wybrzeży Dubaju. Oferuje wypoczynek na plaży z 
możliwością zwiedzania najciekawszych atrakcji miasta. Idealne miejsce na fantastyczne wakacje. Polecamy!!! 

C Central The Palm – Dubaj 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

4620 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 4699 7699 8520 13530

Grudzień od 4620 12999 8470 22299

Styczeń od 6099 10520 10949 18320

Luty od 6649 11499 11699 19799

Marzec od 5980 10799 10749 18699

Kwiecień od 8599 15999 15120 27399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4820 7599 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3499 4899 

Dopłata do All Inclusive od 3290 6580 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Otwarty w maju 2019 roku, położony w dzielnicy Dubai Marina, 
bardzo dobrze skomunikowany z centrum Dubaju, w pobliżu 
stacji metra DMCC. Do najwyższego budynku świata Burj Khalifa 
oraz największego na świecie centrum handlowego Dubai Mall ok. 
25 km, do międzynarodowego lotniska w Dubaju (Dubai Interna-
tional Airport) ok. 50 min jazdy a do Dubai Al. Maktoum Airport 
ok. 1 godzina jazdy.
Plaża
Do publicznej piaszczystej plaży ok. 10 min spacerem. Leżaki 
i parasole na plaży publicznej dodatkowo płatne (np. na plaży 
JBR ok. 30 USD).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 restauracje: główna MasterChef, 
the TV Experience oraz japońska Kyoto, bar The Luggage Room, 
bar przy basenie Platform 3. Ponadto zewnętrzny basen ze słodką 
wodą, siłownia. Za dodatkową opłatą usługi prania, wypożyczal-
nia samochodów i wymiana waluty.
Pokoje
Hotel oferuje 453 pokoje ze wspaniałym widokiem na Marinę 
lub główną arterię Dubaju – Sheikh Zayed Road. Pokoje 2-oso-
bowe z możliwością tylko 1 dostawki, z opcją zakwaterowania 
maksymalnie 3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i 1 dziecka 
do 12  lat. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę (prysznic, wc, 
suszarka do włosów, szlafroki, zestaw kosmetyków), centralnie 
sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), mini-
bar (za dodatkową opłatą), zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
czajnik elektryczny, żelazko. Pokój Superior nie posiada balkonu, 
okna nie są otwierane.
Wyżywienie
Śniadania (06:30-10:30) w formie bufetu w restauracji głównej 
MasterChef, the TV Experience. Za dodatkową opłatą obiadokola-
cje (17:00-19:00) lub obiady (12:00-15:30) i kolacje (17:00-19:00) 
serwowane w restauracji głównej MasterChef, the TV Experience 
(napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne).
Program sportowy i animacyjny
Siłownia czynna przez całą dobę, basen zewnętrzny ze słodką 
wodą (08:00-22:00).

Internet
Bezpłatne Wi-Fi dostępne na terenie hotelu.
www.millenumhotels.com

We dwoje

Doskonały wybór dla osób ceniących komfort oraz łatwy dostęp do komunikacji miejskiej. Wysoki standard usług i wyśmienita kuchnia 
uprzyjemnią korzystanie z uroków i atrakcji metropolii.

Millenium Place Marina – Dubaj 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

3249 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 3649 5420 6699 9649

Grudzień od 3699 9870 6849 16999

Styczeń od 3699 5570 6849 9970

Luty od 4070 6049 7299 10599

Marzec od 3599 5470 6699 9799

Kwiecień od 3249 4980 6099 8899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3449 4849 

Cena za dziecko (0-12 lat) już od 2599 4849 

Dopłata za obiadokolacje od 840 1680 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Pierwszy czterogwiazdkowy hotel położony we wschodniej części 
półksiężyca otaczającego sztucznie usypaną wyspę Palm Jume-
irah, w odległości ok. 40 km od lotniska Dubai Intenrational Air-
port oraz ok. 50 min. jazdy od lotniska Dubai Al Maktoum Airport.
Plaża
Prywatna piaszczysta plaża hotelowa położona w odległości ok. 
300 m od hotelu (dojście przez ulicę ok. 2 min.). Leżaki, parasole 
i ręczniki na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, restauracja główna East & Seabord 
oraz bary: W XYZ@ bar, Splash - bar przy basenie z widokiem na 
jeden z najdroższych hoteli świata Burj Al Arab, refuel by Aloft 
(bar z przekąskami) oraz Luchador (bar meksykański). Ponadto 
basen ze słodką wodą (leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne), 
siłownia. Za dodatkową opłatą usługi w SPA, pralnia, sklep z pa-
miątkami i parking. Hotel oferuje bezpłatne transfery do wybra-
nych centrów handlowych oraz do parku Atlantis Aquaventure.
Pokoje
Hotel oferuje 206 pokoi, w tym 2-osobowe pokoje standardo-
we (Aloft) o pow. 27 m2, z częściowym (bocznym) widokiem na 
morze lub pokoje z widokiem na morze (Aloft Sea View, niektóre 
pokoje z balkonem) wyposażone w łazienkę (prysznic, wc, su-
szarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV sat, 
telefon, sejf (bezpłatny), minibar (za dodatkową opłatą), zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, czajnik elektryczny, żelazko.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej East & Seabord. 
Za dodatkową opłatą obiadokolacje (HB) lub obiady i kolacje (FB) 
serwowane w formie bufetu lub a’la carte w restauracji głównej 
East & Seabord (lokalna woda do obiadu i kolacji w cenie - bez 
limitu, pozostałe napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne). 
Istnieje również możliwość dopłaty do opcji All Inclusive: śniada-
nia, obiady w restauracji głównej East & Seabord w formie bufetu 
lub specjalne menu (do wyboru) lub lekki obiad w barze przy 
basenie Splash (12:30-16:30) i kolacje w restauracji głównej East 
& Seabord w formie bufetu (19:00-23:00, napoje serwowane do 
22:00) lub w barze Luchador (18:30-22:00, konieczna wcześniej-

sza rezerwacja); ponadto wybrane napoje alkoholowe i bezalko-
holowe serwowane w: restauracji głównej East & Seabord (12:00-
22:00), barze przy basenie Splash (12:00-22:00), barze pzy plaży 
NoShu (12:00-18:00, woda, gazowane napoje bezalkoholowe), 
barze WXYZ (16:00-22:00) i Luchador (18:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępna całodobowa siłownia. Na plaży: plażowa 
siatkówka i piłka nożna a za opłatą bilard i „piłkarzyki”.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie hotelu.
www.aloftpalmjumeirah.com

We dwoje

Nowo otwarty, dobrej klasy hotel wybudowany na słynnej, sztucznie usypanej wyspie u wybrzeży Dubaju - Palm Jumeirah z malowniczym 
widokiem na jeden z najbardziej luksusowych hoteli świata Burj Al Arab. Prestiżowe położenie, dostęp do plaży i przystępna cena zachęcają 
do relaksu ale też eksplorowania słynnych dubajskich atrakcji. Serdecznie polecamy!

Aloft Palm Jumeirah – Dubaj 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

3070 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 4970 8030 8970 14099

Grudzień od 4680 12099 8570 20799

Styczeń od 4980 8280 9070 14599

Luty od 5449 8820 9699 15320

Marzec od 4899 8449 8949 14870

Kwiecień od 3070 4520 5899 8299

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2420 2770 

Dopłata do All Inclusive od 3220 6440 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Położony w sercu nowego Dubaju 4-gwiazdkowy hotel jest ide-
alnym połączeniem klasycznej elegancji i nowoczesności. Usy-
tuowany przy jednej z głównych ulic - Sheikh Zayed Road, pięć 
minut spacerem od centrum handlowego Mall of the Emirates, ok. 
25 minut jazdy do międzynarodowego lotniska w Dubaju i ok. 45 
min jazdy od lotniska Dubaj Al Maktoum.
Plaża
Do najbliższej publicznej, piaszczystej plaży około 8 km, nieda-
leko hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Hotel 
oferuje bezpłatny transfer na plażę publiczną (m. in. The Pointe 
Beach oraz La Mer Beach). Leżaki, parasole i ręczniki na plaży za 
dodatkową opłatą (ok. 35 USD/dzień).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, punkt wymiany walut (w recepcji), zabiegi 
kosmetyczne w centrum SPA (dodatkowo płatne), odkryty basen 
na dachu z widokiem na słynny hotel Burj Al Arab, dobrze wypo-
sażona siłownia, sauna i łaźnia parowa, 3 restauracje: główna The 
Gem Garden serwująca śniadania, obiady i kolacje (kuchnia mię-
dzynarodowa), The Royal Budha (kuchnia tajska), Gharana (kuch-
nia indyjska), kawiarnia w lobby oraz 2 bary na dachu: Xennya 
Terrace i Dolphin Bar, bar The Q oraz klub nocny Bodega Garage.
Pokoje
Hotel oferuje 309 eleganckich pokoi. Standardowe pokoje deluxe 
są 2-osobowe o pow. ok. 30 m2 (możliwość zakwaterowania do-
datkowo 1 dziecka do 12 lat - dziecko korzysta z łóżka rodziców, 
brak możliwości dostawki), wyposażone w: łazienkę (wanna lub 
prysznic, WC, suszarka do włosów, klapki), klimatyzację, telewi-
zor z płaskim ekranem, telefon, sejf (bezpłatny), zestaw do pa-
rzenia kawy i herbaty, czajnik elektryczny, żelazko (na życzenie) 
oraz małą lodówkę.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu serwowane w restauracji 
głównej The Gem Garden (06:30-10:00). Za dopłatą obiadoko-
lacje (19:00-23:30) - HB lub obiady (12:30-15:00) i kolacje (19:00-
23:30) - FB serwowane w formie bufetu lub a’la carte w zależno-
ści od obłożenia hotelu, w restauracji głównej The Gem Garden. 
Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
W hotelu można korzystać z centrum fitness: siłownia (07:00-
21:00), sauna i łaźnia parowa (08:00-21:00), odkrytego basenu 
ze słodką wodą (08:00-21:00), a za dodatkową opłatą z rzutek, 
bilardu oraz licznych zabiegów kosmetycznych w centrum od-
nowy biologicznej.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.hialbarshadubai.com

We dwoje

Lokalizacja w sercu tętniącego życiem Dubaju pozwoli na samodzielne zwiedzanie miasta, a doskonała jakość jaką oferuje ten hotel, 
należący do znanej i lubianej sieci hotelowej Holiday Inn, zapewni klientom niesamowity wypoczynek - polecamy!

Holiday Inn Al Barsha – Dubaj 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

3449 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 3649 5349 6520 9449

Grudzień od 3449 7480 6349 12920

Styczeń od 3499 5220 6430 9299

Luty od 3920 5670 6970 9899

Marzec od 3449 5120 6349 9149

Kwiecień od 3699 5449 6599 9699

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2099 2099 

Dopłata za obiadokolacje od 700 1400 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Wygodny miejski hotel znanej międzynarodowej sieci Ibis, 
położony w Dubaju w samym centrum dzielnicy Deira, gdzie 
orientalna tradycja wspaniale łączy się z nowoczesną architek-
turą. Z hotelu można w kilka minut dojść do stacji metra (ok. 
300 m). Lokalizacja obiektu jest wyśmienitym rozwiązaniem dla 
wszystkich poszukujących wielkomiejskich atrakcji. Położony jest 
naprzeciwko centrum handlowego City Centre Deira i w pobliżu 
bazarów: Gold Souk oraz Spice Souk. Obiekt oddalony jest ok. 
5 km od lotniska Dubai International Airport i ok. 70 km od mię-
dzynarodowego lotniska Dubaj Al Maktoum.
Plaża
Bezpłatny bus hotelowy do plaży Al Mamzar Beach Park (wyjazd 
z hotelu 09:00, powrót do hotelu 11:00 i 14:00) - wejście odpłatne 
(ok. 3 USD / os.) - w poniedziałki i środy wejście tylko dla kobiet 
i dzieci (chłopcy do 6. roku życia), w pozostałe dni wstęp dla 
wszystkich. Istnieje także możliwość skorzystania z plaży Jume-
irah Beach - szeroka i piaszczysta z niezapomnianym widokiem 
na Burj al Arab i kompleks wysp „The Palm” (dojazd komuni-
kacją miejską - przystanek ok. 300 m od hotelu, przejazd trwa 
ok.1 godz.; możliwy również dojazd taksówką). Serwis plażowy 
dodatkowo płatny (ok. 20-25 USD/os.).
Do dyspozycji gości
Całodobowa. recepcja, lobby, winda, możliwość wymiany walut, 
pralnia chemiczna (dodatkowo płatna) oraz garaż hotelowy. Go-
ście hotelu mogą korzystać z restauracji głównej Tempo serwują-
cej śniadania oraz restauracji Bistro Domino (czynna 11:00-23:00, 
płatna). Ponadto możliwość skorzystania z obiektów znajdują-
cych się w sąsiednim hotelu Novotel Deira City Centre: restauracji 
(dodatkowo płatna), siłowni oraz basenu (bezpłatnie).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w ponad 360 standardowych po-
kojach. Niewielkie, ale wygodnie urządzone standardowe pokoje 
2-osobowe bez możliwości dostawki (w pokoju możliwe zakwa-
terowanie dodatkowo 1 dziecka do 3 lat, które korzysta z łóżka 
rodziców lub możliwość wstawienia łóżeczka dziecięcego na 
życzenie), wyposażone w: łazienkę (prysznic, WC, suszarka do 

włosów), telefon, TV-sat., zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz 
centralnie sterowaną klimatyzację.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej w formie bufetu. 
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (HB) lub obiadów i kolacji 
(FB) – serwowane w formie bufetu lub a’la carte, napoje dodat-
kowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji na terenie hotelu. W sąsiednim hotelu Novotel Deira 
City Centre można bezpłatnie skorzystać z siłowni i bsenu. 
Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu w lobby i w pokojach.
www.accorhotels.com 

We dwoje

Kameralny, bazowy hotel, idealny na budżetowe wakacje. Bliskość metra ułatwia eksplorowanie Dubaju, a lokalizacja sprawia, że jest dobrą 
bazą wypadową również do poznania innych emiratów - Abu Dhabi czy Szardży!

Ibis Deira – Dubaj 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

2680 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 2880 3849 5230 6849

Grudzień od 2770 5799 5220 10099

Styczeń od 2749 3720 5199 6799

Luty od 3149 4149 5699 7349

Marzec od 2749 3649 5199 6699

Kwiecień od 2680 3770 5070 6799

Cena za dziecko (0-3 lat) już od 2099 2099 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 525 1050 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Ekskluzywny, wybudowany pierwotnie jako hotel dla osobistości 
z otoczenia Szejka Zayeda. Położony w nowej dzielnicy Al Raha, 
nieopodal legendarnego toru Formuły 1, Ferrari World oraz 
centrów handlowych. Centrum Abu Dhabi - ok. 20 min. Jazdy. 
Lotnisko w Dubaju (Dubai International Airport) znajduje się 
w odległości ok. 150 km a Dubai Al Maktoum ok. 110 km.
Plaża
Przy hotelu prywatna, piaszczysto-żwirkowa plaża z laguną. Ser-
wis plażowy w cenie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, kilka restauracji m.in. główna Sevilla, (dania 
europejskie, włoskie oraz azjatyckie), La Piscine (kuchnia między-
narodowa), Azur (kuchnia śródziemnomorska), piano bar Black 
Pearl (wszystkie wymienione dodatkowo płatne). Goście mogą 
korzystać z dwóch lagunowych basenów: zewnętrznego oraz 
wewnętrznego (basen wewnętrzny tylko dla dorosłych), a także 
z basenu dla dzieci; leżaki i parasole przy basenach bezpłatne. 
Ponadto centrum SPA, salon fryzjerski (płatne dodatkowo).
Pokoje
Hotel oferuje luksusowe, przestronne pokoje, mieszczące się w 2 
skrzydłach budynku. Wszystkie pokoje 2-osobowe (możliwość 
1 dostawki) wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, wc, 
suszarka do włosów oraz klapki), indywidualnie sterowaną kli-
matyzację, TV-sat, mini bar (za opłatą), sejf (bezpłatny), zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, czajnik, żelazko (bezpłatne). Pokoje 
Superior z widokiem na okolicę a pokoje Gulf View z widokiem 
na morze i balkonem lub tarasem.
Wyżywienie
Bogate śniadania serwowane w restauracji głównej Sevilla w for-
mie bufetu. Za dopłatą obiadokolacje (HB) lub obiady i kolacje 
(FB) w formie bufetu, napoje dodatkowo płatne. Możliwa również 
dopłata do opcji All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w for-
mie bufetu w restauracji głównej Sevilla, kawa, herbata, lokalna 
woda mineralna, gazowane napoje bezalkoholowe (typu cola), 
lokalne piwo i wino oraz wybrane napoje alkoholowe serwowane 
w szklankach podczas posiłków w restauracji głównej, w barze 
przy basenie La Piscine (w godzinach 11:00-23:00) oraz w ba-

rze Black Pearl (w godzinach 12:00-23:00) i w Azur Bar (18:30-
22:30). 
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji basen, siłownia, sauna, jacuzzi (bezpłatne), ponad-
to (część z wymienionych dodatkowo płatna): siatkówka, squash, 
aerobik, bilard, pokój gier, centrum sportów wodnych na plaży. Na 
terenie hotelu znajduje się SPA (dodatkowo płatne), oferujące róż-
norodne zabiegi pielęgnacyjno-regenerujące, m.in. masaże, aroma-
terapia. Dla najmłodszych: brodzik, pokój gier i zabaw, plac zabaw 
w ogrodzie, mini club Gazelle, a także specjalne menu w restauracji.
Internet
Na terenie hotelu bezpłatny.
www.danathotels.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Luksusowy hotel spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości - fantastyczny serwis, znakomite położenie oraz bliskość 
atrakcji! Idealny dla wypoczynku rodzinnego ze względu na obszerne pokoje i lokalizację przy plaży.

Al Raha Beach Hotel – Abu Dhabi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

3299 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 4170 7449 7549 13030

Grudzień od 4070 9999 7549 17299

Styczeń od 4020 6349 7470 11370

Luty od 4199 7499 7649 13399

Marzec od 3320 5249 6299 9449

Kwiecień od 3299 5120 6270 9220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3899 5720 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3270 4430 

Dopłata do All Inclusive od 2450 4900 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Nowoczesny, położony w samym sercu Abu Dhabi, niedale-
ko Pałacu Prezydenckiego, zaprojektowany w arabskim stylu, 
z licznymi łukami i żyrandolami, które zdobią cały budynek. Do 
Meczetu Szejka Zayeda ok. 20 km, do lotniska w Dubaju (Dubai 
International) ok. 160 km a lotniska Dubaj Al Maktoum ok. 120 km.
Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża hotelowa o długości 140 m. Leżaki, 
parasole i ręczniki na plaży dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
W 36-piętrowym hotelu znajduje się całodobowa recepcja, 
winda, 2 restauracje: główna Artisan Kitchen z kuchnią między-
narodową i Rosemary z kuchnią śródziemnomorską, bary: Rose 
z muzyką latynoską i Loop przy basenie oraz kawiarnia w lob-
by Morjana. Ponadto basen zewnętrzny typu infinity ze słodką 
wodą (leżaki, parasole i ręczniki przy basenie bezpłatne), taras 
słoneczny, centrum fitness a za dodatkową opłatą: wypożyczalnia 
samochodów, fryzjer, usługi prania i prasowania. 
Pokoje
Hotel oferuje 677 przestronnych pokoi, komfortowo urządzonych 
we współczesnym stylu ze spektakularnym widokiem na okolicę. 
Wszystkie posiadają łazienkę (prysznic i wanna, wc, suszarka do 
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, telewi-
zor z płaskim ekranem, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, żelazko oraz mini bar (płatny). Pokoje standardowe 
mają częściowy (boczny) widok na morze a pokoje Premier widok 
na morze lub Pałac Prezydencki. 
Wyżywienie
Śniadanie w formie bogatego bufetu. Możliwość dopłaty do obia-
dokolacji (HB, napoje dodatkowo płatne) lub obiadów i kolacji 
(FB) w formie bufetu (napoje do obiadów i kolacji dodatkowo 
płatne). Za dopłatą również możliwa opcja All Inclusive: śniada-
nia, obiady i kolacje w formie bufetu, wybrane napoje bezalkoho-
lowe oraz lokalne alkohole serwowane w restauracji do głównych 
posiłków oraz w barze przy basenie Loop; lub opcja All Inclusive 
Premium: śniadania, obiady w formie bufetu w restauracji Arti-
san Kitchen lub w barze przy basenie (posiłek z 3 dań) i kolacje 
w formie bufetu w restauracji Artisan Kitchen, a w restauracji 

Rosemary lub w barze przy basenie Loop posiłek z 3 dań, wy-
brane napoje bezalkoholowe i ciepłe napoje w kawiarni Morjana 
Lounge, wybrane napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane 
w restauracji Artisan Kitchen podczas posiłków i w barze Rose 
oraz w barze przy basenie Loop i w Club Lounge. 
Program sportowy i animacyjny
Bogato wyposażone centrum fitness: siłownia (czynna dla gości 
hotelowych przez 24 h), sauna, łaźnia i jacuzzi (bezpłatne). Po-
nadto za dodatkową opłata za usługi w SPA Ayana.
Internet
Bezpłatny bezprzewodowy Internet w całym obiekcie.
www.babalqasr.net

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Nowoczesny i bardzo elegancki hotel z prywatną piaszczystą plażą. Idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie komfort oraz pragną 
na własną rękę zwiedzić okolicę i poczuć z bliska klimat arabskiej kultury.

Bab Al Qasr – Abu Dhabi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

2980 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 4049 7849 7349 13799

Grudzień od 3699 9949 6930 17199

Styczeń od 3349 4999 6349 9099

Luty od 4449 6799 8020 11949

Marzec od 3870 6120 7220 10999

Kwiecień od 2980 4349 5730 8020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2920 3770 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2920 3770 

Dopłata do All Inclusive Premium od 2240 4480 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Należący do jednej z najlepszych na świecie sieci hotelowych, poło-
żony w Abu Dhabi, malowniczo rozlokowany nad laguną, tuż obok 
nadmorskiej promenady Abu Dhabi Corniche, jednakże w niewiel-
kiej odległości od centrum miasta. W pobliżu znajdują się centra 
handlowe: Marina Mall oraz Madinat Zayed. Lotnisko Dubai Inter-
national oddalone o ok. 155 km a Dubaj Al Maktoum o ok. 120 km.
Plaża
Przy hotelu prywatna, piaszczysta plaża o długości ok. 200 m, 
otoczona niewielką zatoką. Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe 
dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, możliwość wymiany 
walut, sklepy, pralnia (niektóre z wymienionych dodatkowo płat-
ne). Goście mogą korzystać z imponującego wachlarza restauracji 
(niektóre dodatkowo płatne): głównej Flavours (kuchnia między-
narodowa), włoskiej La Mamma, meksykańskiej El Sombrero (z 
muzyką na żywo), libańskiej Al Mayass. Ponadto Cafe de Foyer (w 
lobby, domowe ciasta), pub brytyjski The Tavern, bar w ogrodzie 
The B Lounge, bar przy basenie oraz Cloud Nine - Cigar Lounge & 
Coctail Bar (dodatkowo płatne) i klub nocny Legends. Na terenie 
hotelu 2 baseny zewnętrzne oraz brodzik dla dzieci, otoczone 
tarasem słonecznym i zadbanym ogrodem. Leżaki, parasole oraz 
ręczniki przy basenie – bezpłatnie.
Pokoje
Luksusowe, kompleksowo wyremontowane pokoje, mieszczące się 
w 6-piętrowym budynku. Standardowe pokoje typu Classic wypo-
sażone w łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, tv-sat, sejf (bezpłat-
ny), zestaw do parzenia kawy i herbaty a za opłatą – mini bar. Poko-
je posiadają mini balkon francuski z widokiem na okoliczne budynki.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej Flavors. Możliwa 
dopłata do obiadokolacji (HB) lub obiadów i kolacji (FB) - serwo-
wane w restauracji głównej w formie bufetu, napoje do obiadów 
i kolacji dodatkowo płatne. Za dopłatą również pakiet All Inclusive: 
śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w restauracji głównej 
Flavors lub wybór z karty dań w restauracji La Mamma oraz Le Som-

brero, a także wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wy-
znaczonych godzinach i we wskazanych barach i restauracjach. 
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne są: siatkówka, siłownia i zajęcia sportowe, 
m.in. zumba, squash, stretching, fitness, sauna, łaźnia, jacuzzi, 
a za opłatą: zabiegi pielęgnacyjne w SPA, masaże, centrum spor-
tów wodnych na plaży. Dla najmłodszych – brodzik ze zjeżdżalnią, 
plac zabaw oraz mini klub.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie 
całego hotelu.
www.sheratonabudhabihotel.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Jeden z najdłużej działających hoteli w Abu Dhabi, który przez lata zaskarbił sobie sympatię gości, głównie dzięki rewelacyjnemu 
serwisowi oraz wyśmienitej kuchni. Polecamy gościom, którzy poszukują wypoczynku w luksusowych wnętrzach, z dostępem do jednej 
z najładniejszych plaż w tej części stolicy, a jednocześnie w pobliżu atrakcji oferowanych przez Abu Dhabi.

Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort – Abu Dhabi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

3230 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 3670 5149 6630 9249

Grudzień od 3470 5099 6470 9099

Styczeń od 3299 4849 6199 8770

Luty od 3699 5299 6699 9349

Marzec od 3230 4749 6070 8599

Kwiecień od 3349 5070 6199 8970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2899 3720 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2149 3720 

Dopłata do All Inclusive od 2380 4900 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Holiday Inn Abu Dhabi Downtown położony jest w samym sercu 
miasta, blisko największych dzielnic biznesowych i rozrywko-
wych, budynków rządowych, ambasad, w odległości ok. 15 km 
od terenów targowych Abu Dhabi National Exhibition Center. Lot-
nisko międzynarodowe w Dubaju oddalone jest od hotelu ok. 1,5 
godziny jazdy samochodem (ok. 160 km). Port lotniczy Dubaj-Al 
Maktoum znajduje się w odległości ok. 120 km.
Plaża
Najbliższa plaża, publiczna plaża (Abu Dhabi Beach) oddalona 
jest o ok. 4 km od hotelu.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, room service 24 h, windy, fryzjer, wyna-
jem samochodów, pralnia, punkt wymiany walut, przechowalnia 
bagażu (cześć usług płatna), salon piękności oraz podgrzewany 
basen zewnętrzny na dachu. Ponadto w hotelu restauracja La 
Piazza i 3 bary z przekąskami i napojami (m.in. w lobby Jones 
the Grocer oraz Harvesters Pub).
Pokoje
Hotel oferuje ponad 240 gustownie urządzonych, przestron-
nych pokoi ulokowanych na 16 piętrach. Standardowe pokoje 
(ok. 29 m2, z możliwością 1 dostawki, dla maksymalnie 2 osób 
dorosłych i dziecka) wyposażone są w: indywidualnie sterowną 
klimatyzację, łazienkę (prysznic lub wanna, WC, suszarka do wło-
sów, bezpłatny zestaw kosmetyków), sejf, mini bar (dodatkowo 
płatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV sat, telefon. 
Wyżywienie
Restauracja La Piazza serwująca posiłki kuchni międzynarodowej 
(śniadania, obiady i kolacje) w formie bufetu (bezpłatnie tylko 
śniadania). W barze/pubie napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w godzinach (12:00-02:00 w tygodniu i 12:00-03:00 w weeken-
dy; płatny). Lobby bar (płatny) z przekąskami, napojami i dese-
rami (07:00-00:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje swoim gościom: podgrzewany basen zewnętrzny 
na dachu, centrum fitness (w pełni wyposażona siłownia) a za 
dodatkową opłatą bilard i centrum SPA (masaże, sauna).

Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu.
www.ihg.com

We dwoje

Komfortowy hotel należący do znanej i lubianej sieci Holiday Inn przyciąga profesjonalną i miłą obsługą. Zlokalizowany w samym centrum 
miasta to gratka dla osób pragnących samodzielnie zwiedzać okolicę. Polecamy!!!

Holiday Inn Downtown Abu Dhabi – Abu Dhabi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

3149 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 3299 6020 5930 10399

Grudzień od 3149 7899 5849 13620

Styczeń od 3199 4649 5930 8349

Luty od 3620 5080 6470 8899

Marzec od 3149 4549 5849 8199

Kwiecień od 3149 4699 5849 8349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3170 4299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3170 4299 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 560 1120 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Luksusowy hotel z malowniczym widokiem na turkusowe wody 
Zatoki Perskiej, otoczony zadbanym ogrodem, położony w za-
chodniej części wybrzeża Emiratów Arabskich, w najmniejszym 
emiracie - Ajman. Nieopodal hotelu znajdują się lokalne sklepy 
i restauracje. Codziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy do Du-
baju (raz dziennie oprócz środy, konieczna wcześniejsza rezerwa-
cja). Do lotniska Dubai International Airport ok. 30 km, a Dubaj 
Al Maktoum ok. 90 km.
Plaża
Szeroka piaszczysta plaża tuż przy hotelu. Serwis plażowy (para-
sole, leżaki i ręczniki plażowe) - bezpłatny.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, windy, możliwość 
wymiany walut, bankomat, pralnia (dodatkowo płatna), usługi 
concierge. Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji, w tym 
tematyczne - serwujące m. in. owoce morza, dania z grilla, spe-
cjały kuchni śródziemnomorskiej i libańskiej; a także 2 bary: Bab 
Al Bahr na plaży i Al Shorfa w lobby (niektóre z wymienionych 
dodatkowo płatne). Goście hotelu mogą korzystać z 2 basenów 
zewnętrznych oraz brodzika dla dzieci, otoczonych tarasem 
słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki plażowe dostępne bez-
płatnie).
Pokoje
Hotel posiada 205 przestronnych i elegancko wyposażonych 
pokoi ulokowanych w 12-piętrowym budynku. Pokoje 2-os. De-
luxe z łazienką (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), 
indywidualnie sterowaną klimatyzacją, TV-sat, telefonem, sejfem, 
zestawem do parzenia kawy i herbaty, żelazkiem i mini barem (za 
dodatkową opłatą). Wszystkie pokoje posiadają balkony, dodat-
kowo widok na miasto i marinę w Ajmanie (pokój z widokiem na 
Creek) lub na morze (pokój z widokiem na morze). Istnieje moż-
liwość zakwaterowania w apartamencie Al Dana Suites z osobną 
sypialnią i pokojem dziennym oraz z widokiem na Creek.
Wyżywienie
Śniadania w formie urozmaiconego bufetu w wyznaczonej re-
stauracji. Możliwość dopłaty do obiadokolacji (HB) - napoje do 
posiłków i między posiłkami dodatkowo płatne - lub All Inclusive 

(śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w restauracji głównej, 
ponadto lokalne alkohole, kawa, herbata, wybrane napoje bez-
alkoholowe, lokalna woda mineralna serwowane w szklankach 
w wybranych barach na terenie hotelu w godzinach 11:00-23:00). 
All Inclusive nie obejmuje mini baru w pokoju i room service.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępna siłownia. Za opłatą: sauna, łaźnia, SPA, fry-
zjer i salon kosmetyczny. Wieczorem, w wybranych restauracjach 
- muzyka na żywo. Dla najmłodszych gości: plac zabaw, mini klub 
oraz brodzik.
Internet
W całym obiekcie dostęp do Internetu Wi-Fi bezpłatnie.
www.ajmansaray.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Komfortowy, należący do sieci hotelowej Luxury Collection Resort, polecany w szczególności Klientom poszukującym luksusowego miejsca 
do wypoczynku. Ze względu na zadbany teren oraz bogatą ofertę mini klubu - polecany także rodzinom z dziećmi. Dodatkowo fantastyczna 
kuchnia i jedno z najlepszych SPA w regionie!

Ajman Saray – Ajman 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty we: wtorki

CENA OD

2849 zł

KOD IMPREZY: ZEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 4320 6370 7899 11299

Grudzień od 3670 9499 6899 16449

Styczeń od 3649 5620 6849 10149

Luty od 4770 7480 8549 13099

Marzec od 4499 7199 8199 12699

Kwiecień od 4220 7030 7799 12420

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3449 4849 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2999 3899 

Dopłata do All Inclusive od 2800 5600 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Egzotyka Light – Zjednoczone Emiraty Arabskie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg (w tym dniu 
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy także 
wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, 
którymi przeprawimy się na przeciwległy brzeg, 
oglądając miasto od strony wody. Tym samym 
znajdziemy się na słynnych dubajskich targach 
ze złotem i przyprawami. Następnie przejedzie-
my do finansowej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy 
w niej największe centrum handlowe świata, Du-

bai Mall, gdzie przejdziemy obok jego głównych 
atrakcji: m.in. akwarium, lodowiska oraz wodo-
spadów ze skoczkami. Wjedziemy także na taras 
widokowy najwyższego budynku świata, Burdż 
Chalify. Powrót do hotelu, obiad (opcjonalny). 
Po południu czas wolny; dla chętnych (za do-
datkową opłatą ok. 75 USD/os.) proponujemy 
półdniową wycieczkę na pustynne safari (6-os. 
samochody terenowe, z napędem na 4 koła). 
W ramach safari m.in.: przejazd samochodami 
po wydmach, przejażdżka wielbłądem, tatuaże 
z henny, pokaz tańca brzucha, kolacja z daniami 
z grilla. Wieczorem powrót do hotelu w Dubaju 
lub okolicy na nocleg (w tym dniu nie ma opcjo-
nalnej kolacji w hotelu). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Zobaczymy imponujący meczet Szejka Zay-
eda - najważniejszą atrakcję miasta. Następ-
nie przejazd do centrum. Zatrzymamy się na 
zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzimy 

Heritage Village - wioskę - muzeum, w której 
poznamy sposób życia dawnych mieszkańców 
Abu Zabi, z  czasów przed petrodolarowym 
boomem. Zobaczymy jak w  ciągu jednego 
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła 
się w jedną z najpiękniejszych metropolii świa-
ta. Dalej przejedziemy promenadą Corniche 
w stronę portu. Odwiedzimy także położony 
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami. 
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - 
Saadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia 
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie 
powrót do hotelu w Dubaju (lub okolicy); kolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 300 km). 
Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość skorzy-
stania z wizyty w Ferrari World (za dodatkową 
opłatą ok. 95 USD/os.). Dla korzystających z tej 
opcji dojazd na własny koszt taksówką po wizy-
cie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający z tej 
opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedzaniu 
miasta; powrót do hotelu z grupą. 
Wieczorem (dla chętnych, cena ok. 110 USD/os.) 
proponujemy spektakl „La Perle” - połączenie 
gry światła i wody - budzącej podziw sceno-
grafii (z ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi 
umiejętnościami kaskaderów, akrobatów i akto-
rów. Przedstawienie przenosi nas w krainę wo-
dospadów, które płyną kilka metrów od miejsc 
na widowni, a także w tętniące życiem miasto 
będące tłem do imponującego występu moto-
cyklowych kaskaderów w ogromnej metalowej 
perle. Całość oprawiona doskonale dobraną mu-
zyką co gwarantuje niezapomniane wrażenia. 
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie nowych czę-
ści Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyższych 
apartamentowców świata, Marinę. Dla chętnych 

możliwość rejsu jachtem kanałami pomiędzy dra-
paczami chmur - najlepsza sposobność do podzi-
wiania tej dzielnicy (płatne dodatkowo około 30 
USD/os.). Kolejno przejedziemy na słynny archi-
pelag sztucznie usypanych wysp Palm Jumeirah, 
na którego końcu usytuowany jest hotel Atlantis. 
Odwiedzimy w nim akwarium Lost Chambers 
zamieszkiwane przez około 65000 morskich 
zwierząt. Na ląd wrócimy kolejką magnetyczną 
Monorail, z której wyraźnie widać założenie Pal-
my i jej zabudowę. Przejedziemy także na plażę 
Jumeirah, gdzie nie tylko będzie okazja sprawdzić 
temperaturę wody w Zatoce Perskiej, ale również 
sfotografować jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych ikon miasta - nawiązujący kształtem do 
żagla hotel Burj Al-Arab. Odwiedzimy również 
kompleks Madinat Jumeirah, nazywany Dubaj-
ską Wenecją. Następnie przejedziemy do pobli-
skiego centrum handlowego Mall of the Emirates, 
w którym znajduje się m.in. pierwszy na Bliskim 
Wschodzie kryty stok narciarski, a na koniec od-
wiedzimy ogrody Dubai Miracle Gardens (czyn-
ne sezonowo, zwykle od przełomu listopada 
i grudnia). Następnie przejazd na wypoczynek 
do wybranego hotelu. Zakwaterowanie, nocleg 
i wyżywienie podczas pobytu jak w opisie wy-
branego hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5-7  Czas wolny na kąpiele morskie 
i słoneczne. Noclegi w wybranym hotelu; wy-
żywienie wg opisu wybranego hotelu. Proponu-
jemy skorzystanie z wycieczek fakultatywnych.
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10.00) i transfer na lot-
nisko w Dubaju, a dla klientów przedłużających 
pobyt transfer do wybranego hotelu. Wylot do 
Polski. 

W programie: Dubaj – najdroższe budowle świata • Burj Khalifa - najwyższy drapacz chmur na świecie • Abu Zabi – imponujący Meczet Szejka 
Zayeda • La Perle - fascynujący spektakl • wypoczynek w wybranym hotelu (w Dubaju lub innych emiratach nad morzem 4 noce)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Dubaj

Abu Zabi

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Iran

Oman

Oman

Sadiyat Island

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Katowice (Wizz Air), Kraków (Fly Dubai)  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokal-
ne święta narodowe i religijne, np. Ramadan 
12.04-11.05.2021) organizacja objazdów i po-
bytów może ulec zmianie (np. kolejność zwie-
dzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych 
i świątyń, godziny serwowanych posiłków i ich 
zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora - w Dubaju lub okolicy 
podczas objazdu (razem 3  rozpoczęte doby 
hotelowe) oraz w wybranym hotelu podczas 
wypoczynku (4 rozpoczęte doby hotelowe). 
Pokoje: wyposażone w łazienki z WC, klimaty-
zację, często TV. Wyżywienie podczas objazdu: 
śniadania. Za dopłatą 1 obiad i  1 kolacja (we 
wskazanych dniach, zazwyczaj w restauracjach 
hotelowych); napoje do obiadu i kolacji dodat-
kowo płatne. Wyżywienie podczas pobytu: jak 
w opisie wybranego hotelu. Do dyspozycji gości:
Na terenie hotelu restauracja, bar, recepcja, sejf.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-

teli w sekcji „Wypoczynek ZEA” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w  hotelach wg programu: podczas objazdu 
(3 rozpoczęte doby hotelowe w Dubaju) oraz 
w wybranym hotelu podczas pobytu (4 rozpo-
częte doby hotelowe), wyżywienie: śniadania 
(3) oraz posiłki jak w opisie wybranego hotelu 
podczas pobytu, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku, opiekę 
polskojęzycznego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
objazdu i pobytu, program turystyczny j.w. oraz 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, napiwków 
dla obsługi oraz Tour Guide System) w kwocie 
ok. 180 USD/os. (płatne na miejscu, opłata nie 
zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych po-
danych w programie); taksy turystycznej w Du-
baju (ok. 15 USD/pokój/objazd), depozytu oraz 
taksy podczas wypoczynku (4 dni) - wysokość 
depozytu i taksy uzależniona od hotelu, innych 
wydatków osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy w części 
pobytowej) obowiązuje taksa klimatyczna płatna 
na miejscu w hotelach 3*- ok. 10 AED za pokój za 
dobę, w hotelach 4* ok. 15 AED za pokój za dobę, 
w hotelach 5* ok. 20 AED za pokój za dobę.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do 1  obiadu 

i 1 kolacji w systemie rezerwacyjnym (napoje 
dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Od obywateli polskich nie 
jest wymagana wiza przy wjeździe do Emira-
tów Arabskich. Do wjazdu na teren Emiratów 
Arabskich wymagany jest paszport ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wy-
cieczki (powrotu).
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 
część stroju z neutralnym wzorem dla mężczyzn 
oraz długie spódnice/spodnie (za kostki), bluzki 
zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet
Przy wejściu do Meczetu Szejka Zayeda w Abu 
Dhabi obowiązuje ubiór całkowicie zakrywający 
ciało, ubranie nie może być obcisłe, przezroczy-
ste, również pod światło, najlepiej bez żadnych 
wzorów, nadruków. Kolor biały bez względu na 
odcień oraz fakturę materiału jest uznawany za 
przezroczysty i niedopuszczalny. Wchodząc do 
Meczetów nie wolno mieć widocznych tatuaży 
a także oznak przynależności religijnej innej niż 
Islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć za-
kryte włosy. Nie ma możliwości wypożyczenia 
odpowiedniego stroju a jedynie zakup za kwo-
tę ok.20-30 USD. Obuwie jest nieistotne, bo do 
Meczetu wchodzimy boso; można w skarpetach.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 roku.
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 3-5 USD). 

Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej): 
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uza-
leżniona jest od hotelu (wynosi ok. 20-50 USD 
za pokój za dobę). O szczegółach dotyczących 
wysokości depozytów Klienci zostaną poinfor-
mowani na miejscu.

Esencja Emiratów: sztuczna wyspa 
Palma, Downtown z Burj Khalifa 
– najwyższym budynkiem świata, 
stolica Abu Dhabi z Wyspą Szczęścia 
oraz wypoczynek na plaży. Na 
wszystko wystarczy tylko tydzień 
urlopu. Nie czekajcie. Widzimy się 
w Emiratach

Marcin Madej
Pilot wycieczek Rainbow

CENA OD

2449 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira 
*** 

od 570 zł

Mirage Bab Al Bahr 
**** 

od 720 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za 4 dni 
pobytu w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: ZEL

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.11 - 10.11 2849 5199

10.11 - 17.11 3220 5720

17.11 - 24.11 3020 5470

24.11 - 01.12 2570 4799

01.12 - 08.12 2649 5020

22.12 - 29.12 3670 6549

29.12 - 05.01 4949 8699

05.01 - 12.01 2849 5199

12.01 - 19.01 2499 4770

19.01 - 26.01 2920 5299

26.01 - 02.02 2920 5299

02.02 - 09.02 2899 5270

09.02 - 16.02 2920 5299

16.02 - 23.02 2920 5299

23.02 - 02.03 2899 5270

02.03 - 09.03 2570 4799

09.03 - 16.03 2599 4849

16.03 - 23.03 2599 4849

23.03 - 30.03 2449 4699

30.03 - 06.04 2749 5020

06.04 - 13.04 2680 4899

13.04 - 20.04 2570 4799

20.04 - 27.04 2499 4770

27.04 - 04.05 3020 5399

Dopłata za pok. 1 os. od 431 

Dopłata do terminu sylwestrowego  410 

Dopłata do terminu świątecznego 220 

Dopłata za obiad i kolację 180 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Emiraty Arabskie – Przygoda z Szejkiem

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg. W tym dniu 
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy także 
wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, 
którymi przeprawimy się na przeciwległy brzeg, 
oglądając miasto od strony wody. Tym samym 
znajdziemy się na słynnych dubajskich targach 
ze złotem i przyprawami. Następnie przejazd do 

finansowej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej 
największe centrum handlowe świata, Dubai Mall, 
gdzie przejdziemy obok jego głównych atrakcji: 
m.in. akwarium, lodowiska oraz wodospadów ze 
skoczkami. Po południu czas wolny; dla chętnych 
proponujemy półdniową wycieczkę na pustynne 
safari (6-os. samochody terenowe, z napędem na 
4 koła). W ramach safari m.in.: przejazd samo-
chodami po wydmach, przejażdżka wielbłądem, 
tatuaże z henny, pokaz tańca brzucha, kolacja 
z daniami z grilla. Koszt ok. 75 USD/os. Wieczo-
rem powrót do hotelu w Dubaju lub okolicy na 
nocleg (w tym dniu nie ma opcjonalnej obiado-
kolacji w hotelu). (Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy ZEA. Zobaczymy imponujący meczet 
Szejka Zayeda - najważniejszą atrakcję miasta. 
Następnie przejazd do centrum. Zatrzymamy się 
na zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzimy 

Heritage Village - wioskę - muzeum, w której 
poznamy sposób życia dawnych mieszkańców 
Abu Zabi, z  czasów przed petrodolarowym 
boomem. Zobaczymy jak w ciągu jednego po-
kolenia biedna rybacka wioska przemieniła się 
w jedną z najpiękniejszych metropolii świata. Da-
lej przejedziemy promenadą Corniche w stronę 
portu. Odwiedzimy także położony we wschod-
niej części wyspy rynek z daktylami. Kolejno 
znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - Saadiyat 
Island, w której krajobrazie wyróżnia się kopuła 
muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie powrót do 
hotelu w Dubaju (lub okolicy), obiadokolacja 
(opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 300 km). 
Uwaga! W tym dniu istnieje możliwość skorzy-
stania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/os.) 
z wizyty w Ferrari World. Dla korzystających 
z tej opcji dojazd na własny koszt taksówką po 
wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający 
z tej opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedza-
niu miasta; powrót do hotelu z grupą.

 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami 
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza spo-
sobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne 
dodatkowo ok. 30 USD/os.). Kolejno przeje-
dziemy na słynny archipelag sztucznie usypa-
nych wysp Palm Jumeirah, na którego końcu 
usytuowany jest hotel Atlantis. Odwiedzimy 
w  nim akwarium Lost Chambers zamieszki-
wane przez około 65000 morskich zwierząt. 
Na ląd wrócimy kolejką magnetyczną Mono-
rail, z której wyraźnie widać założenie Palmy 
i  jej zabudowę. Przejedziemy także na plażę 
Jumeirah, gdzie nie tylko będzie okazja spraw-
dzić temperaturę wody w Zatoce Perskiej, ale 
również sfotografować jedną z najbardziej roz-
poznawalnych ikon miasta - nawiązujący kształ-
tem do żagla hotel Burj Al-Arab. Odwiedzimy 
także kompleks Madinat Jumeirah, nazywany 

Szardża
Adżman

Dubaj

Abu Zabi

Fudżajra

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Oman

Oman Iran

Sadiyat Island

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Katowice (Wizz Air), Kraków (Fly Dubai)  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

W programie: Dubaj - największe i najdroższe budowle świata • Abu Zabi - stolica Emiratów i największy meczet • Emirat Szardża - perła Zatoki 

• orientalne souki pełne złota • Ferrari World (fakultatywnie) • relaks nad Oceanem Indyjskim w Fudżajra • La Perle - fascynujący spektakl
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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„dubajską Wenecją”. Następnie przejedziemy 
do pobliskiego centrum handlowego Mall of the 
Emirates, w którym znajduje się m.in. pierwszy 
na Bliskim Wschodzie kryty stok narciarski, a na 
koniec odwiedzimy ogrody Dubai Miracle Gar-
dens (czynne sezonowo, zwykle od przełomu 
listopada i grudnia). Powrót do hotelu na nocleg 
(w tym dniu nie ma opcjonalnej obiadokolacji 
w hotelu). (Trasa ok. 100 km). 
Wieczorem (dla chętnych, cena ok. 110 USD/os.) 
proponujemy spektakl „La Perle” - połączenie 
gry światła i wody - budzącej podziw sceno-
grafii (z ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi 
umiejętnościami kaskaderów, akrobatów i akto-
rów. Przedstawienie przenosi nas w krainę wo-
dospadów, które płyną kilka metrów od miejsc 
na widowni, a także w tętniące życiem miasto 
będące tłem do imponującego występu moto-
cyklowych kaskaderów w ogromnej metalowej 
perle. Całość oprawiona doskonale dobraną mu-
zyką co gwarantuje niezapomniane wrażenia. 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do Dubai 
Mall i wjedziemy na taras widokowy najwyższego 
budynku świata, Burdż Chalify. Następnie prze-
jedziemy do Szardży, znanej z licznych obiektów 
kulturalnych. Zatrzymamy się na zdjęcia przy 
kanale w dzielnicy Qasbah, jednym z ulubionych 
miejsc rekreacyjnych wśród mieszkańców Szar-
dży. Przejdziemy również spod Pomnika Zjedno-
czenia na Błękitny Targ, zajmujący dwa bliźniaczo 
podobne budynki. Następnie odwiedzimy Mu-
zeum Cywilizacji Islamskiej, gdzie ciekawie przed-
stawiono wkład tej kultury w światową naukę 
czy sztukę. Dalej przejedziemy do najmniejszego 
z emiratów, Adżmanu. W położonym w centrum 
miasta forcie urządzono muzeum, w którym zo-
baczymy, jak wyglądało życie na tych terenach 
przed petrodolarowym boomem. Przejazd do ho-
telu w Fudżajrze przez emiraty Umm Al Quwain 
i Ras Al. Khaymah, zakwaterowanie w emiracie 
Fudżajra (Al Aqah lub Al Faqeet). Obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu i czas wolny na 
kąpiele morskie i słoneczne na plaży w Fudżaj-
rze (w jedynym z siedmiu Emiratów w całości 
położonym nad Oceanem Indyjskim). Możliwość 
skorzystania z jednodniowej wycieczki fakulta-
tywnej - rejsu wzdłuż omańskiego półwyspu 
Musandam - koszt ok. 100 USD/os. Obiadokola-
cja (opcjonalnie). Nocleg w hotelu w Fudżajrze. 
 Dzień 7  Po śniadaniu wyruszymy na krótką 
wycieczkę wzdłuż brzegu Oceanu Indyjskiego. 
Zatrzymamy się przy najstarszym w kraju nie-
wielkim meczecie Badiyah, a następnie dotrzemy 
do miasta Fudżajra, w którym zobaczymy pięk-
nie położony na szczycie skały fort oraz Muzeum 
Emiratu Fudżajra. Dalej po drodze zatrzymamy 

się jeszcze na zdjęcia doliny Bitnah. Powrót do 
hotelu w Fudżajra. (Trasa ok. 100 km). Po połu-
dniu czas wolny lub udział w górskiej eskapa-
dzie (opcja fakultatywna, dodatkowo płatna ok. 
70 USD/os.): przejazd dżipami z napędem 4x4 
w bezdroża gór Hadżar, krótki trekking do różno-
kolorowych źródeł, na koniec pokaz fakira, poły-
kacza ognia i lokalne specjały z grilla. Powrót do 
hotelu na obiadokolację (opcjonalnie) i nocleg.
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba ho-
telowa trwa do godz. 10.00) i transfer na lotnisko 
w Dubaju lub transfer do wybranego hotelu dla 
Klientów przedłużających pobyt. W zależności 
od godziny wylotu śniadanie w hotelu lub suchy 
prowiant na drogę. Wylot do Polski.  
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokal-
ne święta narodowe i religijne, np. Ramadan 
12.04-11.05.2021) organizacja objazdów i po-
bytów może ulec zmianie (np. kolejność zwie-
dzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych 
i świątyń, godziny serwowanych posiłków i ich 
zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora (razem 7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe, wypo-
sażone w łazienki z WC, klimatyzację, często TV.
Wyżywienie: śniadania. Za dopłatą obiadoko-
lacje (we wskazanych dniach, zazwyczaj w re-
stauracjach hotelowych), napoje do kolacji do-
datkowo płatne. Do dyspozycji gości: na terenie 
hotelu: restauracja, bar, recepcja, sejf.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w sekcji „Wypoczynek ZEA” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania; obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskojęzycznego 

pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za pa-
kiet z tytułu realizacji programu zwiedzania (m. 
in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, obsługi 
lokalnych przewodników, napiwków dla obsługi 
oraz Tour Guide System) w kwocie ok. 235 USD/
os. (płatne na miejscu, opłata nie zawiera kosztu 
wycieczek fakultatywnych podanych w progra-
mie); taksy turystycznej w Dubaju (ok. 20 USD/
pokój/objazd - płatne w hotelach) oraz przy wy-
borze drugiego tygodnia pobytu (taksa i depo-
zyt) - wysokość taksy oraz depozytu uzależniona 
od hotelu; innych wydatków osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy w czę-
ści pobytowej) obowiązuje taksa klimatyczna 
płatna na miejscu w hotelach 3*- ok. 10 AED za 
pokój za dobę, w hotelach 4* ok. 15 AED za pokój 
za dobę, w hotelach 5* ok. 20 AED za pokój za 
dobę.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(4) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodat-
kowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Od obywateli polskich nie 
jest wymagana wiza przy wjeździe do Emira-
tów Arabskich. Do wjazdu na teren Emiratów 
Arabskich wymagany jest paszport ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wy-
cieczki (powrotu).
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 
część stroju z neutralnym wzorem dla mężczyzn 
oraz długie spódnice/spodnie (za kostki), bluzki 
zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet
Przy wejściu do Meczetu Szejka Zayeda w Abu 
Dhabi obowiązuje ubiór całkowicie zakrywający 
ciało, ubranie nie może być obcisłe, przezroczy-
ste, również pod światło, najlepiej bez żadnych 
wzorów, nadruków. Kolor biały bez względu na 
odcień oraz fakturę materiału jest uznawany za 
przezroczysty i niedopuszczalny. Wchodząc do 
Meczetów nie wolno mieć widocznych tatuaży 
a także oznak przynależności religijnej innej niż 
Islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć za-
kryte włosy. Nie ma możliwości wypożyczenia 
odpowiedniego stroju a jedynie zakup za kwo-
tę ok.20-30 USD. Obuwie jest nieistotne, bo do 
Meczetu wchodzimy boso; można w skarpetach.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 roku.
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-

magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 3-5 USD). 
Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej): 
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uza-
leżniona jest od hotelu (wynosi ok. 20-50 USD 
za pokój za dobę). O szczegółach dotyczących 
wysokości depozytów Klienci zostaną poinfor-
mowani na miejscu.

CENA OD

3070 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira 
*** 

od 999 zł

Holiday Inn Downtown 
Abu Dhabi **** 

od 1449 zł 

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: ZEP

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.11 - 10.11 3420 6220

10.11 - 17.11 3570 6399

17.11 - 24.11 3349 6099

24.11 - 01.12 3449 6349

01.12 - 08.12 3149 5930

22.12 - 29.12 4230 7570

29.12 - 05.01 6120 10730

05.01 - 12.01 3399 6199

12.01 - 19.01 3120 5899

19.01 - 26.01 3649 6599

26.01 - 02.02 3520 6399

02.02 - 09.02 3670 6630

09.02 - 16.02 3520 6399

16.02 - 23.02 3570 6470

23.02 - 02.03 3470 6299

02.03 - 09.03 3299 6099

09.03 - 16.03 3199 5930

16.03 - 23.03 3549 6520

23.03 - 30.03 3120 5899

30.03 - 06.04 3370 6130

06.04 - 13.04 3249 5930

13.04 - 20.04 3070 5720

20.04 - 27.04 3149 5930

27.04 - 04.05 3470 6220

Dopłata za pok. 1 os. od 1210 

Dopłata do terminu sylwestrowego  160 

Dopłata do terminu świątecznego 80 

Dopłata za obiadokolacje 405 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg (w tym dniu 
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). 

 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy tak-

że wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek 
abra, którymi przeprawimy się na przeciwległy 
brzeg, oglądając miasto od strony wody. Tym 
samym znajdziemy się na słynnych dubajskich 
targach ze złotem i przyprawami. Następnie 
przejedziemy do finansowej dzielnicy Dubaju. 
Odwiedzimy w niej największe centrum han-
dlowe świata, Dubai Mall, gdzie przejdziemy 
obok jego głównych atrakcji: m.in. akwarium, 
lodowiska oraz wodospadów ze skoczkami. Po 
południu czas wolny; dla chętnych proponujemy 
półdniową wycieczkę na pustynne safari (6-os. 
samochody terenowe, z napędem na 4 koła). 
W ramach safari m.in.: przejazd samochodami 
po wydmach, przejażdżka wielbłądem, tatuaże 
z henny, pokaz tańca brzucha, kolacja z daniami 
z grilla. Koszt ok. 75 USD/os. Wieczorem powrót 
do hotelu w Dubaju lub okolicy na nocleg (w 
tym dniu nie ma opcjonalnej obiadokolacji 
w hotelu). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy ZEA. Zobaczymy imponujący meczet Szej-
ka Zayeda - najważniejszą atrakcję miasta. Na-
stępnie udamy się do centrum gdzie odwiedzimy 
unikalną atrakcję miasta - Qasr Al Watan. To pa-
łac prezydencki, w którym zobaczymy bajecznie 
zdobione wnętrza pałacowe i wspaniały ogród 
okalający budynek (wjazd na zwiedzanie może 
zostać zamknięty lub trasa zwiedzania zmieniona 
bądź ograniczona bez uprzedniego ogłoszenia). 
Kolejno, mijając znajdujący się po sąsiedzku z pa-
łacem prezydenckim najbardziej luksusowy hotel 
świata - Emriates Palace, przejedziemy promena-
dą Corniche w stronę portu we wschodniej części 

wyspy. Tam odwiedzimy rynek z daktylami. Dalej 
znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - Saadiyat 
Island, w której krajobrazie wyróżnia się kopuła 
muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie powrót 
do hotelu w Dubaju (lub okolicy), obiadokolacja 
(opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 300 km). Uwa-
ga: w tym dniu istnieje możliwość skorzystania 
za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/os.) z wizyty 
w Ferrari World. Dla korzystających z tej opcji 
dojazd na własny koszt taksówką po wizycie 
w meczecie Szejka Zayeda; korzystający z tej 
opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedzaniu 
miasta; powrót do hotelu z grupą.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami 
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza spo-
sobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne 
dodatkowo ok. 30 USD/os.). Kolejno przejedzie-
my na słynny archipelag sztucznie usypanych 
wysp Palm Jumeirah, na którego końcu usytu-
owany jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim 
akwarium Lost Chambers zamieszkiwane przez 
około 65000 morskich zwierząt. Na ląd wrócimy 
kolejką magnetyczną Monorail, z której wyraźnie 
widać założenie Palmy i jej zabudowę. Przeje-
dziemy także na plażę Jumeirah, gdzie nie tylko 
będzie okazja sprawdzić temperaturę wody 
w Zatoce Perskiej, ale również sfotografować 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon mia-
sta - nawiązujący kształtem do żagla hotel Burj 
Al-Arab. Odwiedzimy również kompleks Madinat 
Jumeirah, nazywany Dubajską Wenecją. Następ-
nie przejedziemy do pobliskiego centrum han-
dlowego Mall of the Emirates, w którym znajduje 
się m.in. pierwszy na Bliskim Wschodzie kryty 
stok narciarski, a na koniec odwiedzimy ogrody 
Dubai Miracle Gardens (czynne sezonowo, zwy-
kle od przełomu listopada i grudnia). Powrót do 
hotelu na nocleg (w tym dniu nie ma opcjonal-
nej obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 100 km). 
Wieczorem (dla chętnych, cena ok. 110 USD/os.) 
proponujemy spektakl „La Perle” - połączenie 
gry światła i wody - budzącej podziw scenografii 
(z ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi umie-
jętnościami kaskaderów, akrobatów i aktorów. 
Przedstawienie przenosi nas w krainę wodospa-
dów, które płyną kilka metrów od miejsc na wi-
downi, a także w tętniące życiem miasto będące 
tłem do imponującego występu motocyklowych 
kaskaderów w ogromnej metalowej perle. Całość 
oprawiona doskonale dobraną muzyką co gwa-
rantuje niezapomniane wrażenia. 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do Du-
bai Mall i wjedziemy na taras widokowy najwyż-
szego budynku świata, Burdż Chalify. Następ-
nie przejedziemy do Szardży, znanej z licznych 
obiektów kulturalnych. Zatrzymamy się na 
zdjęcia przy kanale w dzielnicy Qasbah, jed-
nym z ulubionych miejsc rekreacyjnych wśród 
mieszkańców Szardży. Przejdziemy również 
spod Pomnika Zjednoczenia na Błękitny Targ, 
zajmujący dwa bliźniaczo podobne budynki. 
Następnie odwiedzimy Muzeum Cywilizacji Is-
lamskiej, gdzie ciekawie przedstawiono wkład 
tej kultury w światową naukę czy sztukę. Dalej 
przejedziemy do najmniejszego z  emiratów, 
Adżmanu. W  położonym w  centrum miasta 

Emiraty Arabskie De Luxe – Przygoda z Szejkiem

Szardża
Adżman

Dubaj

Abu Zabi

Fudżajra

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Oman

Oman Iran

Sadiyat Island

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Katowice (Wizz Air), Kraków (Fly Dubai)   

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

W programie: Dubaj - największe i najdroższe budowle świata • Abu Zabi - stolica Emiratów i największy meczet • Emirat Szardża - perła Zatoki 

• Ferrari World (fakultatywnie) • relaks nad Oceanem Indyjskim w Fudżajra • noclegi w hotelach 4/5 * • grupa do 20 osób
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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forcie urządzono muzeum, w którym zobaczy-
my, jak wyglądało życie na tych terenach przed 
petrodolarowym boomem. Przejazd do hotelu 
w  Fudżajrze przez emiraty Umm Al Quwain 
i Ras Al. Khaymah, zakwaterowanie w emiracie 
Fudżajra (Al Aqah lub Al Faqeet). Obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu i czas wolny na 
kąpiele morskie i słoneczne na plaży w Fudżaj-
rze (w jedynym z siedmiu Emiratów w całości 
położonym nad Oceanem Indyjskim). Możliwość 
skorzystania z jednodniowej wycieczki fakulta-
tywnej - rejsu wzdłuż omańskiego półwyspu 
Musandam - koszt ok. 100 USD/os. Nocleg w ho-
telu w Fudżajrze. Obiadokolacja (opcjonalnie). 
 Dzień 7   Po śniadaniu wyruszymy na krótką 
wycieczkę wzdłuż brzegu Oceanu Indyjskiego. 
Zatrzymamy się przy najstarszym w kraju nie-
wielkim meczecie Badiyah, a następnie dotrzemy 
do miasta Fudżajra, w którym zobaczymy pięk-
nie położony na szczycie skały fort oraz Muzeum 
Emiratu Fudżajra. Dalej po drodze zatrzymamy 
się jeszcze na zdjęcia doliny Bitnah. Powrót do 
hotelu w Fudżajra. (Trasa ok. 100km). Po połu-
dniu czas wolny lub udział w górskiej eskapa-
dzie (opcja fakultatywna, dodatkowo płatna ok. 
70 USD/os.): przejazd dżipami z napędem 4x4 
w bezdroża gór Hadżar, krótki trekking do różno-
kolorowych źródeł, na koniec pokaz fakira, poły-
kacza ognia i lokalne specjały z grilla. Powrót do 
hotelu na obiadokolację (opcjonalnie) i nocleg.
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10.00) i transfer na lot-
nisko w Dubaju lub transfer do wybranego ho-
telu dla Klientów przedłużających pobyt. W za-
leżności od godziny wylotu śniadanie w hotelu 
lub suchy prowiant na drogę. Wylot do Polski.  
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne, np. Ramadan 12.04-
11.05.2021) organizacja objazdów i  pobytów 
może ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, go-
dziny otwarcia obiektów muzealnych i świątyń, 
godziny serwowanych posiłków i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 

HOTELE
Hotele wysokiej klasy o  standardzie odpo-
wiadającym ****/ ***** w ocenie organizatora 
(razem 7 rozpoczętych dób hotelowych). Do 
dyspozycji gości: Na terenie hotelu restauracja, 
bar, recepcja, sejf. W większości hoteli basen. 
Wyżywienie: Śniadania oraz za dopłatą obia-
dokolacje (we wskazanych dniach, zazwyczaj 
w restauracjach hotelowych); napoje do kolacji 
dodatkowo płatne.
Hotel w Dubaju - Novotel Al Barsha 4* 
(lub podobny), w rejonie Fujairah 
- Radisson Blu Resort Fujairah 
5* (lub podobny).
Dla chętnych za dopła-
tą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki 
o  tygodniowy pobyt 
w  hotelach w  Emiratach 
Arabskich. Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek ZEA” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotniskowe, 
przelot samolotem, transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, zakwaterowanie w hote-
lach wg programu (7), wyżywienie: śniadania; 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskoję-
zycznego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta. podczas objazdu, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa - wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, napiwków 
dla obsługi oraz Tour Guide System) w kwocie 
ok. 295 USD/os. (płatne na miejscu, opłata nie 
zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych poda-
nych w programie); taksy turystycznej w Dubaju 
(ok. 30 USD/pokój/objazd - płatne w hotelach) 
oraz przy wyborze drugiego tygodnia pobytu 
(taksa i depozyt) - wysokość taksy oraz depo-
zytu uzależniona od hotelu; innych wydatków 
osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy w czę-
ści pobytowej) obowiązuje taksa klimatyczna 
płatna na miejscu w hotelach 3*- ok. 10 AED za 
pokój za dobę, w hotelach 4* ok. 15 AED za po-
kój za dobę, w hotelach 5* ok. 20 AED za pokój 
za dobę.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(4) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodat-
kowo płatne).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Od obywateli polskich nie 
jest wymagana wiza przy wjeździe do Emira-
tów Arabskich. Do wjazdu na teren Emiratów 
Arabskich wymagany jest paszport ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wy-
cieczki (powrotu).
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 

część stroju z neutralnym wzorem dla 
mężczyzn oraz długie spódnice/

spodnie (za kostki), bluzki 
zakrywające ręce (za nad-

garstki) oraz chusty, jako 
nakrycie głowy dla kobiet
Przy wejściu do Mecze-
tu Szejka Zayeda w  Abu 

Dhabi obowiązuje ubiór 
całkowicie zakrywający ciało, 

ubranie nie może być obcisłe, 
przezroczyste, również pod świa-

tło, najlepiej bez żadnych wzorów, nadru-
ków. Kolor biały bez względu na odcień oraz fak-
turę materiału jest uznawany za przezroczysty 
i niedopuszczalny. Wchodząc do Meczetów nie 
wolno mieć widocznych tatuaży a także oznak 
przynależności religijnej innej niż Islam. Kobiety 
obowiązkowo muszą mieć zakryte włosy. Nie ma 
możliwości wypożyczenia odpowiedniego stroju 
a jedynie zakup za kwotę ok.20-30 USD. Obuwie 
jest nieistotne, bo do Meczetu wchodzimy boso; 
można w skarpetach.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 roku.
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 3-5 USD). 

Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej): 
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uza-
leżniona jest od hotelu (wynosi ok. 20-50 USD 
za pokój za dobę). O szczegółach dotyczących 
wysokości depozytów Klienci zostaną poinfor-
mowani na miejscu.

Radisson Blu Resort 
Fujairah – Fujairah 

Novotel Al Barsha 
– Dubaj 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira 
*** 

od 999 zł

Mirage Bab Al Bahr 
**** 

od 1270 zł 

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3670 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.11 - 10.11 3999 7270

10.11 - 17.11 4149 7430

17.11 - 24.11 3870 7049

24.11 - 01.12 3770 6970

22.12 - 29.12 4949 8849

29.12 - 05.01 6749 11870

05.01 - 12.01 4120 7470

19.01 - 26.01 4249 7699

26.01 - 02.02 4249 7699

02.02 - 09.02 4249 7699

09.02 - 16.02 4249 7699

16.02 - 23.02 4249 7699

23.02 - 02.03 4399 7930

09.03 - 16.03 3920 7220

16.03 - 23.03 3920 7220

30.03 - 06.04 3999 7270

06.04 - 13.04 3970 7220

13.04 - 20.04 3749 6930

20.04 - 27.04 3670 6899

27.04 - 04.05 4249 7599

Dopłata za pok. 1 os. od 1610 

Dopłata do terminu sylwestrowego  160 

Dopłata do terminu świątecznego 80 

Dopłata za obiadokolacje 560 

Wycieczka w wersji de lux, to oprócz 
niezapomnianych doznań związanych 
ze zwiedzaniem i podróżowaniem, 
szereg udogodnień dodatkowych, 
takich jak: maksymalnie 20 osób 
w autokarze, wysokiej klasy hotele 
4/5* z klimatyzacją. jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalna 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów i kierowców.

Kod imprezy: ZEX

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Wylot z Polski. Zbiórka na lotnisku, 
stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot 
do Emiratów Arabskich. Po przylocie odprawa 
celno-paszportowa i transfer do hotelu w Duba-
ju lub okolicy. Zakwaterowanie, nocleg. W tym 
dniu nie ma opcjonalnej obiadokolacji. 
 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy także 
wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, 
którymi przeprawimy się na przeciwległy brzeg, 
oglądając miasto od strony wody. Tym samym 
znajdziemy się na słynnych dubajskich targach 
ze złotem i przyprawami. Następnie przejazd do 
finansowej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej 
największe centrum handlowe świata, Dubai 
Mall, gdzie przejdziemy obok jego głównych 
atrakcji: m.in. akwarium, lodowiska oraz wodo-

spadów ze skoczkami. Wjedziemy także na taras 
widokowy najwyższego budynku świata, Burdż 
Chalify. Po południu czas wolny; dla chętnych 
proponujemy półdniową wycieczkę na pustyn-
ne safari (6-os. samochody terenowe, z napę-
dem na 4 koła). W ramach safari m.in.: przejazd 
samochodami po wydmach, przejażdżka wiel-
błądem, tatuaże z henny, pokaz tańca brzucha, 
kolacja z daniami z grilla. Koszt ok. 75 USD. Wie-
czorem powrót do hotelu w Dubaju lub okolicy 
na nocleg. (Trasa ok. 100 km). W tym dniu nie ma 
opcjonalnej obiadokolacji w hotelu. 
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Zobaczymy imponujący meczet Szejka Zay-
eda - najważniejszą atrakcję miasta. Następnie 
przejazd do centrum. Zatrzymamy się na zdjęcia 
w punkcie widokowym na najbardziej luksusowy 
hotel świata - Emirates Palace oraz pałac Pre-
zydenta ZEA, a następnie odwiedzimy Heritage 
Village - wioskę - muzeum, w której poznamy 
sposób życia dawnych mieszkańców Abu Zabi, 
z  czasów przed petrodolarowym boomem. 
Zobaczymy jak w  ciągu jednego pokolenia 

biedna rybacka wioska przemieniła się w jed-
ną z najpiękniejszych metropolii świata. Dalej 
przejedziemy promenadą Corniche w  stronę 
portu. Odwiedzimy także położony we wschod-
niej części wyspy rynek z daktylami. Kolejno 
znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - Saadiyat 
Island, w której krajobrazie wyróżnia się kopuła 
muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie powrót do 
hotelu w Dubaju (lub okolicy), obiadokolacja 
(opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 300 km). Uwa-
ga: w tym dniu istnieje możliwość skorzystania 
za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/os) z wizyty 
w Ferrari World. Dla korzystających z tej opcji 
dojazd na własny koszt taksówką po wizycie 
w meczecie Szejka Zayeda; korzystający z tej 
opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedzaniu 
miasta; powrót do hotelu z grupą. Wieczorem 
(dla chętnych, cena ok. 110 USD/os) proponuje-
my wieczorny spektakl „La Perle” - połączenie 
gry światła i wody - budzącej podziw scenografii 
(z ruchomą sceną) oraz nadzwyczajnymi umie-
jętnościami kaskaderów, akrobatów i aktorów. 
Przedstawienie przenosi nas w krainę wodospa-
dów, które płyną kilka metrów od miejsc na wi-

downi a także w tętniące życiem miasto będące 
tłem do imponującego występu motocyklowych 
kaskaderów w ogromnej metalowej perle. Ca-
łość oprawiona doskonale dobraną muzyką co 
gwarantuje niezapomniane wrażenia.
 Dzień 4  Po śniadaniu i wykwaterowaniu wy-
jedziemy na zwiedzanie nowych części Dubaju. 
Odwiedzimy dzielnicę najwyższych apartamen-
towców świata, Marinę. Dla chętnych możliwość 
rejsu jachtem kanałami pomiędzy drapaczami 
chmur - najlepsza sposobność do podziwiania 
tej dzielnicy (płatne dodatkowo około 30 USD/
os.). Kolejno przejedziemy na słynny archipelag 
sztucznie usypanych wysp Palm Jumeirah, na 
którego końcu usytuowany jest hotel Atlantis. 
Odwiedzimy w nim akwarium Lost Chambers 
zamieszkiwane przez około 65000 morskich 
zwierząt. Na ląd wrócimy kolejką magnetycz-
ną Monorail, z której wyraźnie widać założenie 
Palmy i jej zabudowę. Przejedziemy także na 
plażę Jumeirah, gdzie nie tylko będzie okazja 
sprawdzić temperaturę wody w Zatoce Perskiej, 
ale również sfotografować jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych ikon miasta - nawiązujący 

W programie: pałace sułtanatu Omanu • Maskat - Meczet sułtana Qaboosa• zamki w Bahli i Jabreen • Dubaj - najdroższe budowle świata 

• Abu Dhabi - stolica Emiratów i największy meczet • pomarańczowe pustynie i luksusowe oazy • • La Perle - fascynujący spektakl 
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Emiraty Arabskie – Złote wrota pustyni
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kształtem do żagla hotel Burj Al-Arab. Odwie-
dzimy także kompleks Madinat Jumeirah, na-
zywany Dubajską Wenecją. Następnie przejazd 
do pobliskiego centrum handlowego Mall of the 
Emirates, w którym znajduje się m.in. pierwszy 
na Bliskim Wschodzie kryty stok narciarski, a na 
koniec odwiedzimy ptasi azyl Ras Al Khor - re-
zerwat z siedliskiem dzikich ptaków i panoramą 
nowoczesnego Dubaju w tle. Po południu prze-
jazd do Al Ain - pięknej, zielonej oazy pośrodku 
pustyni, z której pochodził pierwszy prezydent 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Zay-
ed. Nocleg w hotelu w Al-Ain lub okolicy. Obia-
dokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do centrum na zwiedzanie miasta gdzie 
zobaczymy naturalną oazę palm daktylowych 
oraz odwiedzimy targ wielbłądów. Następnie 
przejazd do granicy emiracko - omańskiej. Po 
przekroczeniu granicy podróż przez region Az-
-Zahira do zamku Jabreen. Ten doskonale za-
chowany obiekt słynie ze swojego piękna i cieka-
wych wnętrz: zwiedzimy zarówno apartamenty 
prywatne władcy, pomieszczenia gospodarcze, 
jak i elementy służące obronności. Po zwiedzaniu 
zamku zatrzymamy się na zdjęcia przy imponu-
jących rozmiarów zamku w  Bahli (UNESCO). 
Następnie dojazd do miasta Nizwa - zwiedzanie 
miasta, będącego stolicą Omanu jeszcze przed 
przybyciem islamu. Zobaczymy tu jeden z naj-
starszych w kraju fortów, o siedmiu studniach 
i olbrzymiej okrągłej wieży, z której roztacza się 
panorama na zieloną okolicę. Odwiedzimy także 
znany z rzemiosła lokalny bazar (czas wolny). 
Następnie wyruszymy w  drogę do Maskatu. 
Zanim dojedziemy, zatrzymamy się na krótki 
spacer po zbudowanej z suszonej gliny wiosce 
Birkat Al-Mawz. Nocleg w Maskat lub okolicy. 
Obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejedziemy prze-
pięknymi dzielnicami Maskatu do Wielkiego 
Meczetu Sułtana Qabusa - centrum religijnego 
miasta i jednego z najpiękniejszych na Półwyspie 
Arabskim obiektów architektury islamu (przy 
wejściu do meczetu obowiązuje skromny strój, 
nakrycie głowy oraz długie spodnie i zakryte 
ramiona). Następnie odwiedzimy wybudowaną 
na polecenie Sułtana Qabusa Królewską Operę 
w Maskacie - utrzymana w stylistyce arabskiej 
architektury i złoto-czerwonej kolorystyce bu-
dowla jest jednym z najbardziej technologicznie 
zaawansowanych teatrów na świecie. Zajrzymy 
również do słynne Muzeum Bait Al-Zubair ze 
zbiorami przedstawiającymi kulturę i dziedzic-
two Omanu i podejdziemy pod Pałac Sułtana 
Qasr Al-Alam. W dalszej kolejności przeniesiemy 
się do jednej z najładniejszych dzielnic Maskatu - 
Muttrah, przejdziemy tam promenadą, przy któ-

rej zlokalizowane są największe butiki i markowe 
sklepy, po czym udamy się na lokalny souk, obfi-
tujący w rozmaite produkty od warzyw, owoców 
i przypraw po skóry, biżuterię, perfumy, kadzidło 
i dywany. Będąc na promenadzie przy Starym 
Mieście można dostrzec portugalskie forty Jalali 
i Mirani, a także jacht Sułtana Omanu. Powrót do 
hotelu w Maskacie lub okolicy, nocleg. Obiado-
kolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyruszymy w drogę 
powrotną do Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego. 
Po drodze zobaczymy jeden z najpiękniejszych 
w Omanie fortów - Bait Na’aman. Następnie po 
drodze zatrzymamy się w miasteczku Sohar, 
z którym - jak zapewniają Omańczycy - ścisłe 
związki miał Sindbad-Żeglarz. Dojazd do grani-
cy omańsko - emirackiej. Po dokonaniu wszyst-
kich formalności dojazd do hotelu w Dubaju lub 
okolicy, zakwaterowanie, nocleg. Obiadokolacja 
(opcjonalnie). (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10.00) i  transfer na 
lotnisko, a dla klientów przedłużających pobyt 
transfer do wybranego hotelu. Wylot do Polski. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne, np. Ramadan 23.04-
23.05.2020) organizacja objazdów i pobytów 
może ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, go-
dziny otwarcia obiektów muzealnych i świątyń, 
godziny serwowanych posiłków i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora (razem 7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe wszyst-
kie wyposażone są w łazienki z wc, klimatyzację, 
często TV. Do dyspozycji gości: na terenie hotelu 
restauracja, bar, recepcja, sejf.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w sekcji „Wypoczynek ZEA” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotnisko-
we, przelot samolotem, transfery klimatyzowa-

nym autobusem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (7 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskojęzycznego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
- wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat admi-
nistracyjnych płatnych na miejscu - ok. 20 USD/
os. (opłata wyjazdowa z ZEA); obsługi lokalnych 
przewodników biletów wstępu, opłat rezerwa-
cyjnych oraz napiwków dla obsługi i Tour Guide 
System (razem ok. 310 USD/os. płatne na miej-
scu), taksy turystycznej w Dubaju i Al Ain (ok. 
20 USD/pokój/pobyt; płatne w hotelu) oraz przy 
wyborze drugiego tygodnia pobytu (taksa i de-
pozyt) - wysokość taksy i depozytu uzależniona 
od hotelu, innych wydatków osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy 
w części pobytowej), taksa klimatyczna płatna 
na miejscu w hotelach 3* ok 10 AED za pokój za 
dobę, w hotelach 4* ok 15 AED za pokój za dobę. 
w hotelach 5* ok 20 AED za pokój za dobę.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(5) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodat-
kowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wizy. Od obywateli polskich nie jest 
wymagana wiza przy wjeździe do Emiratów 
Arabskich. Paszport powinien być ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wy-
cieczki. Wiza do Omanu jest obowiązkowa. Ra-
inbow pośredniczy w jej otrzymaniu. Szczegóły 
u opiekuna wycieczki.
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 
część stroju z neutralnym wzorem dla mężczyzn 
oraz długie spódnice/spodnie (za kostki), bluzki 
zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet
Przy wejściu do Meczetu Szejka Zayeda w Abu 
Dhabi obowiązuje ubiór całkowicie zakrywający 
ciało, ubranie nie może być obcisłe, przezroczy-
ste, również pod światło, najlepiej bez żadnych 
wzorów, nadruków. Kolor biały bez względu na 
odcień oraz fakturę materiału jest uznawany za 
przezroczysty i niedopuszczalny. Wchodząc do 
Meczetów nie wolno mieć widocznych tatuaży 
a także oznak przynależności religijnej innej niż 
Islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć za-
kryte włosy. Nie ma możliwości wypożyczenia 
odpowiedniego stroju a jedynie zakup za kwo-
tę ok.20-30 USD. Obuwie jest nieistotne, bo do 
Meczetu wchodzimy boso; można w skarpetach.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-

scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 roku.
Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej): 
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uza-
leżniona jest od hotelu (wynosi ok. 20-50 USD 
za pokój za dobę). O szczegółach dotyczących 
wysokości depozytów Klienci zostaną poinfor-
mowani na miejscu.

CENA OD

3499 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira 
***

 od 999 zł

Aloft Palm Jumeirah 
****

 od 1499 zł 

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: ZEA

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.11 - 10.11 3799 6930

10.11 - 17.11 3999 7199

17.11 - 24.11 3699 6770

24.11 - 01.12 3599 6699

01.12 - 08.12 3580 6730

22.12 - 29.12 4870 8720

29.12 - 05.01 6570 11570

05.01 - 12.01 3980 7249

12.01 - 19.01 3620 6799

19.01 - 26.01 4099 7430

26.01 - 02.02 4099 7430

02.02 - 09.02 4170 7549

09.02 - 16.02 4070 7399

16.02 - 23.02 4120 7470

23.02 - 02.03 4120 7470

02.03 - 09.03 3699 6849

09.03 - 16.03 3749 6930

16.03 - 23.03 3749 6930

23.03 - 30.03 3580 6730

30.03 - 06.04 3920 7130

06.04 - 13.04 3799 6930

13.04 - 20.04 3599 6699

20.04 - 27.04 3499 6599

27.04 - 04.05 4120 7399

Dopłata za pok. 1 os. od 1671 

Dopłata do terminu sylwestrowego  580 

Dopłata do terminu świątecznego 80 

Dopłata za obiadokolacje 610 

Opłata za procedurę wizową 95 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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W programie: Dubaj – drapacze chmur i spektakularna architektura • Abu Zabi – imponujący Meczet Szejka Zayeda • Dubaj Frame – zdumiewająca 
„rama” miasta • Emirat Szardża - perła zatoki • Zachód i wschód słońca na pustyni • Pustynne safari – szalony rajd po wydmach • Kawa z płatkami 
złota w Emirates Palace • Tor Formuły I i Ferrari World • imponujący spektakl „La Perle” • Park rozrywki „Motion Gate” – rozrywka w hollywoodzkim 
stylu • relaks w klubie plażowym w Dubaju
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg (w tym dniu 
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy także 
wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, 
którymi przeprawimy się na przeciwległy brzeg, 
oglądając miasto od strony wody. Tym samym 

znajdziemy się na słynnych dubajskich targach 
ze złotem i przyprawami. Następnie przejazd do 
Dubai Frame - potocznie zwanej „Ramką”, skąd 
obejrzymy piękną panoramę na stary i nowy 
Dubaj. Po południu czas wolny, obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. Wieczorem (dla chętnych, 
cena ok. 110 USD/os.) proponujemy spektakl „La 
Perle” - połączenie gry światła i wody - budzą-
cej podziw scenografii (z ruchomą sceną) oraz 
nadzwyczajnymi umiejętnościami kaskaderów, 
akrobatów i aktorów. Przedstawienie przenosi 
nas w krainę wodospadów, które płyną kilka 
metrów od miejsc na widowni a także w tętnią-
ce życiem miasto będące tłem do imponującego 
występu motocyklowych kaskaderów w ogrom-
nej metalowej perle. Całość oprawiona doskonale 
dobraną muzyką co gwarantuje niezapomniane 
wrażenia. Powrót do hotelu w Dubaju lub okolicy 
na nocleg. (Trasa ok. 100 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do finanso-
wej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej naj-
większe centrum handlowe świata, Dubai Mall, 
gdzie przejdziemy obok jego głównych atrakcji: 
m.in. akwarium, lodowiska oraz wodospadów 
ze skoczkami i wjedziemy na taras widokowy 
najwyższego budynku świata, Burdż Chalify. 
Następnie przejedziemy do Szardży, znanej 
z licznych obiektów kulturalnych. Zatrzymamy 
się na zdjęcia przy kanale w dzielnicy Qasbah, 
jednym z ulubionych miejsc rekreacyjnych wśród 
mieszkańców Szardży. Przejdziemy także spod 
Pomnika Zjednoczenia na Błękitny Targ, zajmu-
jący dwa bliźniaczo podobne budynki. Na koniec 
pobytu odwiedzimy Muzeum Cywilizacji Islam-
skiej, gdzie interesująco przedstawiono wkład tej 
kultury w światową naukę czy sztukę. Następ-
nie powrót do hotelu w Dubaju; obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 100 km). Po 
południu (dla chętnych, za dodatkową opłatą 
ok. 85 USD/os.) przejazd do klubu plażowego 
w Dubaju, gdzie w  luksusowym stylu można 
spędzić czas na plaży z pakietem napoi w cenie.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami 
pomiędzy drapaczami chmur - najlepsza spo-
sobność do podziwiania tej dzielnicy (płatne 
dodatkowo ok. 30 USD/os.). Kolejno przejedzie-
my na słynny archipelag sztucznie usypanych 
wysp Palm Jumeirah, na którego końcu usytu-

owany jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim 
akwarium Lost Chambers zamieszkiwane przez 
około 65000 morskich zwierząt. Na ląd wrócimy 
kolejką magnetyczną Monorail, z której wyraźnie 
widać założenie Palmy i jej zabudowę. Przeje-
dziemy także na plażę Jumeirah, gdzie będzie 
można sfotografować jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych ikon miasta - nawiązujący kształtem 
do żagla hotel Burj Al-Arab. Odwiedzimy również 
kompleks Madinat Jumeirah, nazywany Dubajską 
Wenecją. Następnie przejazd do pobliskiego cen-
trum handlowego Mall of the Emirates, w którym 
znajduje się m.in. pierwszy na Bliskim Wschodzie 
kryty stok narciarski, a na koniec odwiedzimy 
ptasi azyl Ras Al Khor - rezerwat z siedliskiem 
dzikich ptaków i panoramą nowoczesnego Du-
baju w tle. Następnie powrót do hotelu, obiado-
kolacja (opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Abu Zabi, stolicy ZEA. Zobaczymy 
imponujący meczet Szejka Zayeda - najważ-
niejszą atrakcję miasta. Następnie przejazd do 
centrum. Zatrzymamy się na zdjęcia w punkcie 
widokowym na najbardziej luksusowy hotel 
świata - Emirates Palace oraz pałac Prezydenta 
ZEA, a następnie wejdziemy do Emirates Palace 
gdzie zatrzymamy się na kawę z płatkami zło-
ta, przy okazji zaglądając w luksusowe wnętrza 
hotelu. Dalej przejedziemy promenadą Corniche 
w stronę portu. Odwiedzimy także położony 
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami. 
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - 

Emiraty Arabskie 
– Ekscentryczny Dubaj i oddech pustyni 

Oman

Dubaj

Abu Zabi

Hotel
Madinat Zayed

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Iran

Arabia
Saudyjska

Katar

      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Katowice (Wizz Air), Kraków (Fly Dubai)  

      –› Tour Guide System  

15
dni

8
dni

lub
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Saadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia 
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie 
przejazd do hotelu na pustyni na obiadokolację 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 300 km). Uwa-
ga! W tym dniu istnieje możliwość skorzystania 
z wizyty w Ferrari World (za dodatkową opłatą 
ok. 95 USD/os.). Dla korzystających z tej opcji 
dojazd na własny koszt taksówką po wizycie 
w meczecie Szejka Zayeda; korzystający z tej 
opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedzaniu 
miasta; przejazd do hotelu z grupą.
 Dzień 6  Po śniadaniu odpoczynek w pu-
stynnym resorcie. Możliwość kąpieli w basenie 
lub atrakcji typu pustynne safari (dla chętnych, 
koszt ok. 75 USD/os.) - półdniowa wycieczka 
6-os. samochodami terenowymi z napędem na 
4 koła. Poczujemy „oddech” pustyni, która oto-
czy nas niezliczonymi złotymi połaciami piasku 
przechodzącymi w ogromne wydmy, po których 
będziemy szarżować jeepami niczym na rajdzie 
Dakar! Na koniec odpoczniemy podziwiając 
zachód słońca na pustyni i wsłuchując się w jej 
bezmierną ciszę. Powrót do hotelu na obiado-
kolację (opcjonalnie) i nocleg.
 Dzień 7  O świcie (przed śniadaniem), moż-
liwość obserwacji jedynego w swym rodzaju 
wschodu słońca nad pustynią. Po śniadaniu 
i wykwaterowaniu przejazd do Dubaju, gdzie 
będzie czas wolny na samodzielną eksplorację 
miasta wygodnie skomunikowanego metrem. 
Obiadokolacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 
300 km). Dla chętnych wizyta w parku rozryw-
ki „Motion Gate” - oddamy się tu rozrywkom 
w iście hollywoodzkim stylu, inspirowanym fil-
mami wytwórni Dreamworks, Columbia, Lions 
Gate (za dodatkową opłatą ok. 85 USD/os.).
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10:00) i transfer na lot-
nisko w Dubaju (lub transfer do wybranego ho-
telu dla Klientów przedłużających pobyt). W za-
leżności od godziny wylotu śniadanie w hotelu 
lub suchy prowiant na drogę. Wylot do Polski. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne, np. Ramadan 23.04-
23.05.2020) organizacja objazdów i pobytów 
może ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, go-
dziny otwarcia obiektów muzealnych i świątyń, 
godziny serwowanych posiłków i ich zawartość).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 

i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym **** 
w ocenie organizatora (razem 7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Do dyspozycji gości na terenie 
hotelu: restauracja, bar, recepcja, sejf. Pokoje: 
2 - osobowe, wyposażone w łazienki z WC, kli-
matyzację, często TV. Wyżywienie: śniadania, 
a za dopłatą obiadokolacje (we wskazanych 
dniach); napoje do kolacji dodatkowo płatne. 
Hotel w Dubaju - Novotel Al Barsha 4* (lub po-
dobny), hotel na pustyni - Tilal Liwa Hotel 4* 
(lub podobny). Opisy hoteli w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelach w Emiratach Arabskich. Opisy ho-
teli w sekcji „Wypoczynek ZEA” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotniskowe, 
przelot samolotem, transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, zakwaterowanie w hote-
lach wg programu (7), wyżywienie: śniadania; 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskoję-
zycznego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta. podczas objazdu, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa - wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lokal-
nych przewodników, biletów wstępu, opłat re-

zerwacyjnych, napiwków dla obsługi oraz Tour 
Guide System (razem ok. 295 USD/os, płatne 
na miejscu), taksy turystycznej w Dubaju (ok. 
35 USD/pokój/objazd - płatne w hotelach) oraz 
przy wyborze drugiego tygodnia pobytu (taksa 
i depozyt) - wysokość taksy oraz depozytu uza-
leżniona od hotelu; innych wydatków osobistych.
W Emiratach (przy przedłużeniu imprezy 
w części pobytowej), taksa klimatyczna płatna 
na miejscu w hotelach 3* ok. 10 AED za pokój 
za dobę, w hotelach 4* ok. 15 AED za pokój za 
dobę, w hotelach 5* ok. 20 AED za pokój za 
dobę.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(6) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodat-
kowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Od obywateli polskich nie 
jest wymagana wiza przy wjeździe do Emira-
tów Arabskich. Do wjazdu na teren Emiratów 
Arabskich wymagany jest paszport ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wy-
cieczki (powrotu).
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 
część stroju z neutralnym wzorem dla mężczyzn 
oraz długie spódnice/spodnie (za kostki), bluzki 
zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet
Przy wejściu do Meczetu Szejka Zayeda w Abu 
Dhabi obowiązuje ubiór całkowicie zakrywający 
ciało, ubranie nie może być obcisłe, przezroczy-
ste, również pod światło, najlepiej bez żadnych 
wzorów, nadruków. Kolor biały bez względu na 
odcień oraz fakturę materiału jest uznawany za 

przezroczysty i niedopuszczalny. Wchodząc do 
Meczetów nie wolno mieć widocznych tatuaży 
a także oznak przynależności religijnej innej niż 
Islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć za-
kryte włosy. Nie ma możliwości wypożyczenia 
odpowiedniego stroju a jedynie zakup za kwo-
tę ok.20-30 USD. Obuwie jest nieistotne, bo do 
Meczetu wchodzimy boso; można w skarpetach.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 roku.
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepikach, ok. 3-5 USD). 
Depozyty w hotelach (dot. części pobytowej): 
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uza-
leżniona jest od hotelu (wynosi ok. 20-50 USD 
za pokój za dobę). O szczegółach dotyczących 
wysokości depozytów Klienci zostaną poinfor-
mowani na miejscu.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ibis Deira 
***

 od 999 zł

Holiday Inn Downotown 
Abu Dhabi **** 

od 1449 zł 

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3449 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.11 - 17.11 3799 6849

24.11 - 01.12 3449 6430

19.01 - 26.01 3870 7049

02.02 - 09.02 3920 7130

16.02 - 23.02 3870 7049

16.03 - 23.03 3599 6699

30.03 - 06.04 3670 6720

27.04 - 04.05 3870 6970

Dopłata za pok. 1 os. od 1421 

Dopłata do obiadokolacji 930 

Kod imprezy: ZEZ

Tilal Liwa Hotel 
 – na pustyni 

Novotel Al Barsha 
– Dubaj 

więcej na: R.pl
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Bliski Wschód Zjednoczone Emiraty Arabskie

W programie: Dubaj – najdroższe budowle świata - do zobaczenia w weekend! • Burj Khalifa - najwyższy drapacz chmur na świecie 

• Abu Zabi – imponujący Meczet Szejka Zayeda • Ferrari World • • La Perle - fascynujący spektakl • pustynne safari

Emiraty Arabskie 
– Dubaj i Abu Zabi - orientalny eliksir 

Dubaj

Abu Zabi

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Oman

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Kraków (Fly Dubai)  

5
dni
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Bliski Wschód Zjednoczone Emiraty Arabskie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 lub 3 godziny przed wylotem sa-
molotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
Przelot do Dubaju. Po przylocie odprawa celno-
-paszportowa i transfer do hotelu w Dubaju (lub 
okolicy). Zakwaterowanie i nocleg (w tym dniu 
nie ma fakultatywnej obiadokolacji w hotelu). 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Odwiedzimy dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata, Marinę. Dla 
chętnych możliwość rejsu jachtem kanałami po-
między drapaczami chmur - najlepsza sposob-
ność do podziwiania tej dzielnicy (płatne dodat-
kowo około 30 USD/os.). Kolejno przejedziemy 
na słynny archipelag sztucznie usypanych wysp 
Palm Jumeirah, na którego końcu usytuowany 
jest hotel Atlantis. Odwiedzimy w nim akwa-
rium Lost Chambers zamieszkiwane przez około 
65000 morskich zwierząt. Na ląd wrócimy kolej-
ką magnetyczną Mono Rail, z której wyraźnie wi-
dać założenie palmy i jej zabudowę. Przejedzie-
my także na plażę Jumeirah, gdzie będzie okazja 
sfotografowania jednej z najbardziej rozpozna-
walnych ikon miasta - nawiązującego kształtem 
do żagla hotelu Burj Al-Arab. Odwiedzimy także 
kompleks Madinat Jumeirah, nazywany Dubajską 
Wenecją. Przejazd do pobliskiego centrum han-
dlowego Mall of the Emirates, w którym znajdu-
je się m.in. pierwszy na Bliskim Wschodzie kryty 
stok narciarski a następnie do ogrodów Dubai 
Miracle Gardens (czynne sezonowo, zwykle od 
przełomu listopada i grudnia). Powrót do hotelu 
w Dubaju lub okolicy; obiadokolacja (fakultatyw-
nie) i nocleg. (Trasa ok. 100 km). 
Wieczorem (dla chętnych, cena ok. 110 USD/os) 
proponujemy wieczorny spektakl „La Perle” - po-
łączenie gry światła i wody - budzącej podziw 
scenografii (z ruchomą sceną) oraz nadzwyczaj-
nymi umiejętnościami kaskaderów, akrobatów 
i aktorów. Przedstawienie przenosi nas w krainę 
wodospadów, które płyną kilka metrów od miejsc 
na widowni a także w tętniące życiem miasto bę-
dące tłem do imponującego występu motocyklo-
wych kaskaderów w ogromnej metalowej perle. 
Całość oprawiona doskonale dobraną muzyką co 
gwarantuje niezapomniane wrażenia.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy ZEA. Zobaczymy imponujący meczet 
Szejka Zayeda - najważniejszą atrakcję miasta. 
Następnie przejazd do centrum. Zatrzymamy się 
na zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzi-
my Heritage Village - muzeum, w którym moż-
na poznać sposób życia dawnych mieszkańców 
Abu Zabi, z  czasów przed petrodolarowym 
boomem. Zobaczymy jak w  ciągu jednego 

pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła 
się w jedną z najpiękniejszych metropolii świa-
ta. Dalej przejedziemy promenadą Corniche 
w stronę portu. Odwiedzimy także położony 
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami. 
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - 
Saadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia 
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następnie 
powrót do hotelu w Dubaju (lub okolicy), obia-
dokolacja (opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 300 
km) Uwaga! W  tym dniu istnieje możliwość 
skorzystania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/
os.) z wizyty w Ferrari World. Dla korzystających 
z tej opcji dojazd na własną rękę taksówką po 
wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający 
z tej opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedza-
niu miasta; powrót do hotelu z grupą.
 Dzień 4  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom Dubaju, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dziel-
nicy Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy 
do Muzeum Kawy (możliwość spróbowania 
parzonej lokalnym sposobem kawy arabskiej), 
fragmentów murów miejskich oraz odwiedzimy 
jeden z tradycyjnych domów. Przejdziemy także 
wzdłuż dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, 
którymi przeprawimy się na przeciwległy brzeg, 
oglądając miasto od strony wody. Tym samym 
znajdziemy się na słynnych dubajskich targach 
ze złotem i przyprawami. Następnie przejazd do 
finansowej dzielnicy Dubaju. Odwiedzimy w niej 
największe centrum handlowe świata, Dubai 
Mall, gdzie przejdziemy obok jego głównych 
atrakcji: m.in. akwarium, lodowiska oraz wodo-
spadów ze skoczkami. Opcjonalnie (za dopłatą 
ok.65 USD) możliwość wjazdu na taras widoko-
wy najwyższego budynku świata, Burdż Chalify. 
Po południu czas wolny; dla chętnych proponuje-
my półdniową wycieczkę na pustynne safari (6-
os. samochody terenowe, z napędem na 4 koła). 
W ramach safari m.in.: przejazd samochodami 
po wydmach, przejażdżka wielbłądem, tatuaże 
z henny, pokaz tańca brzucha, kolacja z daniami 
z grilla. Koszt ok. 75 USD. Wieczorem powrót do 
hotelu w Dubaju lub okolicy na nocleg. (w tym 
dniu nie ma fakultatywnej obiadokolacji w hote-
lu). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Wykwaterowanie z hotelu (doba 
hotelowa trwa do godz. 10.00) i transfer na lot-
nisko w Dubaju. W zależności od godziny wylotu 
śniadanie w hotelu lub suchy prowiant na drogę. 
Wylot do Polski.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 

święta narodowe i religijne, np. Ramadan 23.04-
23.05.2020) organizacja objazdów i pobytów 
może ulec zmianie (np. kolejność zwiedzania, 
godziny otwarcia obiektów muzealnych i świątyń, 
godziny serwowanych posiłków i ich zawartość). 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w  ocenie organizatora (razem 4  rozpoczęte 
doby hotelowe w Dubaju lub okolicy). Pokoje: 
2 - osobowe, wyposażone są w łazienki z wc, 
klimatyzację, często TV. Wyżywienie: Śniadania 
oraz za dopłatą obiadokolacje (we wskazanych 
dniach, zazwyczaj w restauracjach hotelowych); 
napoje do kolacji dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości: na terenie hotelu najczę-
ściej: restauracja, bar, recepcja, sejf. Do dyspo-
zycji gości: na terenie hotelu: restauracja, bar, 
recepcja, sejf. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotnisko-
we, przelot samolotem, transfery klimatyzowa-
nym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (4 rozpoczęte doby 
hotelowe), wyżywienie: śniadania; obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskojęzycznego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
- wersja standard (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lo-
kalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych, napiwków dla obsługi oraz Tour 
Guide System (razem ok. 135 USD/os, płatne na 
miejscu), taksy turystycznej w Dubaju (ok. 20 
USD/pokój/objazd - płatne w hotelach); innych 
wydatków osobistych. Możliwość opcjonalnej 
dopłaty do obiadokolacji (2) w systemie rezer-
wacyjnym (napoje dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Od obywateli polskich nie 
jest wymagana wiza przy wjeździe do Emira-
tów Arabskich. Do wjazdu na teren Emiratów 
Arabskich wymagany jest paszport ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wy-
cieczki (powrotu).
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, wierzchnia 
część stroju z neutralnym wzorem dla mężczyzn 
oraz długie spódnice/spodnie (za kostki), bluzki 

zakrywające ręce (za nadgarstki) oraz chusty, 
jako nakrycie głowy dla kobiet
Przy wejściu do Meczetu Szejka Zayeda w Abu 
Dhabi obowiązuje ubiór całkowicie zakrywający 
ciało, ubranie nie może być obcisłe, przezroczy-
ste, również pod światło, najlepiej bez żadnych 
wzorów, nadruków. Kolor biały bez względu na 
odcień oraz fakturę materiału jest uznawany za 
przezroczysty i niedopuszczalny. Wchodząc do 
Meczetów nie wolno mieć widocznych tatuaży 
a także oznak przynależności religijnej innej niż 
Islam. Kobiety obowiązkowo muszą mieć za-
kryte włosy. Nie ma możliwości wypożyczenia 
odpowiedniego stroju a jedynie zakup za kwo-
tę ok.20-30 USD. Obuwie jest nieistotne, bo do 
Meczetu wchodzimy boso; można w skarpetach.
Waluty. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). Akceptowane 
są banknoty wydane po 2006 roku.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

2549 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

29.10 - 02.11 2999 5020

05.11 - 09.11 2799 5020

12.11 - 16.11 2970 5220

19.11 - 23.11 2770 4970

26.11 - 30.11 2949 5349

03.12 - 07.12 2599 4849

23.12 - 27.12 3799 6699

30.12 - 03.01 5349 9270

06.01 - 10.01 3049 5430

21.01 - 25.01 3049 5430

28.01 - 01.02 3049 5430

04.02 - 08.02 3049 5430

11.02 - 15.02 3049 5430

18.02 - 22.02 3049 5430

25.02 - 01.03 2999 5349

11.03 - 15.03 2749 5020

18.03 - 22.03 2749 5020

25.03 - 29.03 2649 4930

01.04 - 05.04 2870 5130

08.04 - 12.04 2830 5070

15.04 - 19.04 2699 4930

22.04 - 26.04 2549 4770

29.04 - 03.05 3049 5349

Dopłata za pok. 1 os. od 571 

Dopłata do terminu sylwestrowego  160

Dopłata do terminu świątecznego 80

Dopłata za obiadokolacje 180

Parking przy lotnisku 149

Kod imprezy: ZED

więcej na: R.pl
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Bliski Wschód Iran

 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Iranu (możliwe międzylądowania). 
Po przylocie odprawa celno-paszportowa 
i  transfer do hotelu w Szirazie (lub okolicy). 
Zakwaterowanie i nocleg. W tym dniu nie ma 
fakultatywnej obiadokolacji w hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyruszymy do Per-
sepolis - ceremonialnego serca imperium, 
zbudowanego przez Dariusza Wielkiego i jego 
potomków, uważanego swego czasu za „najbo-
gatsze miasto pod słońcem”. Obejrzymy m.in. 
pozostałości porażających przepychem sal au-
diencyjnych, zaskakujące detalami płaskorzeźby 
orszaku 23 narodów świata i armii „nieśmiertel-
nych”, podejdziemy także pod grobowiec Artak-
serksesa III, skąd roztacza się wspaniały widok 

na ruiny. Kolejnym przystankiem będzie Naksz-
-e Rostam, niezwykły kompleks grobowców 
władców starożytnego Iranu (m.in. Dariusza, 
Kserksesa) wykutych w pionowej skale. Po po-
wrocie do miasta odwiedzimy jeszcze położone 
w urokliwym ogrodzie mauzoleum ukochanego 
przez wszystkich Irańczyków wielkiego poety 
Hafeza z Szirazu. Powrót do hotelu; obiadoko-
lacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 130 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu i wykwaterowaniu dal-
sze zwiedzanie Szirazu, który w Iranie kojarzony 
jest z poezją i ogrodami. Zaczniemy od znane-
go z zacisznej atmosfery i lustrzanych dekoracji 
mauzoleum Ali Ebn-e Hamze, następnie mijając 
górującą ponad centrum twierdzę Arg-e Karim 
Chan dojedziemy do meczetu Nasr ol-Molk 
- przykładu doskonałego połączenia pięknej 
architektury i gry światła. Zobaczymy też po-
łożoną tuż obok w przytulnym ogrodzie rezy-
dencję Narandżestan oraz przejdziemy na znany 
z wyrobów rękodzielniczych i słodyczy bazar. Po 
czasie wolnym wyjazd z Szirazu śladem dawnej 
Perskiej Drogi Królewskiej przez spektakularne 
przełęcze gór Zagros do Biszapuru. Obejrzymy 
pozostałości potężnego niegdyś miasta, w tym 
wspaniałej świątyni Anahity i płaskorzeźb. Do-
jazd do Jasudżu, miasta znanego z położenia 
w okolicy przełęczy Perskie Wrota - miejsca bi-
twy rozstrzygającej o wygranej wojsk Aleksan-
dra Macedońskiego i podboju przez niego Persji. 
Zakwaterowanie w hotelu w Jasudżu, obiadoko-
lacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
wyruszymy w dalszą drogę przez góry Zagros. 
Przejedziemy przez okolice porośnięte bujnymi 
dębami, pistacjami, czy klonami, w tle natomiast 
będzie widoczna góra Dena (4409 m n.p.m.), 

uchodząca za jeden z najbardziej niedostęp-
nych szczytów Iranu. Po kilku godzinach jazdy 
dotrzemy do pięknych wodospadów Semirom, 
jednego z  chętniej odwiedzanych tego typu 
miejsc w kraju. Po chwili relaksu na łonie przy-
rody ruszymy w dalszą podróż do Isfahanu, naj-
ważniejszego w kraju skupiska zabytków i mia-
sta będącego magnesem dla nieprzeliczonych 
rzeszy podróżnych. Wielkość miasta najlepiej 
widać właśnie od południowego wjazdu, z góry 
Sofeh. W mieście zobaczymy bogato zdobioną 
ormiańską katedrę Wank - dowód tolerancji reli-
gijnej Islamskiej Republiki Iranu oraz przykładnie 
utrzymany park nad rzeką Zajande, gdzie będzie 
okazja do spaceru jednym z isfahańskich mo-
stów. Dojazd do hotelu w Isfahanie, obiadoko-
lacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Isfahanu 
rozpoczniemy od Meczetu Piątkowego, któ-
ry dzięki mieszance stylów budowy mógłby 
uchodzić za encyklopedię architektury muzuł-
mańskiej. Dotrzemy do słynnego placu Imama 
(jednego z największych na świecie), zwanego 
do niedawna Naksz-e Dżahan, czyli „Obraz 
Świata”, co ma odzwierciedlać rangę i piękno 
zgromadzonych przy nim zabytków. Zoba-
czymy dominującą nad okolicą bryłę meczetu 
Imama i zwiedzimy uchodzący za najpiękniej-
szy w Iranie meczet Lotfollah, słynący z sub-
telnych dekoracji i  gry światła. Odwiedzimy 
także otoczony wspaniałym ogrodem, służący 
rozrywkom i wytwornym przyjęciom pawilon 
Czehel Sotun. Czas wolny na spacery i zakup 
pamiątek. Za dodatkową opłatą po południu 
możliwość kontynuacji zwiedzania miasta w zu-
pełnie nietypowy sposób: propozycja obejmuje 
np. tradycyjny obiad irański, zwiedzanie miejsc 

spoza programu, degustację rozmaitych herbat 
w typowej perskiej herbaciarni itd. Cena i re-
alizacja zależna od ilości chętnych. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja (opcjonalnie) i nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i wykwaterowaniu wy-
jedziemy autostradą w kierunku stolicy Iranu. Po 
drodze odwiedzimy wieś Abjane znaną w Iranie 
z labiryntu uliczek i charakterystycznej czerwonej 
barwy budynków. Można tu zobaczyć tradycyjne 
stroje kobiet - długie białe szale i kolorowe wzo-
rzyste spódnice. Dalej przejedziemy przez region 
słynący z pól różanych do Kaszanu, miasta-oazy 
na szlaku łączącym Teheran z Kermanem. Zoba-
czymy najciekawsze zabytki: domy zamożnych 
rodzin kupieckich, z których zwiedzimy najlepiej 
reprezentującą założenie perskiego pałacu miej-
skiego - rezydencję Tabatabaich. Zwiedzimy tak-
że położone tuż obok, fantastycznie zachowane 
łaźnie Sułtana Amira Ahmada. Przyjazd do hote-
lu w Teheranie lub okolicy, nocleg. Obiadokolacja 
(opcjonalnie). (Trasa ok. 500 km). 
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Iranu, leżącej na zboczach masywu górskie-
go Elburs. Teheran z kilkunastoma milionami 
mieszkańców jest największym miastem Bli-
skiego Wschodu i najbardziej kosmopolitycz-
nym miastem kraju. Rozpoczniemy od polskie-
go akcentu - wizyty na Cmentarzu Katolickim, 
którego dużą część stanowią miejsca pochówku 
Polaków przybyłych do Iranu wraz z wojskami 
gen. Andersa. Zwiedzimy główną atrakcję stolicy 
- kompleks pałacowy Golestan, wpisany na listę 
UNESCO, w którym poznamy przepych, jakim 
otaczała się rodzina szacha. Następnie w Mu-
zeum Dywanów zobaczymy jedną z najbogat-
szych na świecie kolekcji dzieł irańskich tkaczy. 
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W programie: Teheran - pałace szachów w alpejskiej scenerii • Persepolis - najbogatsze miasto pod słońcem • Naqsz-e-Rostam - starożytne 
grobowce • Sziraz - miasto poetów i ogrodów • Biszapur - olśniewające ruiny pośród gór Zagros • góra Dena i wodospad Semirom • Isfahan - 
połowa świata • Kaszan – rezydencje kupców
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Zatrzymamy się przy Wieży Wolności - jednej 
z najbardziej charakterystycznych ikon miasta, 
zobaczymy także wszechobecne murale prezen-
tujące punkt widzenia Islamskiej Republiki Iranu 
na rozmaite kwestie społeczno-polityczne. Wje-
dziemy na platformę widokową na wieży Milad, 
skąd doskonale widać, jak rozległym miastem 
jest Teheran. Powrót do hotelu na nocleg; obia-
dokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 8  Po wczesnym wykwaterowaniu 
z  hotelu przejazd na lotnisko w  Teheranie. 
Odprawa celno-paszportowa, wylot do Polski. 
Uwaga! W tym dniu nie ma śniadania. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wyznaniowego, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Iran z punktu widzenia turysty jest krajem całko-
wicie bezpiecznym. Rozpowszechnione stereo-
typy wynikają wyłącznie z relacji politycznych 
pomiędzy Iranem a innymi krajami. W rzeczywi-
stości Irańczycy słyną z gościnności i życzliwego 
stosunku do turystów.
Ze względu na prawo Islamskiej Republiki Iranu, 
kobiety nie mogą zajmować pierwszego rzędu 
w autobusie poruszającym się po terytorium 
kraju. Dotyczy to również osób, które zakupiły 
opcję „dopłata do pierwszych miejsc w autoka-
rze”. Możliwość zajmowania miejsc w autobusie 
od rzędu drugiego.
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora - (razem 7  rozpoczę-
tych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe, 
wyposażone są w łazienki z wc (w niektórych 
hotelach możliwe tradycyjne toalety irańskie), 
klimatyzację, często TV. Wyżywienie: Śniadania 
a za dopłatą obiadokolacje (we wskazanych 
dniach); napoje do kolacji dodatkowo płatne
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowa-
nie w hotelach wg programu (7 rozpoczętych 
dób hotelowych), wyżywienie: śniadania, a za 
dopłatą obiadokolacje (6), obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Warszawie, opiekę polskojęzycznego pilota 
lub polskojęzycznego przedstawiciela lokal-
nego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lo-
kalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych oraz napiwków dla obsługi, Tour 
Guide System (razem ok. 180 EUR/os., płatne 
na miejscu), napojów do obiadokolacji i innych 
wydatków osobistych. 
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(6) w systemie rezerwacyjnym (napoje płatne 
dodatkowo).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. Klienci posiada-
jący stemple izraelskie w paszportach nie mogą 
uczestniczyć w wycieczce. 
Wiza. Informacje dotyczące wizy dostępne 
w  systemie rezerwacyjnym R.pl. Oferujemy 
możliwość wizowania za pośrednictwem Ra-

inbow. O szczegóły zapytaj swojego opiekuna 
wycieczki lub agenta, u którego dokonywałeś 
rezerwacji. Obowiązkowa opłata za wizę wg 
cennika. Jednocześnie Rainbow zastrzega, że 
nie gwarantuje udzielenia wizy irańskiej przez 
miejscowe MSZ.
Waluta. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). W Iranie nie 
ma możliwości dokonywania jakichkolwiek 
płatności monetami EUR - akceptowane są wy-
łącznie banknoty; podobnie nie można płacić 
USD starego typu, tj. z małymi podobiznami 
prezydentów. Nie ma możliwości pobierania 
gotówki z irańskich bankomatów. Iran jest pań-
stwem bezwzględnie przestrzegającym zasad 
religii muzułmańskiej, toteż nie ma możliwości 
wwożenia na jego teren żadnego alkoholu. 
Ubiór. W Iranie kobiety muszą mieć włosy osło-
nięte chustkami oraz nosić spodnie lub spódni-
ce a także tuniki zasłaniające: dekolt, ręce do 
nadgarstków i nogi do kolan. Mężczyźni muszą 
mieć zasłonięte ramiona i nosić długie spodnie 
(szorty, bermudy, rybaczki - niedozwolone). Po-
wyższe zasady dotyczą również turystów.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4549 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 14.11 4749 8449

21.11 - 28.11 4620 8299

26.12 - 02.01 5099 9020

16.01 - 23.01 4799 8520

30.01 - 06.02 4849 8599

13.02 - 20.02 4799 8520

27.02 - 06.03 4599 8270

06.03 - 13.03 4699 8349

03.04 - 10.04 4749 8349

17.04 - 24.04 4549 8099

01.05 - 08.05 5149 9020

Dopłata za pok. 1 os. od 671 

Dopłata do terminu sylwestrowego  90 

Dopłata za obiadokolacje 530 

Opłata za proc. wizową do Iranu  299 

Kod imprezy: IRA

Do Iranu?! Czyste szaleństwo! To 
prawda, wyjazd do Iranu naraża na 
szaleństwo zmysłów: mieniące się 
kolorami bazary, drżący dźwięk seta-
ru, smak soku ze świeżo wyciskanych 
granatów, zapach szafranu i kwiatów 
pomarańczy, elegancki Isfahan i 
dumne Persepolis... Największym 
niebezpieczeństwem czyhającym 
na Was w Iranie jest to, że będziecie 
chcieli wracać tam jak najczęściej.

Łukasz Augustowski
Pilot wycieczek Rainbow

więcej na: R.pl
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W programie: Dubaj – kosmopolityczna metropolia • Abu Dhabi - stolica Emiratów i największy meczet Szejka Zayeda (opcjonalnie) •Teheran 
– pałace szachów w alpejskiej scenerii • Mezopotamia – zabytki z początków cywilizacji • Sziraz – miasto poetów i ogrodów • Persepolis – 
religijne centrum dawnej Persji • Jazd – świątynie ognia i wieże wiatru • Czak-Czak – centrum pielgrzymkowe zoroastrian • Isfahan - połowa 
świata • Kaszan – rezydencje kupców • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku w Polsce, sta-
nowisko odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
do Iranu  - możliwe międzylądowanie i nocleg 
w Dubaju a kolejnego dnia rano przelot do Te-
heranu. (w tym dniu nie ma kolacji w hotelu - 
dotyczy klientów którzy dopłacili do tej opcji).
 Dzień 2  Po przylocie do Teheranu wyruszy-
my na zwiedzanie miasta. Zwiedzanie stolicy 
rozpoczniemy od Pałacu Białego i Zielonego 
w kompleksie Saadabad, rezydencji ostatnich 
szachów Iranu - rodziny Pahlawich. Przejedzie-
my także do parku Wody i Ognia, skąd rozciąga 
się widok na góry Elbrus i północne dzielnice 
miasta. Odpoczniemy przy kawie i przejdziemy 
przez wielopoziomowy most dla pieszych. Prze-
jazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja 
(opcjonalnie), nocleg. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejedziemy na cmentarz katolicki, gdzie znaj-
dują się groby Polaków przybyłych do Iranu 
z armią Andersa. Następnie zwiedzimy pałac 
Golestan, wpisany na listę UNESCO, w którym 
poznamy przepych, jakim otaczała się rodzina 
królewska. Zobaczymy tu m.in. marmurowy 
pawi tron, salę koronacyjną Pałacu Głównego, 
oraz wnętrza Pałacu Badgir. Zwiedzimy Mu-
zeum Dywanów z  dziełami irańskich tkaczy. 
Zatrzymamy się przy Wieży Wolności, zoba-
czymy także wszechobecne murale. Przejazd 
na lotnisko w Teheranie, przelot do Ahwazu 
(lub na pobliskie lotniska). Zakwaterowanie 
w hotelu w Ahwazie lub okolicy. Uwaga: przy-
jazd do hotelu możliwy w późnych godzinach 
wieczornych. W tym dniu nie ma opcjonalnej 
kolacji w hotelu. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wybierzemy się 
w górę rzeki Karun do Suzy - liczącej sobie ok. 

6000 lat stolicy starożytnego Elamu, później 
jednej ze stolic imperium Cyrusa Wielkiego. 
Zobaczymy pozostałości miasta, zamek oraz 
mauzoleum biblijnego proroka Daniela. Na-
stępnie przejedziemy do zigguratu Czoga Zanbil 
(UNESCO), jedynego tak doskonale zachowa-
nego tego typu obiektu w świecie. Kolejnym 
punktem programu będzie Szusztar - geniusz 
starożytnej inżynierii hydrologicznej (UNESCO). 
Obejrzymy kompleks wodospadów, tam, mły-
nów i kanałów sprzed prawie 2000 lat. Powrót 
do hotelu w Ahwazie lub okolicy; obiadokolacja 
(opcjonalnie) nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Wczesnym rankiem wyruszymy 
śladem Perskiej Drogi Królewskiej - starożyt-
nego szlaku łączącego Mezopotamię z Persją. 
Po drodze zobaczymy pozostałości miasta 
Biszapur, zbudowanego przez sasanidzkiego 
króla Szapura I. W Biszapurze znajdują się po-
zostałości zabudowań, w tym świątyni Anahity 
i płaskorzeźby. Dojazd do Szirazu, zakwatero-
wanie w hotelu w okolicy Szirazu, obiadokolacja 
(opcjonalnie), nocleg. (Trasa ok. 580 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie Szirazu, znanego jako miasto poetów i ogro-
dów, położonego w otoczeniu gór Zagros. Od-
wiedzimy Narandżestan - położoną w ogrodzie 
rezydencję miejską, zwiedzimy także meczet 
Nasir ol-Molk. Przejdziemy do meczetu Wakil 
oraz przylegającego do niego bazaru (czas wol-
ny). Podejdziemy pod twierdzę Karim Chana, 
a następnie położone w ogrodzie mauzoleum 
Hafeza z Szirazu, ukochanego przez wszystkich 
Irańczyków wielkiego poety. Powrót do hote-
lu w okolicy Szirazu na nocleg; obiadokolacja 
(opcjonalnie). (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i wykwaterowaniu wy-
ruszymy do Persepolis - ceremonialnego serca 

imperium, zbudowanego przez Dariusza Wiel-
kiego i jego potomków. Obejrzymy m.in. pozo-
stałości sal audiencyjnych i pałaców prywatnych, 
płaskorzeźby orszaku 23 narodów świata i armii 
„nieśmiertelnych”, podejdziemy także pod 
grobowiec Artakserksesa III, skąd roztacza się 
widok na ruiny. Kolejnym przystankiem będzie 
Naksz-e Rostam, kompleks grobowców władców 
starożytnego Iranu (m.in. Dariusz, Kserkses) 
wykutych w pionowej skale oraz płaskorzeźb, 
przedstawiających triumfy królów sasanidz-
kich. Następnie wyruszymy w drogę przez góry 
Zagros aż do miasteczka Abarkuh, w którym 
zobaczymy jedno z najstarszych drzew świata 
- cyprys liczący sobie przeszło 4500 lat. Dojazd 
do hotelu w Jazdzie lub okolicy, obiadokolacja 
(opcjonalnie) nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 8  Dzień zaczniemy od wizyty 
w Atiszkade, do dziś działającej świątyni ognia. 
Poznamy zasady i symbolikę zoroastryzmu. Zo-
baczymy także ulokowane niedaleko Dachme, 
tajemnicze wieże milczenia. Będziemy mieli 
okazję przespacerować się pośród uliczek 
starego miasta, mijając m.in. Więzienie Alek-
sandra, czy Mauzoleum Dwunastu Imamów. 
Dojdziemy do Meczetu Piątkowego o wyso-
kich minaretach. Podjedziemy także pod jedną 
z bardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta 
- kompleks Amir Czachmag (czas wolny na 
zakupy słynnych jazdańskich słodyczy). Odbę-
dziemy spacer po ogrodach Doulat Abad (UNE-
SCO). Powrót do hotelu w Jazdzie lub okolicy. 
W tym dniu nie ma opcjonalnej kolacji w hote-
lu (Trasa ok. 30 km). Wieczorem dla chętnych 
(dodatkowo płatny ok. 55 USD/os.) przejazd 
do położonego na pustkowiu karawanseraju 
Zejn ol-Din, gdzie zjemy tradycyjną kolację 
oraz weźmiemy udział w lekcji astronomii pod 

pustynnym niebem (cena i realizacja zależna 
od ilości chętnych).
 Dzień 9  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
wyruszymy w głąb Wielkiej Pustyni Słonej do 
miejscowości Charanak. Zbudowana z suszonej 
gliny osada-forteca mieści m.in. Meczet Piątko-
wy z minaretem oraz pozostałości domostw. 
Następnie mijając dzikie góry dojedziemy do 
Czak-Czaku, najważniejszej w  świecie świą-
tyni zoroastryjskiej, położonej wysoko ponad 
doliną. Kolejno odwiedzimy Mejbod, w którym 
zobaczymy karawanseraj z  przylegającą do 
niego cysterną na wodę, jak również starożytną 
„lodownię” - miejsce do wytwarzania i przecho-
wywania lodu. Przed wyjazdem do Isfahanu, zo-
baczymy jeszcze wieżę gołębią oraz twierdzę 
Narin. Zakwaterowanie w hotelu w Isfahanie 
lub okolicy, obiadokolacja (opcjonalnie) nocleg. 
(Trasa ok. 450 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Isfahanu, które rozpoczniemy od przejaz-
du do dzielnicy Nowa Dżolfa, gdzie zobaczymy 
ormiańską katedrę Wank - dowód tolerancji 
religijnej Islamskiej Republiki Iranu. W drodze 
do centrum zwiedzimy jeszcze Meczet Piątkowy. 
Dotrzemy wreszcie do placu Imama zwanego do 
niedawna Naksz-e Dżahan, czyli „Obraz Świata”. 
Zobaczymy bryłę meczetu Imama, zwiedzimy 
meczet Lotfollah, oraz pałac Ali Kapu - repre-
zentacyjną część kompleksu królewskiego. 
Odwiedzimy także otoczony ogrodem pawilon 
Czehel Sotun. Czas wolny na zakupy na isfa-
hańskim bazarze. Powrót do hotelu na nocleg. 
Obiadokolacja (opcjonalnie) (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
wyjedziemy z Isfahanu na północ w kierunku 
wsi Abjane. Zobaczymy tam m.in. mauzoleum 
lokalnego świętego i  starożytny zbiornik na 
wodę. Następnie przejazd do Kaszanu i zwie-
dzanie miasta: domy zamożnych rodzin kupiec-
kich, z których zwiedzimy rezydencję Tabataba-
ich. Zobaczymy także położone tuż obok łaźnie 
Sułtana Amira Ahmada oraz dwupoziomowy 
meczet Aga Bozorg, a następnie przejazd w kie-
runku Teheranu i przelot do Dubaju/Szardży. 
Uwaga przylot możliwy w godzinach nocnych! 
W tym dniu nie ma kolacji. Zakwaterowanie 
(wcześnie rano) w hotelu w Dubaju lub okolicy. 
(Trasa około 450 km).
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 Dzień 12  Po późnym śniadaniu półdniowe 
zwiedzanie nowych części Dubaju. Odwiedzi-
my dzielnicę najwyższych apartamentowców 
świata, Marinę. Dla chętnych możliwość rej-
su jachtem kanałami pomiędzy drapaczami 
chmur (płatne dodatkowo około 30 USD/os.). 
Kolejno przejedziemy na słynny archipelag 
sztucznie usypanych wysp Palm Jumeirah, na 
którego końcu usytuowany jest hotel Atlantis. 
Odwiedzimy w nim akwarium Lost Chambers 
zamieszkiwane przez około 65000 zwierząt. Na 
ląd wrócimy kolejką magnetyczną Mono Rail. 
Przejedziemy także na plażę Jumeirah, gdzie 
będzie okazja sprawdzić temperaturę wody 
w Zatoce Perskiej oraz sfotografować hotel Burj 
Al-Arab. Odwiedzimy także kompleks Madinat 
Jumeirah, nazywany Dubajską Wenecją. Następ-
nie przejazd do pobliskiego centrum handlowe-
go Mall of the Emirates, w którym znajduje się 
m.in. pierwszy na Bliskim Wschodzie kryty stok 
narciarski. Po południu czas wolny; w tym dniu 
nie ma opcjonalnej obiadokolacji w hotelu. Dla 
chętnych proponujemy półdniową wycieczkę 
na pustynne safari (6-os. samochody terenowe, 
z napędem na 4 koła). W ramach safari m.in.: 
przejazd samochodami po wydmach, przejażdż-
ka wielbłądem, tatuaże z henny, pokaz tańca 
brzucha, kolacja z daniami z grilla. (Koszt ok. 
75 USD/os.). Wieczorem powrót do hotelu w Du-
baju lub okolicy na nocleg. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 13  Dzień wolny na samodzielne po-
dziwianie Dubaju lub możliwość skorzystania 
z oferty atrakcji fakultatywnych. Nocleg w ho-
telu w Dubaju lub okolicy; obiadokolacja (opcjo-
nalnie). Dla chętnych fakultatywna wycieczka 
do Abu Dhabi (koszt ok. 75 USD/os.). Rano 
przejazd do Abu Zabi, stolicy ZEA. Zobaczymy 
meczet Szejka Zayeda - najważniejszą atrakcję 

miasta. Następnie przejazd do centrum. Zatrzy-
mamy się na zdjęcia w punkcie widokowym na 
najbardziej luksusowy hotel świata - Emirates 
Palace oraz pałac Prezydenta ZEA, a następnie 
odwiedzimy Heritage Village - muzeum, w któ-
rym można poznać sposób życia dawnych 
mieszkańców Abu Zabi. Dalej przejedziemy pro-
menadą Corniche w stronę portu. Odwiedzimy 
także rynek z daktylami. Kolejno znajdziemy się 
na Wyspie Szczęścia - Saadiyat Island z kopułą 
muzeum Luwr Abu Dhabi w tle. Następnie po-
wrót do hotelu w Dubaju (lub okolicy). (Trasa ok. 
300 km) Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość 
skorzystania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD/
os.) z wizyty w Ferrari World. Dla korzystających 
z tej opcji dojazd na własną rękę taksówką po 
wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający 
z tej opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedza-
niu miasta; powrót do hotelu z grupą.
 Dzień 14  Wykwaterowanie z hotelu wcze-
śnie rano (suchy prowiant w zamian za śniada-
nie) i transfer na lotnisko. Wylot do Polski. 
Uwaga! W  terminach świątecznych i  nowo-
rocznych możliwość dokupienia uroczystych 
kolacji za dodatkową opłatą na miejscu u pilota. 
Szczegółowe informacje podamy w październi-
ku 2020 na R.pl
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę krajów wyznaniowych, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 

Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
Ze względu na prawo Islamskiej Republiki Iranu, 
kobiety nie mogą zajmować pierwszego rzędu 
w autobusie poruszającym się po terytorium 
kraju. Dotyczy to również osób które zakupiły 
opcję „dopłata do pierwszych miejsc w auto-
karze”. Możliwość zajmowania miejsc od rzędu 
drugiego autobusu.
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora (razem 13 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe, wypo-
sażone są w łazienki z wc, często klimatyzację 
i TV. Wyżywienie: śniadania oraz za dopłatą 
obiadokolacje (we wskazanych dniach); napoje 
do kolacji dodatkowo płatne. Do dyspozycji go-
ści: na terenie hotelu restauracja, bar, recepcja.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: opłaty lotniskowe, 
przelot samolotem, transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, zakwaterowanie w hote-
lach wg programu (13), wyżywienie: śniadania; 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Warszawie, opiekę polskoję-
zycznego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa - wersja standard (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lo-
kalnych przewodników, biletów wstępu, opłat 
rezerwacyjnych, napiwków dla obsługi oraz Tour 
Guide System (razem ok. 270 EUR/os., płatne 
obligatoryjnie na miejscu), taksy turystycznej 
w Dubaju (ok.20 USD/pokój/objazd - płatne 
w hotelach).
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(8) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodat-
kowo płatne). 
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. Klienci posiada-
jący stemple izraelskie w paszportach nie mogą 
uczestniczyć w wycieczce.
Wiza irańska. Informacje dotyczące wizy dostęp-
ne w systemie rezerwacyjnym R.pl. Oferujemy 
możliwość wizowania za pośrednictwem Rainbow. 
O szczegóły zapytaj swojego opiekuna wycieczki 
lub agenta u którego dokonywałeś rezerwacji. 
Obowiązkowa opłata za wizę wg cennika. Jed-
nocześnie Rainbow zastrzega, że nie gwarantuje 
udzielenia wizy irańskiej przez miejscowe MSZ.

Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich obywa-
tele Polscy nie potrzebują wiz. 
Waluta. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). W Iranie nie 
ma możliwości dokonywania jakichkolwiek 
płatności monetami EUR - akceptowane są wy-
łącznie banknoty; podobnie nie można płacić 
USD starego typu, tj. z małymi podobiznami 
prezydentów. Nie ma możliwości pobierania 
gotówki z irańskich bankomatów. 
Ubiór. Przy wstępach do niektórych obiektów 
wymienionych w  programie wymagany jest 
odpowiedni ubiór: długie spodnie, koszule polo 
(z kołnierzem) i zakryte buty dla mężczyzn oraz 
długie spódnice i bluzki zakrywające ręce dla ko-
biet. Iran jest państwem bezwzględnie przestrze-
gającym zasad religii muzułmańskiej, toteż nie 
ma możliwości wwożenia na jego teren żadnego 
alkoholu. W Iranie kobiety muszą mieć włosy 
osłonięte chustkami oraz nosić spodnie lub spód-
nice, a także tuniki zasłaniające: dekolt, ręce do 
nadgarstków i nogi do kolan. Mężczyźni muszą 
mieć zasłonięte ramiona i nosić długie spodnie 
(szorty, bermudy, rybaczki - niedozwolone). Po-
wyższe zasady dotyczą również turystów. 
Prosimy o przygotowanie podstawowych kosme-
tyków, leków i ubrań na nocleg w Dubaju, gdyż 
nie będzie dostępu do bagażu głównego (będzie 
nadany na całą trasę do Teheranu).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6699 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.11 - 22.11 7020 12499

28.12 - 10.01 9599 16799

18.01 - 31.01 7020 12499

01.02 - 14.02 7049 12530

15.02 - 28.02 7020 12499

01.03 - 14.03 6699 12030

05.04 - 18.04 6949 12299

26.04 - 09.05 7099 12530

Dopłata za pok. 1 os. od 1500 

Dopłata do terminu sylwestrowego  90 

Dopłata za obiadokolacje 700 

Opłata za procedurę wizową do Iranu  299 

Kod imprezy: IRM

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Teheranu (możliwe międzylądowa-
nia). Po przylocie odprawa celno-paszportowa 
i transfer na nocleg do hotelu w Teheranie lub 
okolicy (w tym dniu nie ma kolacji w hotelu; 
dotyczy klientów którzy dopłacili do tej opcji). 
Uwaga! W zależności od rozkładu i trasy lotów 
(przy międzylądowaniu w  Doha) możliwość 
panoramicznego zwiedzania Dohy - stolicy Ka-
taru (koszt ok. 45 USD/os.; zwiedzanie obiektów 
z zewnątrz).
 Dzień 2  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
z hotelu udamy się na zwiedzanie Teheranu - 
jednego z największych miast świata położone-
go u stóp gór Elburs. W kompleksie pałacowym 

Golestan zwiedzimy pełen przepychu Pałac 
Główny oraz finezyjnie zdobiony Pałac Wież 
Wiatrów. W Muzeum Narodowym zapoznamy 
się z historią starożytną Iranu od czasów cy-
wilizacji mezopotamskiej przez epokę znanej 
z wojen greckich dynastii Achemenidów, aż po 
ostatnie wieki przed najazdem arabskim. W za-
skakującym urodą parku Wody i Ognia, jednym 
z kultowych miejsc Teheranu będzie okazja spoj-
rzeć z ogromnego, wielopoziomowego Mostu 
Natury na bogate, północne dzielnice miasta 
rozciągające się u podnóża gór. Przejedziemy 
następnie do Muzeum Dywanów, gdzie obej-
rzymy jedną z najbogatszych na świecie ko-
lekcji dzieł irańskich tkaczy. Dzień zakończymy 
fotografując symbol Teheranu - Wieżę Wolności, 
skąd udamy się na lotnisko Mehrabad i polecimy 

do Ahwazu. W tym dniu nie ma obiadokolacji 
w hotelu (dotyczy osób, które wykupiły obia-
dokolacje). Nocleg w Ahwazie lub okolicy. (Trasa 
około 40 km i przelot wewnętrzny).
 Dzień 3  Po śniadaniu wybierzemy się do 
Suzy - liczącej ok. 6000 lat stolicy starożyt-
nego Elamu, później jednej ze stolic Imperium 
Perskiego. Suza wraz z innymi ośrodkami Me-
zopotamii, dzięki wynalezieniu pisma i skodyfi-
kowaniu zasad handlu, uważana jest za kolebkę 
współczesnej cywilizacji. Zobaczymy pozostało-
ści miasta, dominujący nad nim potężny zamek 
oraz mauzoleum biblijnego proroka Daniela. 
Następnie przejedziemy do majestatycznego 
zigguratu Czoga Zanbil (UNESCO), jedynego 
tak doskonale zachowanego tego typu obiektu 
w świecie. Olbrzymia budowla przypominająca 
kształtem piramidę, była elamicką świątynią 
zbudowaną w XIII w. przed Chrystusem. Ko-
lejnym punktem programu będzie Szusztar 
- geniusz starożytnej inżynierii hydrologicznej 
(UNESCO). Obejrzymy unikatowy na skalę 
światową system wodospadów, zapór, młynów 
i kanałów sprzed prawie 2000 lat. Powrót do 
hotelu w Ahwazie lub okolicy; obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i wykwaterowaniu, 
wczesnym rankiem wyruszymy śladem Perskiej 
Drogi Królewskiej - starożytnego szlaku łączą-
cego Mezopotamię z Persją. Mijając przepiękne 
krajobrazy pokonamy różnicę wysokości ponad 
1500 m. Po drodze zobaczymy pozostałości po-
tężnego miasta Biszapur, zbudowanego przez 
sasanidzkiego króla Szapura I, pogromcę trzech 
cesarzy rzymskich. W Biszapurze znajdują się 
pozostałości zabudowań miejskich, świątyni 

Anahity i pałaców. Wszystko w pięknej scenerii 
gór Zagros. Dojazd do Szirazu, zakwaterowa-
nie w hotelu w okolicy Szirazu; obiadokolacja 
(opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 580 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Szirazu, znanego jako miasto poetów 
i ogrodów, położonego w otoczeniu gór Za-
gros. Odwiedzimy Narandżestan - położoną 
w  klasycznym perskim ogrodzie rezydencję 
szlachecką, zwiedzimy także meczet Nasir 
ol-Molk, słynący z  doskonałego połączenia 
pięknej architektury i gry światła. Odwiedzimy 
też oszałamiające tysiącami luster mauzoleum 
Ali ebne Hamze. Po zwiedzeniu typowego dla 
okresu dynastii Zand meczetu Wakil pospace-
rujemy i zrobimy zakupy na przylegającym do 
niego prawdziwym orientalnym bazarze (czas 
wolny). Następnie przejdziemy obok miesz-
kalnej twierdzy Karim Chana i udamy się do 
jednego z ulubionych przez mieszkańców Szi-
razu miejsc wypoczynku - wytwornego ogrodu 
Eram, wpisanego razem z  innymi ośmioma 
ogrodami w kraju na listę UNESCO. Dzień za-
kończymy przy mauzoleum Hafeza, którego 
poezja do dziś wzrusza wszystkich Irańczyków. 
Powrót do hotelu w okolicy Szirazu na nocleg; 
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu, 
wyruszymy do Persepolis - ceremonialnego 
serca imperium, zbudowanego przez Dariusza 
Wielkiego i jego potomków, uważanego swego 
czasu za „najbogatsze miasto pod słońcem”. 
Obejrzymy m.in. pozostałości uderzających 
przepychem sal audiencyjnych i pałaców prywat-
nych, płaskorzeźby orszaku 23 narodów świata 
i „gwardii nieśmiertelnych”, podejdziemy także 

W programie: Mezopotamia - zabytki z początków cywilizacji • Jazd - świątynie ognia i wieże wiatru • Teheran – pałace szachów w alpejskiej scenerii 

• Suza - dawna stolica Imperium Perskiego - potężny zamek oraz mauzoleum proroka Daniela • Sziraz - miasto poetów i ogrodów • Persepolis - 
religijne centrum dawnej Persji • Biszapur - w scenerii gór Zagroz • Isfahan - połowa świata

Iran – Drogą Królewską do świątyń ognia 
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pod grobowiec Artakserksesa III, skąd roztacza 
się wspaniały widok na ruiny. Kolejnym przystan-
kiem będzie Naksz-e Rostam, niezwykły kom-
pleks grobowców władców starożytnego Iranu 
(m.in. Dariusz, Kserkses) wykutych w pionowej 
skale oraz zadziwiających kunsztem płaskorzeźb, 
przedstawiających triumfy królów sasanidzkich. 
Następnie wyruszymy w drogę przez góry Za-
gros aż do miasteczka Abarkuh, w którym zoba-
czymy jedno z najstarszych drzew świata, liczący 
sobie przeszło 4500 lat cyprys. Dojazd do hotelu 
w Jazdzie lub okolicy, obiadokolacja (opcjonal-
nie) i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 7  Dzień zaczniemy od wizyty 
w  Atiszkade- czynnej świątyni ognia, której 
płomień podtrzymywany jest od 1500 lat. Po-
znamy zasady i symbolikę jednej z najstarszych 
monoteistycznych religii świata - zoroastryzmu. 
Zobaczymy także ulokowane na obrzeżach 
miasta Dachme, tajemnicze wieże milczenia. Bę-
dziemy mieli okazję przespacerować się pośród 
urokliwych uliczek starego miasta, mijając m.in. 
Więzienie Aleksandra, czy Mauzoleum Dwuna-
stu Imamów. Idąc labiryntem zadaszonych uli-
czek dojdziemy do Meczetu Piątkowego o im-
ponująco strzelistych minaretach. Podjedziemy 
także pod jedną z bardziej rozpoznawalnych 
wizytówek miasta - kompleks Amir Czachmag 
(czas wolny na zakupy słynnych jazdańskich 
słodyczy), zobaczymy też olbrzymi zbiornik 
na wodę (ab anbar) o sześciu wieżach wiatru. 
Odbędziemy spacer po eleganckich ogrodach 
Doulat Abad, wzorowo oddających założenia 
ogrodu perskiego (UNESCO). Powrót do hotelu 
w Jaździe lub okolicy. W tym dniu nie ma opcjo-
nalnej kolacji w hotelu (Trasa ok. 30 km). Wie-
czorem dla chętnych (dodatkowo płatny) prze-
jazd do położonego na pustkowiu karawanseraju 
Zejn ol-Din, gdzie zjemy tradycyjną kolację oraz 
weźmiemy udział w lekcji astronomii pod gwiaź-
dzistym pustynnym niebem (koszt ok. 30 EUR/
os.; cena i realizacja zależna od ilości chętnych).
 Dzień 8  Po śniadaniu wyruszymy w głąb 
Wielkiej Pustyni Słonej do miejscowości Chara-
nak, założonej jako przystanek dla karawan na 
szlaku chorasańskim. Zbudowana z suszonej gli-
ny osada-forteca mieści m.in. Meczet Piątkowy 
z chwiejącym się minaretem oraz ciekawe archi-
tektonicznie pozostałości domostw. Następnie 
mijając dzikie, odludne góry dojedziemy do 
Czak-Czaku, najważniejszej w świecie świątyni 
zoroastryjskiej, położonej wysoko ponad doliną. 
Kolejno odwiedzimy Mejbod, w którym zoba-
czymy Czaparchane - dawną stację pocztową, 
karawanseraj z przylegającą do niego potężną 
cysterną na wodę, jak również starożytną „lo-
dówkę” - miejsce do wytwarzania i przecho-
wywania lodu. Przed wyjazdem do Isfahanu, 
zobaczymy jeszcze wieżę gołębią oraz jeden 
z ciekawszych tego typu obiektów w Iranie - 
twierdzę Narin. Zakwaterowanie w hotelu w Is-
fahanie lub okolicy; obiadokolacja (opcjonalnie) 
i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Isfahanu, które rozpoczniemy od placu 
Imama (jednego z największych na świecie), 
zwanego do niedawna Naksz-e Dżahan, czyli 
„Obraz Świata”, co ma odzwierciedlać rangę 
i piękno zgromadzonych przy nim zabytków. Zo-
baczymy dominującą nad okolicą bryłę meczetu 
Imama, zwiedzimy uchodzący za najpiękniejszy 
w Iranie meczet Lotfollah, słynący z subtelnych 
dekoracji i gry światła oraz pałac Ali Kapu - re-
prezentacyjną część kompleksu królewskiego. 
Spojrzymy na „Obraz Świata” z pałacowego 
tarasu oraz wstąpimy do słynącej z niezwykłe-

go wystroju Sali Muzycznej. Odwiedzimy także 
otoczony wspaniałym ogrodem, służący roz-
rywkom i wytwornym przyjęciom, pałacyk Cze-
hel Sotun, a po czasie wolnym przespacerujemy 
się jednym z isfahańskich mostów, podglądając 
styl życia mieszkańców miasta. Przejedziemy 
następnie do dzielnicy Nowa Dżolfa, w której 
zobaczymy bogato zdobioną ormiańską kate-
drę Wank - dowód tolerancji religijnej Islamskiej 
Republiki Iranu. Nocleg w Isfahanie lub okolicy; 
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
Isfahanu, m.in.: łaźnie Ali Gholi Agha, gdzie do-
wiemy się o znaczeniu takich miejsc w kulturze 
Iranu, minaret Ali - jeden z najwyższych w Is-
fahanie, Meczet Piątkowy - prawdziwy „pod-
ręcznik” historii architektury islamu, w którym 
znajdziemy między innymi niezwykle finezyjne 
przykłady sztuki z czasu panowania Mongołów. 
Po południu czas wolny na zakupy i spacery. 
Wieczorem wizyta w zurchane, gdzie zobaczy-
my pokaz tradycyjnych, sięgających korzeniami 
starożytności ćwiczeń wykonywanych przez 
irańskich atletów. Powrót do hotelu, obiadoko-
lacja (opcjonalnie) i nocleg. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 11  Bardzo wcześnie rano wykwatero-
wanie z hotelu (w tym dniu nie ma śniadania 
w hotelu) i  transfer na lotnisko w  Isfahanie. 
Wylot do Polski. Przylot do Warszawy na lot-
nisko Okęcie. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
Ze względu na specyfikę krajów wyznaniowych, 
szczególnie w okresach świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religijne) organizacja objaz-
dów i pobytów może ulec zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzeal-
nych i świątyń, godziny serwowanych posiłków 
i ich zawartość). 
Iran jest państwem bezwzględnie przestrze-
gającym zasad religii muzułmańskiej, toteż nie 
ma możliwości wwożenia na jego teren żadnego 
alkoholu. 
Iran z  punktu widzenia turysty jest krajem 
całkowicie bezpiecznym. Rozpowszechnione 
stereotypy wynikają wyłącznie z  relacji poli-
tycznych pomiędzy Iranem, a innymi krajami. 
W rzeczywistości Irańczycy słyną z gościnności 
i życzliwego stosunku do turystów. 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
w ocenie organizatora - (razem 10 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2-os, wyposażone są 
w łazienki z wc (w niektórych hotelach możliwe 
tradycyjne toalety irańskie), często klimatyzację 
i TV. Do dyspozycji gości: a terenie hotelu re-
stauracja, bar, recepcja. Wyżywienie: śniadania, 
a za dopłatą obiadokolacje (we wskazanych 
dniach).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem lub busem, zakwaterowanie 
w hotelach wg programu (10 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Warszawie, opiekę polskojęzycznego 

pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta podczas objazdu, program 
turystyczny j.w. oraz pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: obsługi lokal-
nych przewodników, Tour Guide System, biletów 
wstępu, opłat rezerwacyjnych oraz napiwków 
dla obsługi (razem ok. 250 EUR/os., płatne na 
miejscu) i innych wydatków osobistych.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
(7) w systemie rezerwacyjnym (napoje dodat-
kowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki. Klienci posiada-
jący stemple izraelskie w paszportach nie mogą 
uczestniczyć w wycieczce. 
Wiza. Informacje dotyczące wizy dostępne 
w  systemie rezerwacyjnym R.pl. Oferujemy 
możliwość wizowania za pośrednictwem Ra-
inbow. O szczegóły zapytaj swojego opiekuna 
wycieczki lub agenta, u którego dokonywałeś 
rezerwacji. Obowiązkowa opłata za wizę wg 
cennika. Jednocześnie Rainbow zastrzega, że 
nie gwarantuje udzielenia wizy irańskiej przez 
miejscowe MSZ.
Waluta. Najlepiej wymienialną walutą na miej-
scu jest dolar amerykański (USD). W Iranie nie 
ma możliwości dokonywania jakichkolwiek 
płatności monetami EUR - akceptowane są wy-
łącznie banknoty; podobnie nie można płacić 
USD starego typu, tj. z małymi podobiznami 
prezydentów. Nie ma możliwości pobierania 
gotówki z irańskich bankomatów. Iran jest pań-
stwem bezwzględnie przestrzegającym zasad 
religii muzułmańskiej, toteż nie ma możliwości 
wwożenia na jego teren żadnego alkoholu. 

Ubiór. W Iranie kobiety muszą mieć włosy osło-
nięte chustkami oraz nosić spodnie lub spódni-
ce a także tuniki zasłaniające: dekolt, ręce do 
nadgarstków i nogi do kolan. Mężczyźni muszą 
mieć zasłonięte ramiona i nosić długie spodnie 
(szorty, bermudy, rybaczki - niedozwolone). Po-
wyższe zasady dotyczą również turystów.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4999 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 16.11 5170 9220

20.11 - 30.11 5120 9220

25.12 - 04.01 5520 9799

08.01 - 18.01 5099 9199

22.01 - 01.02 5270 9399

29.01 - 08.02 5270 9399

05.02 - 15.02 5299 9449

12.02 - 22.02 5270 9399

19.02 - 01.03 5270 9399

05.03 - 15.03 4999 9020

02.04 - 12.04 5199 9199

16.04 - 26.04 5020 8970

30.04 - 10.05 5620 9899

Dopłata za pok. 1 os. od 900 

Dopłata do terminu sylwestrowego  90 

Dopłata za obiadokolacje 610 

Opłata za proc. wizową do Iranu  299 

Kod imprezy: IRC

więcej na: R.pl
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      –› Wylot z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Nowość  
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Fascynujące i różnobarwne Stany Zjednoczone 
stanowią obowiązkowy punkt na mapie każdego 
turysty! Nie sposób się tutaj nudzić – słoneczna 
Floryda, kosmopolityczny Nowy Jork, szalone Las 
Vegas, a także niezapomniane zachodnie wybrzeże 
z gwiazdorskim Los Angeles i bezpretensjonalnym 
San Francisco zapewnią moc atrakcji dla każdego. 
Idealnym miejscem na odpoczynek po zwiedzaniu 
jest kultowe Miami ze swoimi piaszczystymi plażami 
i architekturą art deco.

W regionie

Miami
Najbardziej znane miasto Florydy, przyciąga-
jące turystów z całego świata swoim wakacyj-
nym klimatem i pięknymi plażami. Rozcią-
gnięte wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, 
jest malowniczo otoczone setkami wysp 
barierowych, które tworzą Biscayne Bay. Miami 
oferuje mnóstwo atrakcji, nie tylko natural-
nych takich jak na przykład pobliskie mokradła 
Everglades, ale także tych stworzonych przez 
człowieka – w Miami należy zobaczyć charakte-
rystyczną zabudowę w stylu Art Deco, dzielnicę 
Little Havana z kubańskim dziedzictwem czy 
rozrywkowe South Beach. Miasto znane jest 
także jako najczystsze miasto Stanów Zjedno-
czonych.
Fort Lauderdale
Niewielkie miasto położone na północ od 
Miami, jedna z najchętniej wybieranych miej-
scowości wypoczynkowych na Florydzie, nie 
tylko przez mieszkańców USA, ale także przez 
gości z całego świata! Znajdują się tutaj jedne z 

najpiękniejszych plaż – drobny, niemalże biały 
piasek i turkusowa woda to raj dla miłośników 
błogiego lenistwa, a także entuzjastów sportów 
wodnych. Doskonale przygotowana baza 
hotelowa zapewni wspaniały wypoczynek, a 
wiele dobrych restauracji, centrów handlowych 
oraz klubów nie pozwoli się nudzić. Dodatko-
wo dostępne są liczne pola golfowe i centra 
sportów wodnych.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT-u (rejs bezpośredni) do 
Miami, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w 
wybranych hotelu (7 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie jak w opisie wybrane-
go hotelu, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, 
ubezpieczenie TU Europa (w wersji standard- 
NW, KL, assistance i bagaż), opiekę polskoję-
zycznego rezydenta, obsługę przedstawiciela 
Rainbow podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
lokalnych i innych wydatków osobistych.

USA

BAHAMA
Miami Beach

Fort Lauderdale

Freeport

Hollywood

FLORYDA

USA

Bahama

Floryda

Informacje ogólne 

Wiza
Paszport powinien być ważny min. 6 mie-
sięcy od daty zakończenia wycieczki. Od 
listopada 2019 r. Polacy mogą podróżować 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki bez 
wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za 
pośrednictwem Elektronicznego Systemu 
Autoryzacji Podróży (Electronic System for 
Travel Authorization [ESTA]). Obywatele 
Polski mają obowiązek posiadania ważnej 
ESTA bądź wizy przy wjeździe do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. ESTA nie gwa-
rantuje otrzymania zezwolenia na wjazd 
do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia 
na przekroczenie granicy USA podej-
muje inspektor imigracyjny w punkcie 
granicznym. W przypadku braku otrzyma-
nia autoryzacji ESTA można ubiegać się 
o wizę w amerykańskiej ambasadzie lub 
konsulacie. Czas rozpatrywania ESTY przez 
Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych 
nie jest identyczny. Informujemy, iż Biuro 
Podróży Rainbow Tours S. A. nie ponosi od-
powiedzialności za zwłokę w rozpatrzeniu 
wniosku o ESTA oraz za odmowę wydania 
ESTA Szczegółowe informacje na R.pl. 

Czas
-6 godzin w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Angielski

Waluta
Dolar amerykański (USD). 1 USD = 100 
centów. Akceptowane są następujące karty 
kredytowe: Visa, MasterCard, American 
Express i są najczęstszym środkiem płat-
niczym.

Elektryczność
Napięcie w gniazdkach elektrycznych 
wynosi 120 V, gniazda/wtyczki elektrycz-
ne typu A i B. Konieczne są adaptery do 
gniazdek – wtyczki polskich urządzeń nie 
pasują do gniazdek w USA. Adaptery należy 
zakupić przed wyjazdem, ponieważ na 
miejscu trudno o ich zakup.

Orientacyjne ceny 
Obiad/kolacja w restauracji 20-30 USD, 
piwo ok. 5 USD, kawa ok. 2 USD.

Wyloty 
Wyloty z Warszawy. Zbiórka na 3 godz. 
przed planowanym wylotem przy sta-
nowisku Rainbow na lotnisku. Aktualne 
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.

Ameryka Północna
USA - Floryda
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Wycieczki fakultatywne

Kennedy Space Center
Przejazd do Cape Canaveral na zwiedzanie centrum kosmiczne-
go Kennedy Space Center, które jest rdzeniem amerykańskich 
operacji kosmicznych NASA. Podczas wizyty w Centrum Lotów 
Kosmicznych, wycieczka autobusem po ośrodku NASA. W sali 
dowodzenia z czasów programu Apollo, zapoznamy się z przygo-
towaniami do lotu na księżyc, a nawet „poczujemy” start rakiety. 
W specjalnej hali obejrzymy najpotężniejszą rakietę nośną świata 
„Saturn V”, dotkniemy próbki księżycowego gruntu, a także zo-
baczymy oryginalny pojazd kosmiczny Atlantis oraz jego wypo-
sażenie. Poznamy elementy pracy i życia kosmonautów na orbicie 
– dowiemy się m.in. jak jeść i pić w stanie nieważkości. Na koniec 

będziemy uczestniczyli w symulowanym starcie wahadłowca 
jako członkowie misji kosmicznej, a na zewnątrz zobaczymy eks-
pozycję rakiet ukazującą historię postępu w budowie pojazdów 
kosmicznych. Będzie też można zająć miejsce w kapsule lądow-
nika i przejść po pochylni łączącej wieżę startów z rakietami misji 
Gemmini i Apollo. Cena ok. 160 USD/os.

Park Narodowy Everglades
Przejazd na południe Florydy do pięknego i tajemniczego Parku 
Narodowego Everglades, słynącego z ciekawej fauny i flory, mi.in. 
możliwość spotkania aligatorów w ich naturalnym środowisku 
i rzadkich gatunków ptaków. Popłyniemy szybką łodzią napę-
dzaną śmigłem przez rozlewiska parku pełne namorzyn, traw 
i kwiatów do skansenu małej osady indiańskiej. Po powrocie 

Miami swoją różnorodnością przyciąga i zachwy-
ca. Ciepłe wody Atlantyku, rozległe białe plaże, 
tropikalna roślinność, moc miejskich atrakcji 
dla dużych i małych, a wszystko to okraszone 
amerykańską kulturą wielkiego miasta zmiesza-
ną z latynoskim temperamentem przybyszów 
z Karaibów i Ameryki Południowej. 

Jerzy Sajkowski 
Rezydent Rainbow

Ameryka Północna
USA - Floryda
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Everglades

Kennedy Space Center
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łodzią na ląd odwiedzimy osadę Indian Mikosukee, zapoznamy 
się z ich kulturą i tradycjami, obejrzymy aligatory i spróbujemy 
smaku ich mięsa. Następnie przejedziemy do kasyna prowadzo-
nego przez Indian na smaczny i obfity obiad w formie bufetu, 
gdzie spróbujemy soku ze świeżych pomarańczy florydzkich. 
Cena ok. 120 USD/os.

Jungle Island
Fantastyczna atrakcja dla całej rodziny, a szczególnie niesamo-
wita frajda dla dzieci. Jungle Island jest ulubioną atrakcją na 
południu Florydy. Jest to ekologiczny park pomiędzy centrum 
Miami i South Beach. Podczas pobytu można podziwiać rozmaite 
gatunki zwierząt z całego świata – gibony, lemury, lwy, skunksy, 
lamy, pingwny czy papugi. Niespotykaną atrakcją jest zobaczenie 
lygrysa (krzyżówki samca lwa i samicy tygrysa), a także, wystę-
pujących niezwykle rzadko, bliźniaczych orangutanów. Cena ok. 
87 USD/os.

Mała Hawana
Czasem, aby zobaczyć coś intrygującego trzeba opuścić ścisłe 
centrum i udać się na przedmieścia. Jedną z perełek, którą ko-
niecznie trzeba odwiedzić jest kolorowa, barwna dzielnica Little 
Havana. To miejsce żyje własnym, kubańskim stylem. Na domach 

zobaczycie kolorowe malowidła a naokoło mnóstwo roślinności. 
Na ulicach rozbrzmiewają rytmy salsy i roznosi się zapach trady-
cyjnych, karaibskich dań. Cena ok. 53 USD/os.

Relaks

Plaża South Beach
Plaża znajduje się na samym południu Miami Beach i ciągnie się 
wzdłuż słynnej ulicy Ocean Drive. Oferuje piękne widoki, jasny 
piasek oraz czysty i ciepły ocean. Lubiany przez turystów z Eu-
ropy, a także przez producentów filmów i seriali telewizyjnych.

Turystycznie w Bay Marketplace
Bay Marketplace polecamy wszystkim spragnionym atrakcji. 
Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Znaleźć tu można również 
mnóstwo sklepów z bardzo różnorodnym asortymentem. Moż-
na tu kupić kultowe pamiątki lub odwiedzić markowe butiki. Na 
fanów muzyki czeka prawdziwa gratka – koncerty na żywo na 
scenie w centrum Bayside Marketplace.

Seaquarium Miami
Ogromny, zlokalizowany na 15 hektarach park morski posiada 
około 10 tys. gatunków zwierząt morskich. Oferuje liczne pokazy, 
m. in. orki, delfiny i lwy morskie. Podczas każdego pokazu można 
dowiedzieć się więcej o zwierzętach oraz o tym, co możesz zrobić, 
aby je chronić. Cena ok. 48 USD/os.

Zwiedzanie

Ogród i muzeum Vizcaya
Mnóstwo zieleni, piękne ogrody i zapierające dech w piersiach 
projekty architektoniczne. Miejsce to można spokojnie porównać 
do wielu europejskich pałaców i willi. Aż trudno uwierzyć, że jest 
się tak blisko centrum Miami.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są 
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlo-
wej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży 
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie interne-
towym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center, 
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz 
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich 
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.
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Położenie
Wysokiej klasy hotel zlokalizowany jest na malowniczym wy-
brzeżu Florydy, bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży. 
W okolicy znajdują się liczne restauracje, kluby, bary oraz sklepy. 
Odległość Międzynarodowego Portu Lotniczego w Miami wynosi 
ok. 20 km.
Plaża
Piękna, piaszczysta plaża Miami Beach znajduje się zaledwie oko-
ło 50 metrów od hotelu. Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe 
dostępne są bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z  lobby, odkryty basen z podgrzewaną 
wodą, restauracja serwująca dania kuchni lokalnej oraz mię-
dzynarodowej, bar serwujący napoje na plaży oraz przy basenie 
(czynny w godzinach 11-18), bar z przekąskami, egzotyczny ogród, 
całodobowe centrum biznesowe oraz konferencyjne, usługi pral-
nicze, sklep z pamiątkami, usługa parkowania samochodu, usługa 
konsjerża (płatne dodatkowo).
Pokoje
Hotel The Palms oferuje zakwaterowanie w 251 komfortowo 
urządzonych i odnowionych pokojach dwuosobowych. Wszyst-
kie wyposażone są w klimatyzację, łazienkę z prysznicem, zestaw 
podstawowych kosmetyków, TV (kanały filmowe na żądanie – za 
dodatkową opłatą), ekspres do kawy, radio, sejf, minibar, żelazko 
oraz deska do prasowania.
Wyżywienie
Brak wyżywienia.
Program sportowy i animacyjny
W swojej ofercie hotel posiada szeroki wybór aktywności fizycz-
nych, do których należą między innymi: sporty wodne, golf, tenis, 
siłownia i fitness (płatne dodatkowo). Dla pragnących zaczerpnąć 
chwili relaksu doskonałą propozycją będzie hotelowe spa ofe-
rujące zabiegi na twarz, ciało oraz masaże (płatne dodatkowo).
Internet
Bezpłatne wifi dostępne na terenie całego hotelu.
www.thepalmshotel.com

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Hotel z doskonałą lokalizacją w pierwszej linii brzegowej – rozciąga się stąd niesamowity widok na lazurowe wody Oceanu Atlantyckiego. 
Hotel lubiany wśród Gości za wygodne, przestronne pokoje oraz fantastyczny serwis!

The Palms Hotel & SPA – Miami Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

8049 zł

KOD IMPREZY: UFO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 8049 12670 14030 21749

Grudzień od 11299 22720 19470 38530

Styczeń od 12470 21470 21420 36449

Luty od 12470 21470 21420 36449

Marzec od 10920 17270 18820 29430

Kwiecień od 9149 15499 15870 26470

Kategoria lokalna: w USA nie ma oficjalnej standaryzacji hoteli

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Nowoczesny hotel, położony w samym centrum znanego ze 
stylowych budynków art deco Miami Beach, turystycznego serca 
Miami. Wokół hotelu znajduje się wiele restauracji, klubów i ka-
wiarni, a także jedyne w swoim rodzaju centrum handlowe pod 
gołym niebem – Lincoln Road Mall. Lotnisko w Miami oddalone 
jest o ok. 18 km od hotelu.
Plaża
Hotel zlokalizowany jest przy szerokiej, piaszczystej plaży z bia-
łym piaskiem. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, lobby, windy, usługi concierge, przechowalnia 
bagażu, pralnia. Goście mogą korzystać odpłatnie z restauracji 
z tarasem Gavroche, a także dwóch barów: M Bar w lobby oraz 
Backyard – przy basenie, w przyjemnym otoczeniu ogrodu. Na 
terenie hotelu znajduje się podgrzewany basen zewnętrzny wraz 
z tarasem słonecznym – leżaki oraz hamaki przy basenie dostęp-
ne bezpłatnie.
Pokoje
Hotel oferuje swoim Gościom ponad 110 jasnych i nowocześnie 
urządzonych pokoi. Standardowe pokoje 2-os. (możliwe zakwate-
rowanie 2 osób dorosłych i 1 dziecka lub 3 osób dorosłych, bez do-
datkowego łóżka – pokój wyposażony jest w 2 łóżka typu queen) 
z łazienką (prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie ste-
rowaną klimatyzacją, telefonem, telewizją satelitarną, zestawem 
do parzenia kawy/herbaty, żelazkiem i deską do prasowania oraz 
sejf.em. Za opłatą – lodówka (ok. 5 USD/dzień).
Wyżywienie
Brak wyżywienia
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, gdyż zlokalizowa-
ny jest w rozrywkowej części Miami Beach. Goście mają szeroki 
wybór atrakcji zarówno w dzień jak i w nocy. W pobliżu znajduje 
się pole golfowe w Bayshore, a także ścieżka do joggingu. Na 
publicznej plaży usytuowane są centra sportów wodnych.
Internet
Wi-Fi dostępne w całym hotelu (za dodatkową opłatą).
www.marseilleshotel.com

Przy plaży We dwoje

Nowocześnie urządzony hotel z dobrym serwisem, zlokalizowany w bardzo atrakcyjnej części Miami Beach – niedaleko stąd do lokalnych 
rozrywek i atrakcji, dzięki czemu można lepiej poznać miasto. Dodatkowo fantastyczne położenie tuż przy plaży pozwoli na wymarzony 
wypoczynek!

Marseilles Hotel – Miami Beach +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

6380 zł

KOD IMPREZY: UFO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 6680 9899 11749 17120

Grudzień od 9249 15049 16030 25720

Styczeń od 7449 11420 13030 19670

Luty od 7670 12549 13399 21549

Marzec od 7670 11870 13399 20420

Kwiecień od 6380 9320 11249 16149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6730 9670 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6730 9670 

Kategoria lokalna: w USA nie ma oficjalnej standaryzacji hoteli

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Stylowy, butikowy hotel zlokalizowany w ścisłym centrum nie-
samowitego Miami Beach. Niedaleko obiektu znajdują się liczne 
restauracje, kluby i kawiarnie. Do lotniska w Miami około 17 km.
Plaża
Hotel usytuowany około 150 m od szerokiej, piaszczystej plaży 
z białym piaskiem. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, lobby, windy, usługi concierge, przechowalnia 
bagażu, centrum fitness (płatne dodatkowo). Goście hotelu mogą 
skorzystać odpłatnie z restauracji Jules Kitchen lub baru Wun-
derBar. Ponadto, na terenie hotelu znajduje się niewielki basen 
z tarasem słonecznym i leżakami.
Pokoje
Hotel dysponuje 97 komfortowo urządzonymi pokojami roz-
mieszczonymi w dwóch 3-kondygnacyjnych budynkach. Standar-
dowe pokoje dwuosobowe wyposażone są w łazienkę (prysznic, 
suszarka do włosów), 2 łóżka typu queen, TV, mini-lodówkę, 
zestaw do przyrządzania kawy i herbaty, sejf i żelazko z deską 
do prasowania.
Wyżywienie
Bez wyżywienia.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. W pobliżu hotelu 
znajduje się pole golfowe w Bayshore, a także ścieżka do joggin-
gu. Na publicznej plaży usytuowane są centra sportów wodnych 
(płatne dodatkowo).
Internet
Bezpłatne wifi dostępne na terenie całego hotelu.
www.circa39.com

We dwoje

Położony w samym sercu Miami, w niewielkiej odległości od lokalnych atrakcji, zarówno sportowych jak i tych pozwalających poznać 
barwne życie towarzyskie miasta. Świetna oferta dla par oraz grup znajomych, szukających dobrej klasy hotelu z dobrą lokalizacją.

Circa 39 – Miami Beach +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

6220 zł

KOD IMPREZY: UFO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 6220 8980 10999 15599

Grudzień od 7899 14799 13799 25299

Styczeń od 7870 12270 13730 21099

Luty od 7870 12270 13730 21099

Marzec od 7870 12270 13730 21099

Kwiecień od 6620 10149 11649 17549

Kategoria lokalna: w USA nie ma oficjalnej standaryzacji hoteli

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Obiekt zlokalizowany w samym sercu zabytkowej dzielnicy Art 
Deco, przy Collins Avenue i 18th Street. W pobliżu wiele restau-
racji i barów, a ok. 200 m od hotelu znajduje się niewielki Collins 
Park, idealny na spacery. W odległości niecałego kilometra od 
hotelu słynne Miami Beach Convention Center i The Fillmore 
Miami Beach. Do międzynarodowego lotniska w Miami ok. 19 km.
Plaża
Hotel położony w drugiej linii brzegowej, ok. 350 m od pięknej, 
szerokiej, piaszczystej plaży, z której rozciąga się widok na lazu-
rowe wody oceanu. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, winda, restauracja, bar, podgrzewany 
basen, usługi concierge. Dodatkowo płatne: pralnia i suszarnia, 
parking.
Pokoje
Hotel dysponuje 127 komfortowo urządzonymi pokojami. Pokoje 
standardowe o pow. ok. 25m2 wyposażone są w łazienkę (wanna 
lub prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-Sat., te-
lefon, sejf, deskę do prasowania i żelazko.
Wyżywienie
Brak wyżywienia.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Na plaży skorzystać 
można ze sportów wodnych – płatne dodatkowo.
Internet
Dostęp do bezprzewodowego Internetu w całym obiekcie.
www.hoteldorchester.com

We dwoje

Ten przyjazny hotel w dobrej lokalizacji polecamy zarówno osobom szukającym wypoczynku w relaksującej i luźnej atmosferze, jak 
i miłośnikom lokalnych wieczornych rozrywek.

Dorchester Miami Beach  – Miami Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

6149 zł

KOD IMPREZY: UFO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 8 dni 15 dni 8 dni 15 dni

Listopad od 6149 8849 10870 15370

Grudzień od 8699 14449 15120 24720

Styczeń od 6749 10049 11870 17370

Luty od 7149 11899 12530 20470

Marzec od 7149 10820 12530 18670

Kwiecień od 5920 8399 10470 14620

Kategoria lokalna: w USA nie ma oficjalnej standaryzacji hoteli

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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W programie: Kosmopolityczny Nowy Jork • Manhattan z Piątą Aleją • Central Park – najbardziej znany park świata • Rockefeller Centre 

• kolorowe Times Square • Empire State Building • wyspa Ellis ze Statuą Wolności • Wall Street • most Brookliński • lot śmigłowcem nad 
Manhattanem (płatny dodatkowo) • dolina rzeki Hudson – miejsce wytchnienia od nowojorskiego zgiełku • Bronx – niespokojna dzielnica

New York, New York

USA

Kanada

Hudson Valley
Nowy Jork

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Tour Guide System 

      –› Możliwe loty bezpośrednie 

7
dni
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wy-
lot do USA. Przylot do Nowego Jorku, odprawa 
paszportowa zgodnie z obowiązującymi proce-
durami wizowymi, spotkanie z pilotem, transfer 
do hotelu, odpoczynek i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie środkowych części Manhattanu. Podjedzie-
my pod położony przy Piątej Alei spektakularny 
gmach Metropolitan Museum of Art, skąd roz-
poczniemy spacer po najbardziej znanym parku 
świata, Central Parku. Zobaczymy m.in. słynny 
egipski Obelisk, podarowany w XIX w. Stanom 
Zjednoczonym, czy największą w parku rzeźbę, 
posąg króla Jagiełły. Odwiedzimy Rockefeller 
Centre ze słynnymi rzeźbami i przylegającym 
do niego Radio City - jednym z najważniejszych 
obiektów na muzycznej mapie Stanów Zjedno-
czonych. Staniemy na Times Square, nazywanym 
„rozdrożem świata”, przyprawiającym o zawrót 
głowy misz-maszu reklam, neonów, kolorów 
i niezliczonych tłumów. Wejdziemy do katedry 
św. Patryka, przespacerujemy do nowojorskiej 
Biblioteki, zerkniemy na dworzec kolejowy Grand 
Central, a także wjedziemy na taras widokowy 
Empire State Building, skąd można podziwiać 
panoramę miasta. Powrót do hotelu, nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu poranny rejs statkiem 
na spacer po wyspie gdzie mieści się Statua Wol-
ności, a następnie rejs na wyspę Ellis, która dla 
ponad 20 milionów emigrantów (w tym 1,5 mi-
liona Polaków) była pierwszym przystankiem 
w Ameryce. Po powrocie odwiedzimy dzielnicę 
finansową na Manhattanie znaną z wielu fil-
mów z gmachem Giełdy Nowojorskiej w „roli 
głównej”, Wall Street, Federal Hall - miejsce 
zaprzysiężenia prezydenta Waszyngtona oraz 
historyczny kościół św. Trójcy. Następnie od-
wiedzimy Ground Zero (9/11 Memorial), gdzie 
ulokowane były niegdyś symboliczne, bliźniacze 
wieże World Trade Center. To miejsce na zawsze 
będzie kojarzone z atakiem terrorystycznym z 11 
września 2001 r. Zobaczymy słynny Most Bro-
okliński, jeden z najstarszych wiszących mostów 
na świecie. Miniemy potężny nowojorski Ratusz 
i znany z wielu filmów gmach sądów. Dojdzie-
my do obrzeży nowojorskiej Chinatown i Little 
Italy, a następnie dojdziemy do tętniącego ży-
ciem SoHo, eleganckiej dzielnicy zabytkowych 
budynków z żeliwnymi schodami, galerii sztuki 
i modnych restauracji. Zobaczymy Łuk Waszyng-
tona zbudowany dla uczczenia stulecia wyboru 
pierwszego prezydenta USA na urząd, będący 
jednocześnie początkiem najsłynniejszej ulicy 
świata, Piątej Alei. Powrót do hotelu metrem.

 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie Brooklynu, jednej z dzielnic Nowego Jorku, 
znajdującej się na zachodnim krańcu wyspy 
Long Island. Kultowe mosty Brookliński i Man-
hattański łączą go z Manhattanem, a w  jego 
skład wchodzą np. ekskluzywne DUMBO, sie-
dlisko niezależnej sztuki i muzyki Williamsburg, 
czy plaża Coney Island z jej parkami rozrywki. 
Odwiedzimy Greenpoint, jedno z największych 
skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych. 
Przejedziemy przez Williamsburg, którego starą 
część zamieszkuje olbrzymia społeczność ultra 
ortodoksyjnych Chasydów, a nową upodobali 
sobie brooklyńscy hipsterzy, tworząc tu kwitną-
cą społeczność artystyczną pośród olśniewają-
cej gamy sklepów, restauracji i klubów nocnych. 
Wizyta w tej części miasta byłaby niekompletna 
bez przystanku na zdjęcia przy słynnej Jane’s 
Carousel: położona nad cieśniną East River 
karuzela oferuje widok na Most Brookliński 
i wieżowce centrum finansowego Nowego Jor-
ku. Stamtąd udamy się do centrum Brooklynu 
- niegdyś osobnego miasta, dziś najludniejszej 
nowojorskiej dzielnicy. Zwiedzimy fantastyczne 
Transit Museum, ulokowane na nieczynnej stacji 
metra. Zajedziemy także na Coney Island, słynną 
dzielnicę plażową z lunaparkami, molo i niezli-
czonymi restauracjami. Powrót do hotelu. (Trasa 
ok. 70 km). Dla chętnych (za dodatkową opłatą 
ok. 230 USD/os.) możliwość wzięcia udziału 
w  locie śmigłowcem nad Manhattanem. Rejs 
zapewnia spektakularne widoki „stolicy świata”.
 Dzień 5  Po śniadaniu pora na całodniowy 
wypad poza miasto, stanowiący doskonałą 
ucieczkę od nowojorskiego zgiełku. Skierujemy 
się do idyllicznej doliny rzeki Hudson (Hud-
son Valley), słynącej z sielskich krajobrazów, 
kolonialnych miasteczek oraz opływających 
w luksusy rezydencji bogatych nowojorczyków. 
Nasz szlak poprowadzi przez Sleepy Hollow, 
położoną nad rozlewiskiem rzeki wioskę z cza-
sów angielskich, w której narodziła się legenda 
o  bezgłowym jeźdźcu Washingtona Irvinga. 
Nic dziwnego, że dziś miejscowość słynie 
z halloweenowych uroczystości. Najważniejszą 
atrakcją miasta jest okazała rezydencja Kykuit, 
w której mieszkały cztery pokolenia Rockefelle-
rów. Obiekt znajduje się na wzgórzu otoczonym 
wspaniałymi ogrodami ze spektakularnym wi-
dokiem na rzekę Hudson. W drodze powrotnej 
przejedziemy przez owianą złą sławą nowojor-
ską dzielnicę Bronx, gdzie na własne oczy bę-
dziemy mogli się przekonać, jak wygląda rze-
czywistość. Przejazd do jednego z nowojorskich 
outletów na zakupy. Powrót do hotelu.
 Dzień 6  Po śniadaniu czas na samodzielne 
zwiedzanie Nowego Jorku. W godzinach popo-

łudniowych (w zależności od rozkładu lotów) 
wyjazd na lotnisko i wylot do Polski. 
 Dzień 7  Przylot do Polski.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg 
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w 
USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiektów); 
Nowy Jork - 5 rozpoczętych dób hotelowych. 
Pokoje: 2-osobowe, możliwe zakwaterowanie 
max. 3 os. dorosłych ale bez dodatkowego łóżka 
- pokój wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe 
(typu „queen”). Wyżywienie: Śniadania amery-
kańskie: składają się głównie z produktów słod-
kich - słodkie bułki, muffiny, pieczywo tostowe, 
płatki kukurydziane, owoce. Czasami dostępne 
są „hash browns” - placki ziemniaczane lub 
ziemniaki na ciepło. Rzadkością są warzywa, 
sery czy wędlina. Do dyspozycji gości: w hotelu 
zazwyczaj restauracja oraz bar. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Nowego Jorku 
i z Nowego Jorku do Warszawy, opłaty lotni-
skowe, zakwaterowanie w hotelach 3* - razem 
5 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania (5) ; transfery klimatyzowanym auto-
karem lub busem, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, 
opiekę polskiego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
realizacji programu i ubezpieczenie TU Europa 
- wariant standard (NW, KL, Assistance oraz 
bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
obsługi przewodników, bagażowych, kierow-
ców, itp) - ok. 150 USD (płatne na miejscu); 
przejazdów komunikacją miejską, wycieczek fa-
kultatywnych (orientacyjne ceny w programie) 
oraz innych wydatków osobistych i pozostałych 
nie ujętych powyżej kosztów. 
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od listopada 2019 r. Polacy mogą podró-
żować do Stanów Zjednoczonych Ameryki bez 
wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośred-
nictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji 
Podróży (Electronic System for Travel Authoriza-
tion [ESTA]). Obywatele Polski mają obowiązek 
posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki. ESTA nie 
gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do 
USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekro-
czenie granicy USA podejmuje inspektor imigra-
cyjny w punkcie granicznym. W przypadku braku 
otrzymania autoryzacji ESTA można ubiegać się 
o wizę w amerykańskiej ambasadzie lub konsula-
cie. Czas rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigra-

cyjny Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny. 
Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow Tours 
S. A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę 
w rozpatrzeniu wniosku o ESTA oraz za odmowę 
wydania ESTA Szczegółowe informacje na R.pl. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

5749 zł

Podążając śladami Wielkiej Emigracji, 
architektury art deco, mieszając się 
w nowojorskim tyglu kultury, ras 
i smaków, wsłuchując się w senny 
oddech Atlantyku, odkrywając 
wielkie tajemnice klanu Kennedych 
- zobaczmy razem miejsce narodzin 
państwa amerykańskiego. Przywi-
tajmy się z Wielką Damą Wolności, 
która niezmiennie wita wszystkich 
swym wdziękiem. Dajmy się zaczaro-
wać miastu, które nigdy nie zasypia. 

Katarzyna Napiórkowska
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 11.11 6920 12149

12.11 - 18.11 6920 12149

17.12 - 23.12 6570 11570

24.12 - 30.12 7449 13030

30.12 - 05.01 6849 12030

07.01 - 13.01 5749 10199

21.01 - 27.01 5820 10299

04.02 - 10.02 5820 10299

11.02 - 17.02 5820 10299

11.03 - 17.03 6549 11530

25.03 - 31.03 6549 11530

01.04 - 07.04 7120 12499

15.04 - 21.04 6849 12030

29.04 - 05.05 7549 13199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5749 

Dopłata za pok. 1 os. od 1771 

Kod imprezy: UMN

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy (lot bezpośredni) do USA. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stro-
nie: R.pl/rozklady. Przylot do Nowego Jorku, 
odprawa paszportowa zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami wizowymi, spotkanie z pilotem, 
transfer do hotelu, odpoczynek i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Nowego 
Jorku. Zobaczymy m.in.: Metropolitan Opera 
oraz budynek Dacota. Następnie zawitamy 
do Central Parku, gdzie można cieszyć się za-
równo zaplanowanymi jak i improwizowanymi 
spektaklami. Krótki spacer po Central Parku 
m.in. Strawberry Fields. Zobaczmy Rockefeller 
Center i przespacerujemy się słynną Piątą Aleją. 
Wejdziemy do Katedry św. Patryka, odwiedzi-
my znaną dzielnicę teatralną z aleją Broadway, 
dworzec Grand Central, Bibliotekę Nowojorską. 
Staniemy na Times Square w centrum Man-
hattanu, z  ogromną liczbą teatrów, sklepów 

i restauracji. W ciągu dnia wjazd na 86. piętro 
Empire State Building, skąd będziemy podzi-
wiać panoramę miasta. Po południu czas wolny 
na zakupy, spacery i samodzielne podziwianie 
uroków Nowego Jorku. Nocleg w hotelu w No-
wym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu poranny rejs statkiem 
na spacer po wyspie gdzie mieści się Statua Wol-
ności, a następnie rejs na wyspę Ellis, która dla 
ponad 20 milionów emigrantów była pierwszym 
przystankiem w  Ameryce. Odwiedzimy Wall 
Street, Federal Hall - miejsce zaprzysiężenia pre-
zydenta Waszyngtona oraz historyczny kościół 
św. Trójcy. Następnie odwiedzimy Ground Zero 
(9/11 Memorial), gdzie ulokowane były niegdyś 
wieże World Trade Center. Na koniec zobaczymy 
słynny Most Brooklyński na który wejdziemy by 
zobaczyć panoramę na Manhattan od strony 
East River. Po południu czas wolny na poznawa-
nie uroków „Wielkiego Jabłka”. Wieczorem (dla 
chętnych, za dodatkową opłatą ok. 90-190 USD 

w zależności od dostępności biletów) wyjście 
na jedno z przedstawień na Broadwayu! Nocleg 
w hotelu w Nowym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu i transfer na lotnisko (w przypadku wieczor-
nego przelotu do Las Vegas, możliwa realizacja 
części zwiedzania Nowego Jorku tego dnia). 
Przelot do światowej stolicy hazardu i rozrywki - 
Las Vegas. Zakwaterowanie i zwiedzanie miasta. 
Zapraszamy do odwiedzenia najsłynniejszych 
kasyn Las Vegas, gdzie każdy czuje się jak mi-
lioner. Zobaczymy tu kanały Wenecji oraz uliczki 
Rzymu wraz z fontanną di Trevi, a także zapie-
rającą dech w piersiach tańczącą fontannę przy 
hotelu Bellagio. Nocleg w hotelu w Las Vegas (w 
zależności od godzin przelotów, program może 
by realizowany w dniu 5.). (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 5  Śniadanie i przejazd nad majesta-
tyczną tamę Hoovera. Krótki postój na „sesję fo-
tograficzną” oraz spacer na punkt widokowy na 
moście łączącym Nevadę i Arizonę, przerzuco-
nym nad kanionem Rzeki Kolorado na wysokości 
ok. 0,5 km ponad lustrem wody. Dalej udamy się 
na zwiedzanie jednego z największych cudów 
natury na świecie: Wielkiego Kanionu Kolorado. 
Przespacerujemy się po słynnej szklanej platfor-
mie nad krawędzią kanionu (dodatkowo płatne 
ok. 30 USD/os.)! Zwiedzimy także rezerwat 
Indian Hualapai. Dla chętnych lot helikopterem 
nad Wielkim Kanionem z lądowaniem na jego 
dnie i krótkim rejsem po Rzece Kolorado (do-
datkowo płatne; koszt ok. 229 USD/os. za ok. 
15-min lot oraz 10-min rejs po rzece). Powrót do 
Las Vegas na nocleg. (Trasa ok. 480 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do jednego z najbardziej niesamo-
witych miejsc w  Ameryce - Doliny Śmierci, 
położonej ponad 80 m poniżej poziomu morza 
(ze względów bezpieczeństwa wjazd do Doliny 
Śmierci może być niemożliwy przy temperatu-
rze powietrza powyżej 45oC; w takiej sytuacji 
zaproponujemy świadczenie zastępcze w po-
staci innej atrakcji). W  punkcie widokowym 
- Zabriskie Point zobaczymy bajeczny świat 
piaskowych skał nazwany Artist’s Pallete a tak-
że wyschnięte słone jezioro słynące z „wędru-
jących kamieni”. W dalszej drodze zatrzymamy 
się w centrum turystycznym Furnace Creek oraz 
przy wydmach Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę 
Śmierci. Przejazd w okolice Gór Sierra Nevada, 
nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie 
stolicy Kalifornii – zobaczymy m.in.: stare miasto 
– Old Sacramento a w nim: Big Four Buliding - 
w którym w 1850 roku znajdowały się biura czte-
rech członków tzw. Wielkiej Czwórki, która budo-
wała Centralną Kolej Pacyficzną (Central Pacific 
Railroad) oraz Lady Adams Buliding – najstarszy 
budynek w mieście. Następnie zobaczymy Ka-
pitol Stanowy i inne budynki rządu Kalifornii. 
Przejazd na nocleg w okolice Sacramento. (Trasa 
ok. 370 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbar-
dziej lubianego miasta Ameryki. W programie 
m. in. słynny most Golden Gate Bridge, Alamo 
Square z pięknymi domkami w stylu wiktoriań-
skim, Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta 

W programie: kosmopolityczny Nowy Jork – Manhattan, Broadway, Times Square, Statua Wolności • kasyna Las Vegas • Wielki Kanion Kolorado 

• Dolina Śmierci • Los Angeles • Beverly Hills • Universal Studios • Sacramento - stolica Kalifornii • San Francisco - Golden Gate 

• przelot lokalny w cenie

USA – Oto Ameryka

Nowy Jork

Kanion Kolorado
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      –› Tour Guide System 
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uliczka na świecie” Lombard Street i Golden 
Gate Park. Przejazd kolejką szynowo-linową 
“Cable Car”. Zobaczymy również na pogranicze 
najbardziej znanej dzielnicy mniejszości seksu-
alnych, czyli Castro i hipisowskiej komuny przy 
Ashbury & Haight. Nasze zwiedzanie ubarwimy 
rejsem po zatoce, podczas którego zobaczymy 
z bliska słynne więzienie Alcatraz i most Gol-
den Gate. Po południu czas wolny na spacery 
po mieście i zakupy przy Union Square. Nocleg 
i zakwaterowanie w hotelu w aglomeracji San 
Francisco. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon 
Valley). Zatrzymamy się w miejscu będącym 
symbolem ery informatycznej - siedzibie Ap-
ple. Następnie przejazd do Monterey. Przeje-
dziemy słynną prywatną trasą 17 Mile Drive 
- zatrzymamy się na zdjęcia oraz odwiedzimy 
najsłynniejsze pole przy plaży Pebble. Na-
stępnie udamy się do centrum Monterey. Na 
nabrzeżu będzie czas wolny na obserwację 
fok i pelikanów, dla których lokalna zatoka jest 
miejscem lęgowym, a także na delektowanie 
się prawdziwymi, świeżymi ostrygami z Pa-
cyfiku i zupą serową z kalmarami (dodatkowo 
płatne). Zakwaterowanie w okolicy Buellton/
Lompoc. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu oraz przejazd na spacer do Solvang. 
Następnie będziemy kontynuować przejazd le-
gendarną autostradą nr 1. Po drodze odwiedzi-
my rancho Prezydenta Reagana, z prawdziwym 
samolotem Air Force One oraz z Marine One, 
helikopterem prezydenckim. Dodatkowo każdy 
będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w stylu „praw-
dziwej pary prezydenckiej” oraz spojrzeć na od-
tworzony w skali 1:1 Gabinet Owalny, identyczny 
jak ten w Białym Domu. Następnie odwiedzimy 
Santa Monica, gdzie kończy się słynna „Route 
66” i gdzie można odpocząć na ławeczce z filmu 
Forest Gump. Przejazd do Miasta Aniołów - Los 
Angeles. Zakwaterowanie w hotelu w aglome-
racji Los Angeles. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 11  Śniadanie, wykwaterowanie 
i przejazd do Griffith Observatory, skąd można 
zobaczyć słynne stojące na zboczu pobliskiego 
wzgórza, bielejące litery „Hollywood” oraz po-
mnik James’a Deana. Następnie -Universal Stu-
dios, gdzie spędzimy cały dzień, aby przyjrzeć 
się bliżej przemysłowi filmowemu. Podczas tej 
wizyty zdobędziemy informacje na temat reali-
zacji największych produkcji kinowych w Ame-
ryce. W programie różnorodne atrakcje, które 
sprawią, że można poczuć się prawdziwym 
aktorem. Powrót na nocleg do hotelu w aglo-
meracji L.A. (Trasa ok. 100 km).

 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Los An-
geles, które rozpoczniemy od stacji kolejowej 
Union Station oraz starego miasta. Potem przy-
stanek przy hali koncertowej Walta Disneya 
i przejazd na spacer słynną ulicą „Miasta Anio-
łów” - Rodeo Drive. Zobaczymy również Bever-
ly Hills i część L.A., gdzie usytuowane są domy 
gwiazd filmowych, takich jak Keanu Reeves, 
Courtney (brak możliwości jazdy po wewnętrz-
nych ulicach dzielnicy). Objazd skończymy przy 
słynnej alei gwiazd - Hollywood Boulevard 
z wmurowanymi pięcioramiennymi gwiazdami 
sław kina. Dalej przejdziemy do Dolby Theatre, 
miejsca corocznej gali wręczania Oscarów. Póź-
nym popołudniem przejazd na lotnisko w Los 
Angeles i wylot do Polski. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Niezbędne są adaptery do kontaktów elek-
trycznych. 
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona 
ze zwiedzania.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast (11 rozpoczętych dób hotelowych: w No-
wym Jorku - 3, w Las Vegas - 2, w Bishop - 1, 
w Sacramento - 1, w San Francisco - 1, w Buell-
ton/Lompoc - 1, w Los Angeles - 2). Śniadania 
amerykańskie: składają się głównie z produk-
tów słodkich - słodkie bułki, muffiny, pieczywo 
tostowe, płatki kukurydziane, owoce. Czasami 
dostępne są „hash browns” - placki ziemnia-
czane lub ziemniaki na ciepło. Rzadkością są 
warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Nowego Jorku 
i z Los Angeles do Warszawy (lot bezpośredni), 
przelot wewnętrzny z Nowego Jorku do Las Ve-
gas, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 
11 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: 
śniadania amerykańskie, transfery klimatyzo-
wanym autokarem, obsługę polskiego przed-
stawiciela podczas odprawy na lotnisku w Pol-
sce, opieka polskiego pilota i ubezpieczenie TU 
Europa - wariant standard (NW, KL, Assistance 
oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
napiwków dla kierowców, obsługi hoteli, syste-
mu TGS, itp.) - ok. 490 USD (płatne na miejscu); 
przejazdów komunikacją miejską, wycieczek fa-
kultatywnych (orientacyjne ceny w programie) 

oraz innych wydatków osobistych i pozostałych 
nie ujętych powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od listopada 2019 r. Polacy mogą podró-
żować do Stanów Zjednoczonych Ameryki bez 
wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośred-
nictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji 
Podróży (Electronic System for Travel Authoriza-
tion [ESTA]). Obywatele Polski mają obowiązek 
posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki. ESTA nie 
gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do 
USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekro-
czenie granicy USA podejmuje inspektor imigra-
cyjny w punkcie granicznym. W przypadku braku 
otrzymania autoryzacji ESTA można ubiegać się 
o wizę w amerykańskiej ambasadzie lub konsula-
cie. Czas rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigra-
cyjny Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny. 
Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow Tours 

S. A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę 
w rozpatrzeniu wniosku o ESTA oraz za odmowę 
wydania ESTA Szczegółowe informacje na R.pl. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9620 zł

Zobacz wieżowce Nowego Jorku 
i spójrz w przepaść Wielkiego 
Kanionu. Poczuj żar Doliny Śmierci 
i zamocz stopy w chłodnym Pacyfiku. 
Oddaj się szaleństwu Las Vegas, zroś 
twarz bryzą wodospadów, posłuchaj 
odgłosów lwów morskich. Oto defi-
nicja różnorodności. Oto Ameryka!

Łukasz Augustowski
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: USA

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 18.11 10399 18199

20.11 - 02.12 10299 18199

18.12 - 30.12 10830 19099

29.12 - 10.01 12270 21499

15.01 - 27.01 9749 17299

22.01 - 03.02 9620 17070

29.01 - 10.02 9620 17070

05.02 - 17.02 9620 17070

12.02 - 24.02 9620 17070

05.03 - 17.03 9620 17070

19.03 - 31.03 9620 17070

26.03 - 07.04 10030 17770

02.04 - 14.04 10720 18899

09.04 - 21.04 10420 18399

16.04 - 28.04 10420 18399

23.04 - 05.05 10749 18620

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9620 

Dopłata za pok. 1 os. od 3379 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, stanowisko 
odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot z Warsza-
wy i przelot do USA. Przylot do Nowego Jorku, 
odprawa paszportowa zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami wizowymi, spotkanie z pilotem, 
transfer do hotelu, odpoczynek i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Nowego 
Jorku - epicentrum globalnej kultury, rozrywki 
i finansów. W drodze do Midtown przejazd przez 
dzielnicę zabytkowych budynków, galerii sztuki 
i modnych restauracji - SoHo. Zobaczymy Metro-
politan Opera oraz budynek Dacota, w którym za-
mieszkiwał John Lennon wraz ze swoją żoną Yoko 
Ono. Następnie krótki spacer po Central Parku, 
m.in. Strawberry Fields z pamiątkową mozaiką 
Imagine, Rockefeller Center i słynna Piąta Aleja 
z jej najdroższymi na świecie sklepami. Wejdzie-
my do Katedry św. Patryka, odwiedzimy znaną 

dzielnicę teatralną z aleją Broadway, dworzec 
Grand Central, Bibliotekę Nowojorską i Operę Me-
tropolitan. Staniemy na Times Square w centrum 
Manhattanu, z ogromną liczbą teatrów, sklepów 
i restauracji. W ciągu dnia wjazd na 86 piętro Em-
pire State Building, jednego z głównych symboli 
Nowego Jorku, skąd będziemy podziwiać pano-
ramę miasta. Po południu czas wolny na zakupy, 
spacery i samodzielne zwiedzanie miasta. Nocleg 
w hotelu w Nowym Jorku. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu rejs statkiem na spa-
cer po wyspie gdzie mieści się Statua Wolności, 
a następnie rejs na wyspę Ellis, która dla ponad 
20 milionów emigrantów (w tym 1,5 miliona Pola-
ków) była pierwszym przystankiem w Ameryce. 
Po powrocie dzielnica finansowa na Manhattanie 
z gmachem Giełdy Nowojorskiej w „roli głównej”, 
Federal Hall - miejsce zaprzysiężenia prezydenta 
Waszyngtona oraz historyczny kościół św. Trójcy. 
Następnie odwiedzimy Ground Zero (9/11 Memo-
rial), gdzie ulokowane były niegdyś symboliczne, 
bliźniacze wieże World Trade Center. Na koniec 
zobaczymy Most Brookliński, jeden z najstarszych 
wiszących mostów na świecie - na który wejdzie-
my i obejrzymy panoramę Manhattanu od strony 
East River. Po południu czas wolny na poznawa-
nie uroków „Wielkiego Jabłka”. Wieczorem (dla 
chętnych, za dodatkową opłatą ok. 90-190 USD/
os. w zależności od dostępności biletów) wyjście 
na jedno z przedstawień na Broadwayu. Nocleg 
w hotelu w Nowym Jorku. Zachęcamy do zakupu 
biletu przed przyjazdem do USA, co da większy 
wybór i niższe ceny niż na miejscu. Bilety można 
kupić np. na stronie https://ticketpro.com/cate-
gory/broadway (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
zwiedzanie Filadelfii. Spacer nad rzeką Schuylkil, 
gdzie zobaczymy wkomponowane w nabrzeże 

zabytkowe obiekty wodociągów Fairmount Wa-
terworks oraz gmach Filadelfijskiego Muzeum 
Sztuki ze słynnymi schodami. To jedna z naj-
większych galerii sztuki na świecie stanowiąca 
szczytowe osiągnięcie „city beautiful”. Prze-
mieszczając się do ścisłego centrum miniemy 
nobliwe Muzeum Rodina, Fundację Barnesa, 
czy Instytut Franklina, najchętniej odwiedzane 
w  Ameryce muzeum nauk. Zajrzymy na targ 
Reading Terminal, gdzie w hali dawnego dworca 
kolejowego zebrano pod jednym dachem naj-
większy wybór produktów od egzotycznych po 
lokalne, w tym wytwarzanych przez społeczność 
Amiszów. Obejrzymy także miejsce narodzin 
amerykańskiej demokracji - historyczny budynek 
Independence Hall położony przy eleganckim 
zieleńcu, przy którym znajduje się słynny Dzwon 
Wolności. Zajrzymy do Polsko-Amerykańskiego 
Centrum Kultury i przespacerujemy uliczkami 
o charakterystycznej ceglanej zabudowie. Dalej 
ruszymy do stanu Maryland, w którym zatrzy-
mamy się w historycznym Baltimore - miejsce 
spisania amerykańskiego hymnu „Star Spangled 
Banner” oraz ładnie utrzymanej części portowej, 
Inner Harbour. Przystań otoczona muzeami, słyn-
nym akwarium i restauracjami stanowi wdzięczny 
obiekt do fotografowania. Po wizycie w Baltimo-
re przejazd do hotelu w okolicy Waszyngtonu - 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i zwiedzanie Waszyngtonu, podczas którego 
zobaczymy najciekawsze zakątki miasta. Za-
trzymamy się m. in. przy Kapitolu - siedzibie 
Kongresu i  Senatu, National Mall - olbrzymi 
teren zieleni obudowany najważniejszymi in-
stytucjami państwowymi, muzeami i pomnika-
mi. Pośrodku National Mall wznosi się prawie 
170-metrowy obelisk - Pomnik Waszyngtona. 

Zatrzymamy się pod pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki przed frontem Białego Domu. Na-
stępnie spacerem udamy się do mauzoleum 
prezydenta Abrahama Lincolna. Po drodze 
zobaczymy pomniki poświęcone Bohaterom 
Wojny Wietnamskiej oraz Wojny Koreańskiej. 
Następnie przejazd przez rzekę Potomac i spa-
cer po cmentarzu Arlington, gdzie znajdują się 
groby rodu Kennedych. Cmentarz został założo-
ny podczas wojny secesyjnej, tu pochowani są 
weterani z wszystkich wojen, w których brały 
udział Stany Zjednoczone w całej swej historii. 
Następnie transfer na lotnisko w Waszyngtonie 
i przelot do Orlando. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicy Orlando. (Trasa ok. 60 km+przelot).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do najwięk-
szego parku kompanii Walt Disney - Epcot Center. 
Będziemy mogli doświadczyć symulacji lotu nad 
Kalifornią, lotu na Marsa albo szalonej przejażdżki 
po torze testowym samochodów wyścigowych. 
Następnie spacer wzdłuż jeziora wokół które-
go są położone pawilony ekspozycyjne wielu 
krajów, w których można skosztować lokalnej 
kuchni, zapoznać się z kulturą i historią, a także 
zakupić wiele pamiątek. Zobaczymy pawilony 
m.in. Meksyku, Norwegii, Chin, Maroka, Niemiec, 
Francji, Kanady i USA. Dzień zakończymy poka-
zem sztucznych ogni i laserowych iluminacji, a to 
wszystko z piękną muzyką w tle. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicy Orlando. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Cape Canaveral na zwiedzanie 
centrum kosmicznego Kennedy Space Center, 
które jest rdzeniem amerykańskich operacji ko-
smicznych NASA. Podczas wizyty w Centrum 
Lotów Kosmicznych, wycieczka autobusem po 
ośrodku NASA. W oryginalnej sali dowodzenia 
z  czasów programu Apollo, zapoznamy się 

USA – Atlantic Highway
W programie: Nowy Jork – spacer po Manhattanie • Filadelfia – droga do niepodległości • Waszyngton – Biały Dom i Kapitol • Orlando – parki 
rozrywki • Miami – słoneczne plaże w kubańskich rytmach • przelot lokalny w cenie

USA

Kanada

Nowy Jork

Filadelfia
Baltimore

Waszyngton

Orlando Cape Canaveral

Miami

      –› Przelot bezpośredni PLL LOT  

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

12
dni
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z przygotowaniami do lotu na księżyc, a nawet 
„poczujemy” start rakiety. W  specjalnej hali 
obejrzymy najpotężniejszą rakietę nośną świa-
ta „Saturn”, dotkniemy próbki księżycowego 
gruntu, a także zobaczymy oryginalny pojazd 
kosmiczny Atlantis oraz dotkniemy części jego 
wyposażenia. Poznamy elementy pracy i życia 
kosmonautów na orbicie - dowiemy się m.in. jak 
jeść i pić w stanie nieważkości. Na koniec bę-
dziemy uczestniczyli w symulowanym starcie 
wahadłowca jako członkowie misji kosmicznej, 
a  na zewnątrz zobaczymy ekspozycję rakiet 
ukazującą historię postępu w  budowie po-
jazdów kosmicznych. Będzie też można zająć 
miejsce w kapsule lądownika i przejść po po-
chylni łączącej wieżę startów z rakietami misji 
Gemmini i Apollo. Następnie przejazd na nocleg 
do hotelu w okolicy Miami. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, przejazd do Parku Na-
rodowego Everglades, czyli oryginalne bagna 
Florydy, zwane również rzeką traw. Jest to rozle-
gły bagnisty teren, który z lotu ptaka przypomi-
na pociętą niebieskimi strużkami wody miękką, 
zieloną poduszkę. Cały obszar ma około 160 km 
długości i od 80 do 120 km szerokości. Po ba-
gnach przepłyniemy płaskodennymi łodziami 
napędzanymi samolotowym śmigłem, czyli 
prawdziwymi filmowymi „airboat’ami”. Taki 
rejs to niezapomniane wrażenia obserwacji 
przyrody - mknięcia wśród stad ptactwa oraz 
podpływania bezpiecznie do aligatorów. Łodzie 
wyposażone są w słuchawki oddzielające od 
hałasu i pozwalające przewodnikowi na snucie 
opowieści o trasie wycieczki. Przejazd do Mia-
mi. Po południu czas wolny na kąpiele morskie 
i słoneczne. Nocleg w Miami. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Śniadanie i czas wolny na wypo-
czynek na plaży lub samodzielne zwiedzanie 

miasta, np. dzielnicy kubańskiej - Little Havana; 
poczucia rytmu latino South Beach, nasycenie 
się smakami tętniącego życiem i pachnącego 
cygarami miasta. Możliwość wycieczki na Key 
West (dodatkowo płatna ok. 120 USD/os.) 
miasta-wyspy położonej w archipelagu Florida 
Keys, ok. 200 km w  głąb Zatoki Meksykań-
skiej. Zwiedzanie Key West m.in.: Dom Ernesta 
Hemingwaya i  letniej rezydencji prezydenta 
Thrumana - Mały Biały Dom (wstępy dodatko-
wo płatne). Trasa przejazdowa jako jedyna na 
Florydzie została uhonorowana prestiżowym ty-
tułem All American Road. Droga prowadzi przez 
42 mosty, które rozdzielają Zatokę Meksykańską 
i Ocean Atlantycki. Postój w restauracji Margari-
tasville, serwującej jeden z ulubionych drinków 
Hemingwaya „Margarite” (dodatkowo płatne). 
Czas wolny na kąpiel w turkusowych wodach 
zatoki, której temperatura często osiąga nawet 
30oC. Przed powrotem postój i pamiątkowe 
zdjęcie przed najbardziej na południe wysunię-
tym przylądkiem USA, skąd do Hawany już tylko 
150 km. Powrót na nocleg do hotelu w Miami.
 Dzień 10  Śniadanie i czas wolny na wypo-
czynek na plaży. Możliwość wyjazdu do cen-
trów handlowych. Lub samodzielnego wyjazdu 
na zwiedzanie Miami (za dodatkową opłatą). 
Nocleg w Miami.
 Dzień 11  Późne śniadanie w hotelu, wykwa-
terowanie. Następnie zwiedzanie Miami, które 
rozpoczniemy na pokładzie “Duck boat”, czyli 
wojskowej amfibii, umożliwiającej zwiedzanie 
z lądu i z wody, która zabierze nas do najcie-
kawszych zakątków miasta: South Beach - ze 
słynnymi budynkami Art Deco, Star Island, z re-
zydencjami gwiazd jak Gloria Estefan, Jennifer 
Lopez lub Enrique Inglesias oraz Downtown 
z Bayside i promenadą pełną sklepów i  róż-

norodnych restauracji. Miejsca te zobaczymy 
z pokładu statku, ale również odwiedzimy na 
lądzie. Następnie czas wolny przy Ocean Drive 
i możliwość zobaczenia z zewnątrz willi Gian-
niego Versace „Casuarinę”, przed którą słynny 
kreator mody został zastrzelony. Następnie 
transfer na lotnisko w Miami. Wylot do Polski.
 Dzień 12  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg 
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie (w 
USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiektów); 
zwykle położone poza centrami miast. 10 roz-
poczętych dób hotelowych: Nowy Jork - 3, Wa-
szyngton - 1, Orlando - 2, Miami - 4. W hotelu naj-
częściej restauracja oraz bar. Pokoje 2 -osobowe, 
możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych 
ale bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażo-
ny jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). 
Wyżywienie: śniadania amerykańskie: składają 
się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, 
owoce. Czasami dostępne są „hash browns” 
- placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Nowego Jorku 
i z Miami do Warszawy (przelot bezpośredni), 
przelot z Waszyngtonu do Orlando, opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie (razem 10 rozpoczę-
tych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania, 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opieka polskiego pilota 

i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard 
(NNW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: Opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp.) w kwocie 420 USD/os., opłata 
nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, przejazdów komunika-
cją miejską oraz innych wydatków osobistych 
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od listopada 2019 r. Polacy mogą podró-
żować do Stanów Zjednoczonych Ameryki bez 
wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośred-
nictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji 
Podróży (Electronic System for Travel Authoriza-
tion [ESTA]). Obywatele Polski mają obowiązek 
posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki. ESTA nie 
gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do 
USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekro-
czenie granicy USA podejmuje inspektor imigra-
cyjny w punkcie granicznym. W przypadku braku 
otrzymania autoryzacji ESTA można ubiegać się 
o wizę w amerykańskiej ambasadzie lub konsula-
cie. Czas rozpatrywania ESTY przez Urząd Imigra-
cyjny Stanów Zjednoczonych nie jest identyczny. 
Informujemy, iż Biuro Podróży Rainbow Tours 
S. A. nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę 
w rozpatrzeniu wniosku o ESTA oraz za odmowę 
wydania ESTA Szczegółowe informacje na R.pl. 

CENA OD

10749 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Lubisz miasta i zakupy z elementem 
historii?  Chcesz podążyć śladami 
pierwszych pielgrzymów oraz amery-
kańskich rewolucjonistów? Ten 
program jest dla Ciebie.  Nowy Jork, 
Filadelfia i Waszyngton nie wyma-
gają zachęty. Wycieczkę zakończysz 
na Florydzie i w Miami, które kradną 
serca. Wrócisz tu nie raz.

Andrzej Strauss
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: UMT

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 15.11 11399 19799

25.11 - 06.12 12070 20830

23.12 - 03.01 12849 22220

13.01 - 24.01 10899 18999

27.01 - 07.02 10749 18770

10.02 - 21.02 10749 18770

03.03 - 14.03 11120 19549

24.03 - 04.04 11299 19670

07.04 - 18.04 11699 20330

28.04 - 09.05 11899 20630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10749 

Dopłata za pok. 1 os. od 3321 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. Wy-
lot z Warszawy i przelot bezpośredni do Kanady. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: 
R.pl/rozklady. Przylot do Toronto, odprawa pasz-
portowa zgodnie z obowiązującymi procedurami 
wizowymi. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie 
i nocleg w hotelu w okolicy Toronto.
 Dzień 2  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i poranne zwiedzanie Toronto, uznanego za ka-
nadyjską stolicę biznesu. Wjazd oszkloną, pano-
ramiczną windą na szczyt CN Tower, trzeciej pod 
względem wysokości wieży na świecie (553 m). 
Następnie zwiedzanie dzielnicy finansowej wraz 
z budynkami starego i nowego ratusza, poło-
żonymi przy Nathan Square. Przejazd do Parku 
Królowej z budynkiem parlamentu prowincji 
Ontario, który położony jest obok największego 

w Kanadzie uniwersytetu. Następnie udamy się 
nad wodospad Niagara - jedną z największych 
atrakcji turystycznych wschodniego wybrzeża. 
Wodospad utworzony jest na rzece Niagara, 
która płynąc z jeziora Erie do jeziora Ontario, 
musi pokonać prawie stumetrową różnicę po-
ziomów. Przejdziemy wzdłuż urwistego brzegu, 
zatrzymamy się przy kilku miejscach widoko-
wych, aby zrobić zdjęcia. Następnie popłyniemy 
statkiem wycieczkowym pod najszerszą część 
wodospadu, zwaną Końską Podkową, gdzie 
najlepiej usłyszymy huk spadającej wody, która 
będzie dosłownie na wyciągnięcie ręki. (W se-
zonie od października do kwietnia gdy warunki 
atmosferyczne uniemożliwiają rejs zamiennie 
spacer specjalnym tarasem widokowym „Jo-
urney Behind the Falls”). Kolejno możliwość 
podziwiania wodospadów oraz amerykańskiej 

części Niagara Falls z wysokości 130 m podczas 
wizyty w Skylon Tower (dla chętnych, dodat-
kowo płatne ok. 15 USD/os.). Wieczorem, ok. 
godziny 21:00, dla chętnych dodatkowy spacer 
nad wodospad, który w ciemności rozświetlają 
kolorowe reflektory tworząc niepowtarzalną 
magię mgły, światła i huku wody. Nocleg w ho-
telu w okolicy Niagara Falls. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i  przejazd do Nowego Jorku. Trasa będzie 
prowadzić malowniczymi dolinami, przez stan 
Pensylwania i Nowy Jork. Po przyjeździe do 
NYC zobaczymy Lincoln Center, w którym znaj-
dują się budynki Metropolitan Opera, filharmonii 
i baletu. Kolejno zobaczymy budynek Dacota, 
w którym zamieszkiwał John Lennon wraz ze 
swoją żoną Yoko Ono, a następnie zawitamy 
do Central Parku, położonego w samym sercu 

Manhattanu. Central Park to miejsce spotkań, 
różnych aktywności i odpoczynku od zgiełku 
miasta dla tysięcy nowojorczyków i przyjezd-
nych. Krótki spacer, m.in. do Strawberry Fields 
z pamiątkową mozaiką „Imagine”. Nocleg w ho-
telu w Nowym Jorku. (Trasa: ok. 650 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu odwiedzimy dziel-
nicę finansową na Manhattanie znaną z wielu 
filmów z gmachem Giełdy Nowojorskiej w „roli 
głównej”, Wall Street, Federal Hall - miejsce 
zaprzysiężenia prezydenta Waszyngtona oraz 
historyczny kościół św. Trójcy. Następnie od-
wiedzimy Ground Zero (9/11 Memorial), gdzie 
ulokowane były niegdyś symboliczne, bliźnia-
cze wieże World Trade Center. To miejsce na za-
wsze będzie kojarzone z atakiem terrorystycz-
nym z 11 września 2001 r. Na koniec zobaczymy 
słynny Most Brookliński, jeden z najstarszych 
wiszących mostów na świecie - na który wej-
dziemy i  obejrzymy panoramę Manhattanu 
od strony East River. Po południu wjedziemy 
na 86. piętro Empire State Building, z którego 
rozpościera się przepiękna panorama miasta, 
zarówno dzielnicy Manhattan, jak i  Queens, 
Brooklyn, Bronx i  Staten Island. Następnie 
odwiedzimy Bibliotekę Nowojorską, dworzec 
Grand Central, Katedrę św. Patryka, Rockefel-
ler Center i przespacerujemy się słynną Piątą 
Aleją z jej najdroższymi na świecie sklepami. 
Zobaczymy znaną dzielnicę teatralną Broadway 
i staniemy na Times Square w centrum Man-
hattanu, z ogromną liczbą teatrów, sklepów 
i restauracji. Czas wolny na poznawanie uro-
ków „Wielkiego Jabłka”. Wieczorem (dla chęt-
nych, za dodatkową opłatą ok. 90-190 USD/os. 
w zależności od dostępności biletów) wyjście 
na jedno z przedstawień na Broadwayu, gdyż 

USA i Kanada – Od stolicy świata do stolicy USA
W programie: Toronto – smak klonowego syropu • Niagara – w huku wody i strugach świateł • Nowy Jork – zasmakuj w Wielkim Jabłku 

• Kasyna Atlantic City - małe Las Vegas • Waszyngton i Biały Dom - z wizytą u Prezydenta

USA

KANADA

Toronto

New York

Atlantic City

Philadelphia

Waszyngton

Niagara Falls

      –› Przelot bezpośredni PLL LOT  

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

8
dni
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żadna wizyta w Nowym Jorku nie jest kom-
pletna bez zobaczenia choć jednego z bardziej 
popularnych musicali na Broadway’u! Nocleg 
w hotelu w Nowym Jorku. Zachęcamy do za-
kupu biletu przed przyjazdem do USA, co da 
większy wybór i niższe ceny niż na miejscu. Bi-
lety można kupić np. na stronie https://ticket-
pro.com/category/broadway (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu poranny rejs statkiem 
na spacer po wyspie, gdzie mieści się Statua 
Wolności, a następnie rejs na wyspę Ellis, która 
dla ponad 20 milionów emigrantów (w tym 1,5 
miliona Polaków) była pierwszym przystan-
kiem w Ameryce. Po rejsie przejazd do Atlantic 
City i po zakwaterowaniu możliwość zakupów 
w pobliskich „outletach” (www.tangeroutlet.
com/atlanticcity) lub spróbowania szczęścia 
w słynnych kasynach, rywalizujących o palmę 
pierwszeństwa z kasynami w Las Vegas. Nocleg 
w Atlantic City (trasa ok. 250km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i wyjazd do Filadelfii, gdzie zwiedzimy Liberty 
Center, miejsce podpisania Deklaracji Niepodle-
głości Stanów Zjednoczonych, zobaczymy słyn-
ny Liberty Bell, a także schody, na które wbiegał 
Sylvester Stallone w głośnym filmie o bokserze 
„Rocky”. Przejedziemy koło domu, w którym 
niegdyś mieszkał Tadeusz Kościuszko. Następ-
nie przejazd do Waszyngtonu - stolicy USA. Po 
przyjeździe do Waszyngtonu, rozpoczniemy 
zwiedzanie miasta, podczas którego zatrzyma-
my się przy pomniku Kazimierza Pułaskiego na 
pobliskim placu Freedom Plaza oraz przy po-
mniku Tadeusza Kościuszki przed frontem Bia-
łego Domu. Zobaczymy również jeden z symboli 
Ameryki - siedzibę prezydenta USA - Biały Dom. 
Przejazd do hotelu w Waszyngtonie, zakwatero-
wanie i nocleg. (Trasa: ok. 360 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd przez rzekę Potomac oraz krótki spa-
cer po cmentarzu Arlington, gdzie znajdują się 
groby rodu Kennedych. Cmentarz został założo-
ny podczas wojny secesyjnej, tu pochowani są 
weterani z wszystkich wojen, w których brały 
udział Stany Zjednoczone w całej swej historii. 
Następnie zobaczymy Pentagon, największy 
wojskowy budynek świata, wybudowany - jak 
wskazuje nazwa - na planie pięciokąta. Przy-
stanek przy waszyngtońskim monumencie 9/11 
upamiętniającym porwany przez terrorystów 
samolot, który uderzył w Pentagon. Przejazd 
przez rzekę Potomac i spacer do kilku pomników 
znajdujących się na końcu National Mall, naprze-
ciw Kapitolu. Najpierw każdy będzie miał moż-
liwość „usiąść na kolanie” noblisty Alberta Ein-
steina, potem przejdziemy do monumentalnego 
mauzoleum prezydenta Abrahama Lincolna. Po 

drodze zobaczymy pomniki poświęcone Boha-
terom Wojny Wietnamskiej i Wojny Koreańskiej. 
Na końcu zwiedzania chwila zadumy przed po-
mnikiem doktora Martina Luthera Kinga. Prze-
jazd w  okolice parlamentu amerykańskiego 
- zobaczymy, m.in. Kapitol - siedzibę Kongresu 
i Senatu oraz Bibliotekę Kongresu. Kamień wę-
gielny pod Kapitolem został umieszczony przez 
samego Jerzego Waszyngtona. Znajdziemy też 
czas aby zajrzeć do Narodowego Muzeum pre-
zentującego rozwój lotnictwa i podboju kosmo-
su (National Air and Space Museum). Wczesnym 
wieczorem przejazd na lotnisko Washington Du-
lles i wylot do Polski. (Trasa: ok. 100 km).
 Dzień 8  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast (6 rozpoczętych dób hotelowych: Toronto 
- 1, Niagara Falls - 1, Nowy Jork - 2, Waszyngton 
- 1, Atlantic City - 1). W hotelu najczęściej re-
stauracja oraz bar. Pokoje 2 -osobowe, możliwe 
zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych ale bez 
dodatkowego łóżka - pokój wyposażony jest 
w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). Wy-
żywienie: śniadania amerykańskie: składają się 
głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydzia-
ne, owoce. Czasami dostępne są „hash browns” 
- placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Toronto i z Nowe-
go Jorku do Warszawy (lot bezpośredni), opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (razem 6 rozpoczę-
tych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania 
amerykańskie, transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka 
polskiego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas realizacji 
programu i ubezpieczenie TU Europa - wariant 
standard (NW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: Opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie 250 USD/os., opłata 
nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, przejazdów komunika-
cją miejską oraz innych wydatków osobistych 
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów. 

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od listopada 2019 r. Polacy mogą podró-
żować do Stanów Zjednoczonych Ameryki bez 
wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośred-
nictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji 
Podróży (Electronic System for Travel Autho-
rization [ESTA]). Obywatele Polski mają obo-
wiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy 
wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
ESTA nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na 
wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na 
przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor 
imigracyjny w punkcie granicznym. W przypad-
ku braku otrzymania autoryzacji ESTA można 
ubiegać się o wizę w amerykańskiej ambasadzie 
lub konsulacie. Czas rozpatrywania ESTY przez 
Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych nie 
jest identyczny. Informujemy, iż Biuro Podróży 
Rainbow Tours S. A. nie ponosi odpowiedzial-

ności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA 
oraz za odmowę wydania ESTA Szczegółowe 
informacje na stronie R.pl. 

CENA OD

6549 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Ta wycieczka to najlepszy pomysł na 
pierwszy pobyt w Kanadzie i USA. 
W programie symbole tych państw: 
wodospad Niagara, Statua Wolności, 
Time Square i Biały Dom. Jestem 
pewien, że tej wizycie zapragniecie 
kolejnych. Raz odwiedziwszy Amery-
kę, będziesz do niej wracać!

Radosław Szafranowicz Małozięć
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: USC

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 10.11 6749 11999

11.11 - 17.11 6749 11999

23.12 - 29.12 6770 12149

30.12 - 05.01 6949 12449

06.01 - 12.01 6549 11649

18.01 - 24.01 6549 11799

01.02 - 07.02 6720 12070

15.02 - 21.02 6720 12070

10.03 - 16.03 6720 11920

31.03 - 06.04 6720 12070

07.04 - 13.04 6849 12099

28.04 - 04.05 7149 12299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6549 

Dopłata za pok. 1 os. od 1600 

więcej na: R.pl
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USA – Miami Sunshine State 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Miami, odprawa paszpor-
towa zgodnie z obowiązującymi procedurami 
wizowymi, spotkanie z  pilotem, transfer do 
hotelu w okolicy Miami, odpoczynek i nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu, zwiedzanie Miami, któ-
re rozpoczniemy od wizyty w Downtown, gdzie 
przespacerujemy się promenadą Bayside, pełną 
sklepów i restauracji. Następnie wybierzemy się 
na przejażdżkę na pokładzie Duck Boat, czyli 
amfibii, umożliwiającej zwiedzanie miasta z lądu 
i z wody, która zabierze nas do najciekawszych 
zakątków miasta: South Beach - ze słynnymi 
budynkami w stylu Art Deco czy do Star Island, 
z rezydencjami gwiazd jak Gloria Estefan, Jen-
nifer Lopez lub Enrique Iglesias. Następnie czas 
wolny przy Ocean Drive i możliwość zobaczenia 
z zewnątrz willi Gianniego Versace „Casa Casuari-
na”, przed którą kreator mody został zastrzelony.
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 

i przejazd do Cape Canaveral na zwiedzanie cen-
trum kosmicznego Kennedy Space Center, które 
jest rdzeniem amerykańskich operacji kosmicz-
nych NASA. Podczas wizyty w Centrum Lotów 
Kosmicznych, wycieczka autobusem po ośrodku 
NASA. W oryginalnej sali dowodzenia z czasów 
programu Apollo, zapoznamy się z przygotowa-
niami do lotu na księżyc, a nawet „poczujemy” 
start rakiety. W specjalnej hali obejrzymy naj-
potężniejszą rakietę nośną świata „Saturn V”, 
dotkniemy próbki księżycowego gruntu, a także 
zobaczymy oryginalny pojazd kosmiczny Atlan-
tis oraz jego wyposażenie. Poznamy elementy 
pracy i życia kosmonautów na orbicie - dowie-
my się m.in. jak jeść i pić w stanie nieważkości. 
Na koniec będziemy uczestniczyli w symulowa-
nym starcie wahadłowca jako członkowie misji 
kosmicznej, a na zewnątrz zobaczymy ekspozy-
cję rakiet ukazującą historię postępu w budowie 
pojazdów kosmicznych. Będzie też można zająć 
miejsce w kapsule lądownika i przejść po po-
chylni łączącej wieżę startów z rakietami misji 
Gemmini i Apollo. Następnie przejazd do Orlan-
do na nocleg (Trasa ok. 320 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się do najwięk-
szego parku kompanii Walt Disney - Epcot Center. 
Będziemy mogli doświadczyć symulacji lotu nad 
Kalifornią, lotu na Marsa albo szalonej przejażdżki 
po torze testowym samochodów wyścigowych. 
Następnie spacer wzdłuż jeziora wokół którego 
są położone pawilony ekspozycyjne wielu krajów, 
w których można skosztować lokalnej kuchni, za-
poznać się z kulturą i historią, a także zakupić wie-
le pamiątek. Zobaczymy pawilony m.in. Meksyku, 
Norwegii, Chin, Maroka, Niemiec, Francji, Kanady 
i USA. Dzień zakończymy pokazem sztucznych 
ogni i laserowych iluminacji, a to wszystko z pięk-
ną muzyką w tle. Powrót do hotelu w okolicy Or-
lando. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu i powrót do Miami. Po południu przejazd 
na mokradła Everglades zwane również rzeką 
trawy. W  rzeczywistości jest to rozległy ba-
gnisty teren, który z  lotu ptaka przypomina 
pociętą niebieskimi strużkami wody, mięk-
ką, zieloną poduszkę. Cały obszar ma około 
160 km długości i zależnie od miejsca 80-120 
km szerokości. Po bagnach przepłyniemy łodzią 

Airboat, która osiąga duże prędkości. Taki rejs to 
niezapomniane wrażenia mknięcia wśród stad 
ptactwa i obserwacji przyrody. Z pokładu łodzi 
będzie można przekonać się na własne oczy jak 
wygląda „prawdziwa” Floryda, a także stanąć 
oko w oko z rdzennymi mieszkańcami Evergla-
des - aligatorami w ich naturalnym środowisku. 
Zakwaterowanie w  hotelu w  Miami, nocleg. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 6  Śniadanie i czas wolny na wypoczy-
nek na plaży lub samodzielne zwiedzanie miasta, 
np. dzielnicy kubańskiej - Little Havana; poczucia 
rytmu latino South Beach i nasycenie się sma-
kami tętniącego życiem i pachnącego cygarami 
miasta. Dodatkowo możliwość wycieczki na Key 
West (płatna ok. 120 USD). Jest to miasto-wyspa 
położona w archipelagu Florida Keys, ok. 200 km 
w głąb Zatoki Meksykańskiej. Zgodnie z obowią-
zującą indiańską legendą, kto raz znajdzie się na 
wyspie, ten do końca życia będzie chciał na nią 
powrócić. Zwiedzanie Key West m.in.: Dom Erne-
sta Hemingwaya i letniej rezydencji prezydenta 
Thrumana - Mały Biały Dom (wstępy dodatkowo 
płatne). Trasa przejazdowa dostarcza przepięk-

W programie: Miami – relaks na najpiękniejszych plażach Florydy • Duck Boat do South Beach • Star Island – rezydencje gwiazd 

• Everglades - morze trawy • Epcot Center - park rozrywki w Orlando - zabawa dla dużych i małych • Cape Canaveral i baza NASA 

• dla chętnych w wybranych terminach odpoczynek (2 dni) w  hotelu w Miami • Key West wg Hemingwaya (fakultatywnie)

• krótki objazd – więcej odpoczynku

USA
FLORYDA

Cape Canaveral

Epcot Center
Orlando

P.N.Everglades
Miami

Key West

      –› Przelot bezpośredni PLL LOT  

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

11
dni

9
dni

lub
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nych widoków i jako jedyna na Florydzie została 
uhonorowana prestiżowym tytułem All American 
Road. Droga prowadzi przez 42 mosty, które roz-
dzielają Zatokę Meksykańską i Ocean Atlantycki. 
Postój w restauracji Margaritasville, serwującej 
jeden z ulubionych drinków Hemingwaya „Mar-
garite” (dodatkowo płatne). Czas wolny na kąpiel 
w turkusowych wodach zatoki, której tempera-
tura często osiąga nawet 30oC. Przed powrotem 
postój i pamiątkowe zdjęcie przed najbardziej na 
południe wysuniętym przylądkiem USA, skąd do 
Hawany już tylko 150 km. Powrót na nocleg do 
hotelu w Miami. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 7  Dzień wolny na plażowanie w Mia-
mi. Nocleg w hotelu w Miami
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie z hote-
lu, czas wolny (w zależności od rozkładu lotów) 
na samodzielną eksplorację Miami, np. zakupy 
w outletach ect. 
Następnie przejazd na lotnisko w Miami i wylot 
do Warszawy (możliwe międzylądowania).
 Dzień 9  Przylot do Warszawy, Lotnisko im. 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Program jest ramowy. Część z atrakcji może być 
sezonowo wyłączona ze zwiedzania. 
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 

wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast (7 rozpoczętych dób hotelowych: Mia-
mi - 5 - New Port Beach Side Hotel & Resort 
lub podobny, Orlando - 2). Pokoje: 2-osobowe, 
możliwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych 
ale bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażo-
ny jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu 
„queen”). Wyżywienie: Śniada-
nia amerykańskie: składają 
się głównie z  produktów 
słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tosto-
we, płatki kukurydziane, 
owoce. Czasami dostępne 
są „hash browns” - placki 
ziemniaczane lub ziemniaki 
na ciepło. Rzadkością są warzy-
wa, sery czy wędlina. Do dyspozycji 
gości: w hotelu zazwyczaj restauracja oraz bar.
Dla chętnych za dopłatą w wybranych termi-
nach istnieje możliwość przedłużenia pobytu 
w Miami o 2 dni (2 rozpoczęte doby hotelowe) 
wtedy pobyt w hotelu w dniach 8-9, a 10 dnia 
wykwaterowanie i wylot do Polski, przylot do 
Warszawy 11 dnia.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Miami i z Miami do 
Warszawy, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach - razem 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie: śniadania (7) ; transfery kli-
matyzowanym autokarem lub busem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota lub 
polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego 

kontrahenta podczas realizacji programu i ubez-
pieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, 
Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
obsługi przewodników, bagażowych, kierow-
ców, itp) - ok. 240 USD/os. (płatne na miejscu); 
przejazdów komunikacją miejską, wycieczek 

fakultatywnych (orientacyjne ceny 
w programie) oraz innych wy-

datków osobistych i  pozo-
stałych nie ujętych powyżej 
kosztów. 
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od listopada 2019 r. 
Polacy mogą podróżować 

do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki bez wiz, po uzy-

skaniu zezwolenia wjazdu za 
pośrednictwem Elektronicznego Sys-

temu Autoryzacji Podróży (Electronic System for 
Travel Authorization [ESTA]). Obywatele Polski 
mają obowiązek posiadania ważnej ESTA bądź 
wizy przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. ESTA nie gwarantuje otrzymania ze-
zwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu 
pozwolenia na przekroczenie granicy USA podej-
muje inspektor imigracyjny w punkcie granicz-
nym. W przypadku braku otrzymania autoryzacji 
ESTA można ubiegać się o wizę w amerykańskiej 
ambasadzie lub konsulacie. Czas rozpatrywania 
ESTY przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjedno-
czonych nie jest identyczny. Informujemy, iż 
Biuro Podróży Rainbow Tours S. A. nie ponosi 
odpowiedzialności za zwłokę w rozpatrzeniu 
wniosku o ESTA oraz za odmowę wydania ESTA 
Szczegółowe informacje na stronie R.pl. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7670 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.11 - 10.11 7670 13730

09.11 - 17.11 7770 13730

16.11 - 24.11 7770 13730

23.11 - 01.12 7770 13730

30.11 - 08.12 8749 15370

21.12 - 29.12 8099 14299

30.12 - 07.01 9670 16870

06.01 - 14.01 8130 14370

18.01 - 26.01 7849 13870

25.01 - 02.02 7849 13870

01.02 - 09.02 7849 13870

08.02 - 16.02 8849 15530

15.02 - 23.02 7999 14120

22.02 - 02.03 7849 13870

08.03 - 16.03 7770 13730

15.03 - 23.03 7770 13730

22.03 - 30.03 7770 13730

29.03 - 06.04 7770 13730

05.04 - 13.04 8030 14199

12.04 - 20.04 7770 13730

19.04 - 27.04 7849 13870

26.04 - 04.05 7949 14030

Dopłata za pok. 1 os. od 2529 

Dopłata za 2 noce wypoczynku w Miami od 1099

Kod imprezy: UMP

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Miami, odprawa paszpor-
towa zgodnie z obowiązującymi procedurami 
wizowymi, spotkanie z  pilotem, transfer do 
hotelu w okolicy Miami, odpoczynek i nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu, zwiedzanie Miami, któ-
re rozpoczniemy od wizyty w Downtown, gdzie 
przespacerujemy się promenadą Bayside, pełną 
sklepów i restauracji. Następnie wybierzemy się 
na przejażdżkę na pokładzie Duck Boat, czyli 
amfibii, umożliwiającej zwiedzanie miasta z lądu 
i z wody, która zabierze nas do najciekawszych 
zakątków miasta: South Beach - ze słynnymi 
budynkami w stylu Art Deco czy do Star Island, 
z rezydencjami gwiazd jak Gloria Estefan, Jen-
nifer Lopez lub Enrique Iglesias. Następnie czas 
wolny przy Ocean Drive i możliwość zobaczenia 
z zewnątrz willi Gianniego Versace „Casa Casu-
arina”, przed którą kreator mody został zastrze-
lony. Nocleg w okolicy Miami. (Trasa ok. 50 km). 

 Dzień 3  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd na mokradła Everglades zwane 
również rzeką trawy. W rzeczywistości jest to 
rozległy bagnisty teren, który z lotu ptaka przy-
pomina pociętą niebieskimi strużkami wody, 
miękką, zieloną poduszkę. Cały obszar ma około 
160 km długości i zależnie od miejsca 80-120 km 
szerokości. Po bagnach przepłyniemy łodzią 
Airboat, która osiąga duże prędkości. Następnie 
przejazd do Ochopee i postój przy najmniej-
szym urzędzie pocztowym w USA. Jeśli będzie 
otwarty można wysłać, trochę już zapomniany, 
zwyczajny a nie elektroniczny list. Przejazd na 
nocleg w okolicy Fort Myers. (Trasa ok.260 km).
 Dzień 4  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Zwiedzanie Fort Myers rozpoczniemy od 
zimowych rezydencji Thomasa Edisona i Henry 
Forda, gdzie można zrozumieć dlaczego właśnie 
Floryda zdobyła sławę wśród pięknych i boga-
tych oraz była inspirującym miejscem dla wielu 
wynalazców. Następnie przejazd do St. Peters-
burga. Zwiedzimy tu największą (poza Hiszpanią) 
kolekcję dzieł Salvadore Dali. Wyjazd do Tampy 
- przystanek w Ybor City - historycznej dzielnicy 

wzniesionej dzięki potentatowi produkcji cygar 
z Hiszpanii - Vincente Yborowi. Przejazd na noc-
leg w okolicy Clearwater. (Trasa ok.210 km).
 Dzień 5  Śniadanie. Przedpołudnie na od-
poczynek na plaży w Clearwater lub zakupy 
w  różnorodnych miejscowych outletach. Po 
odpoczynku przejazd na zwiedzanie Tarpoon 
Springs - miejscowości założonej przez imigran-
tów z Grecji, którzy specjalizowali się w połowie 
gąbek. Możliwość skosztowania smakołyków 
kuchni greckiej oraz zakupu wyrobów z poła-
wianych tu gąbek. Powrót na nocleg do hotelu 
w okolicy Clearwater. (Trasa ok.70 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do naj-
większego parku kompanii Walt Disney - Epcot 
Center. Będziemy mogli doświadczyć symulacji 
lotu nad Kalifornią, lotu na Marsa albo szalonej 
przejażdżki po torze testowym samochodów 
wyścigowych. Następnie spacer wzdłuż jeziora 
wokół którego są położone pawilony ekspozy-
cyjne wielu krajów, w których można skosztować 
lokalnej kuchni, zapoznać się z kulturą i historią, 
a także zakupić wiele pamiątek. Zobaczymy pa-
wilony m.in. Maroka, Niemiec, Francji, Kanady 
i USA. Dzień zakończymy pokazem sztucznych 
ogni i  laserowych iluminacji, a  to wszystko 
z piękną muzyką w tle. Zakwaterowanie w ho-
telu w okolicy Orlando. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Cape Canaveral na zwiedzanie 
centrum kosmicznego Kennedy Space Center, 
które jest rdzeniem amerykańskich operacji ko-
smicznych NASA. Podczas wizyty w Centrum 
Lotów Kosmicznych, wycieczka autobusem po 
ośrodku NASA. Zapoznamy się z przygotowa-
niami do lotu na księżyc, a nawet „poczujemy” 
start rakiety. W specjalnej hali obejrzymy naj-

potężniejszą rakietę nośną świata „Saturn V”, 
dotkniemy próbki księżycowego gruntu, a także 
zobaczymy oryginalny pojazd kosmiczny Atlan-
tis oraz jego wyposażenie. Poznamy elementy 
pracy i życia kosmonautów na orbicie - dowie-
my się m.in. jak jeść i pić w stanie nieważkości. 
Na koniec będziemy uczestniczyli w symulowa-
nym starcie wahadłowca jako członkowie misji 
kosmicznej, a na zewnątrz zobaczymy ekspozy-
cję rakiet ukazującą historię postępu w budowie 
pojazdów kosmicznych. Będzie też można zająć 
miejsce w kapsule lądownika i przejść po po-
chylni łączącej wieżę startów z rakietami misji 
Gemmini i Apollo. Następnie przejazd do Miami 
i nocleg w hotelu w Miami lub okolicy.
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie z hote-
lu, czas wolny (w zależności od rozkładu lotów) 
na samodzielną eksplorację Miami, np. zakupy 
w outletach ect. Następnie przejazd na lotnisko 
w Miami i wylot do Warszawy (możliwe mię-
dzylądowania).
Uwaga! Możliwość przedłużenia pobytu w Mia-
mi o 2 dni (2 rozpoczęte doby hotelowe) wtedy 
pobyt w hotelu w dniach 8-9, a 10 dnia wykwa-
terowanie i wylot do Polski, przylot do Warszawy 
11 dnia.
 Dzień 9  Przylot do Warszawy, Lotnisko im. 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Program jest ramowy. Część z atrakcji może być 
sezonowo wyłączona ze zwiedzania.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 

W programie: Miami - najpiękniejsze plaże Florydy • Duck Boat do South Beach • Star Island – rezydencje gwiazd • St. Petersburg – kolekcja 
Salvadore Dali • Epcot Center - park rozrywki w Orlando • Cape Canaveral i baza NASA • Everglades - morze trawy • dla chętnych w wybranych 
terminach odpoczynek (2 dni) w  hotelu w Miami

USA – Floryda – Żar tropików 

USA

MiamiOchopee

Fort Myers

St. Petersburg Tampa

Cape Canaveral
Clearwater

Tarpoon Springs
Epcot Center

Everglades

      –› Przelot bezpośredni PLL LOT  

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

11
dni

9
dni

lub
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wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów. 
Gniazdka elektryczne w większości hoteli wy-
magają zastosowania adaptera (dostępne w re-
cepcji lub możliwość zakupienia w miejscowych 
sklepach, ok. 5 USD).
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); zwykle położone poza centrami 
miast (7 rozpoczętych dób hotelowych: Miami 
- 3 - New Port Beach Side Hotel & Resort lub po-
dobny, Fort Myers - 1, Clearwater - 2, Orlando - 
1). Pokoje: 2-osobowe, możliwe zakwaterowanie 
max. 3 os. dorosłych ale bez dodatkowego łóżka 
- pokój wyposażony jest w 2 łóżka dwuosobowe 
(typu „queen”). Wyżywienie: Śniadania amery-
kańskie: składają się głównie z produktów słod-
kich - słodkie bułki, muffiny, pieczywo tostowe, 
płatki kukurydziane, owoce. Czasami dostępne 
są „hash browns” - placki ziemniaczane lub 
ziemniaki na ciepło. Rzadkością są warzywa, 
sery czy wędlina. Do dyspozycji gości: w hotelu 
zazwyczaj restauracja oraz bar.
Dla chętnych za dopłatą w wybranych termi-
nach istnieje możliwość przedłużenia pobytu 
w Miami o 2 dni (2 rozpoczęte doby hotelowe) 
wtedy pobyt w hotelu w dniach 8-9, a 10 dnia 
wykwaterowanie i wylot do Polski, przylot do 
Warszawy 11 dnia.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Miami i z Miami 
do Warszawy, opłaty lotniskowe, zakwaterowa-
nie w hotelach - razem 7 rozpoczętych dób ho-
telowych, wyżywienie: śniadania (7) ; transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, obsłu-
gę polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota 
lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalne-
go kontrahenta podczas realizacji programu 
i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard 
(NW, KL, Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
obsługi przewodników, bagażowych, kierow-
ców, itp) - ok. 240 USD/os. (płatne na miejscu); 
przejazdów komunikacją miejską, wycieczek fa-
kultatywnych (orientacyjne ceny w programie) 
oraz innych wydatków osobistych i pozostałych 
nie ujętych powyżej kosztów. 
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od listopada 2019 r. Polacy mogą podró-
żować do Stanów Zjednoczonych Ameryki bez 
wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośred-

nictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji 
Podróży (Electronic System for Travel Autho-
rization [ESTA]). Obywatele Polski mają obo-
wiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy 
wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
ESTA nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na 
wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na 
przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor 
imigracyjny w punkcie granicznym. W przypad-
ku braku otrzymania autoryzacji ESTA można 
ubiegać się o wizę w amerykańskiej ambasadzie 
lub konsulacie. Czas rozpatrywania ESTY przez 
Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych nie 
jest identyczny. Informujemy, iż Biuro Podróży 
Rainbow Tours S. A. nie ponosi odpowiedzial-
ności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA 
oraz za odmowę wydania ESTA Szczegółowe 
informacje na stronie R.pl. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8370 zł

Kod imprezy: UMF

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.11 - 10.11 8370 14399

09.11 - 17.11 8370 14399

16.11 - 24.11 8370 14399

23.11 - 01.12 8370 14399

30.11 - 08.12 8370 14399

21.12 - 29.12 8699 14949

30.12 - 07.01 9949 16699

06.01 - 14.01 8670 14870

18.01 - 26.01 8470 14570

25.01 - 02.02 8949 15370

01.02 - 09.02 8530 14699

08.02 - 16.02 8470 14570

15.02 - 23.02 8949 15370

22.02 - 02.03 8530 14699

08.03 - 16.03 8370 14399

15.03 - 23.03 8370 14399

22.03 - 30.03 8370 14399

29.03 - 06.04 8370 14399

05.04 - 13.04 8649 14870

12.04 - 20.04 8370 14399

19.04 - 27.04 8470 14570

26.04 - 04.05 8570 14730

Dopłata za pok. 1 os. od 2750 

Dopłata za 2 noce wypoczynku w Miami od 1099

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot bezpośredni do USA. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na stro-
nie: R.pl/rozklady. Przylot do San Francisco, od-
prawa paszportowa zgodnie z obowiązującymi 
procedurami wizowymi, transfer do hotelu, od-
poczynek i nocleg w aglomeracji San Francisco.
 Dzień 2  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon 
Valley). Zatrzymamy się w miejscu będącym 
symbolem ery informatycznej - siedzibie Apple. 
Następnie przejazd do Monterey. Przejedziemy 
prywatną trasą 17 Mile Drive - trasa ta położona 
jest wzdłuż majestatycznego nabrzeża - prze-
widziane postoje na zdjęcia oraz wizytę na naj-
słynniejszym polu golfowym przy plaży Pebble, 
ufundowanym przez rodzinę Samuela Morsa. 
Następnie udamy się do centrum Monterey. 
Na nabrzeżu będzie czas wolny na obserwację 
fok i pelikanów, dla których lokalna zatoka jest 
miejscem lęgowym, a także na delektowanie 
się prawdziwymi, świeżymi ostrygami z  Pa-
cyfiku i zupą serową z kalmarami (dodatkowo 

płatne). Zakwaterowanie w okolicy Buellton/
Lompoc. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu oraz przejazd do Solvang, czyli wioski 
duńskiej Old Danish Village - spacer. Następnie 
przejazd legendarną autostradą nr 1 znaną jako 
„Autostrada Słońca”. Po drodze odwiedzimy 
Bibliotekę im. Prezydenta Reagana, położoną 
w dolinie Simi, gdzie znajduje się m. in. praw-
dziwy samolot Air Force One oraz z Marine One. 
Dodatkowo każdy będzie mógł zrobić sobie 
zdjęcie w stylu „prawdziwej pary prezydenckiej” 
oraz spojrzeć na odtworzony w skali 1:1 Gabinet 
Owalny, identyczny jak ten w Białym Domu. Na-
stępnie odwiedzimy Santa Monica, gdzie kończy 
się słynna „Route 66” i gdzie można odpocząć 
na ławeczce z filmu Forest Gump. Przejazd do 
Miasta Aniołów - Los Angeles, zakwaterowanie 
w aglomeracji Los Angeles. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Beverly Hills i część L.A., gdzie 
usytuowane są domy gwiazd filmowych (brak 
możliwości jazdy po wewnętrznych ulicach 
dzielnicy). Znajdziemy się także przy słynnej 

alei gwiazd - Hollywood Boulevard. Dalej przej-
dziemy do Dolby Theatre, miejsca corocznej gali 
wręczania Oscarów. Następnie przejazd pod 
Grauman’s Chinese Theatre oraz Hotel Roosevelt, 
miejsce gdzie po raz pierwszy wręczono nagrody 
Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wjedziemy 
także pod Griffith Observatory, skąd można zo-
baczyć na zboczu pobliskiego wzgórza, bielejące 
litery „Hollywood” oraz pomnik James’a Deana. 
Następnie wizyta na stacji kolejowej Union Sta-
tion oraz na starym mieście, dawnej misji z cza-
sów meksykańskich. Potem przystanek przy hali 
koncertowej Walta Disneya i przejazd na spacer 
słynną ulicą „Miasta Aniołów” - Rodeo Drive, 
znaną z ekskluzywnych sklepów. Po południu 
przejazd do San Diego - położonego na granicy 
z Meksykiem. Zakwaterowanie w hotelu w San 
Diego. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd na spacer po plaży koło słynnego 
hotelu Del Coronado. Następnie zwiedzanie 
kolonialnej starówki San Diego. Spacerując po-
między kolonialnymi białymi domkami pełny-
mi sklepików restauracji poczujemy się bardziej 

jak na meksykańskiej prowincji, niż w środku 
amerykańskiej metropolii. Po czasie wolnym 
przejedziemy z San Diego przez góry Peninsu-
lar Ranges do Arizony. Następnie zatrzymamy 
się w miejscowości Yuma, która wg Księgi Re-
kordów Guinnessa jest najbardziej słonecznym 
miejscem na świecie. Zobaczymy tutaj więzienie 
(z zewnątrz) uwiecznione w westernie „15:10 do 
Yumy”. Następnie przejazd w kierunku stolicy 
Arizony, Phoenix. Nocleg w hotelu w okolicy 
Phoenix. (Trasa ok. 520 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i zwiedzanie Phoenix. Zobaczymy (z zewnątrz) 
Kapitol Stanowy, Urząd Miasta, a  także halę 
sportowej drużyny grającej w lidze NBA - Pho-
enix Suns oraz pobliski stadion baseballowy 
Chase Field. Następnie przejazd przez wzgórza 
porośnięte wspaniałymi kaktusami saguaro do 
ostoi pięknych i bogatych - niewielkiego miasta 
Sedona. Położone w  dolinie pośród monu-
mentalnych czerwonych skał, tzw. Red Rocks, 
przyciąga nie tylko turystów, ale także gwiazdy 
kina - swoje domy mają tutaj Johnny Depp czy 
Nicolas Cage. Dzień zakończymy we Flagstaff, 
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uroczym mieście znajdującym się na historycz-
nym szlaku „Route 66”. Nocleg w hotelu w oko-
licy Flagstaff. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu. Tego dnia udamy się na zwiedzanie 
jednego z największych cudów natury na świe-
cie - Wielkiego Kanionu Kolorado. Ta gigantycz-
na „szczelina w ziemi”, którą wyżłobiła Rzeka 
Colorado, to jeden z najbardziej spektakular-
nych, zapierających dech w piersiach widoków 
na świecie. Dla chętnych lot helikopterem nad 
Wielkim Kanionem (dodatkowo płatne, ok. 
219 USD/os. za ok. 25-min. lot). Popołudniem 
zatrzymamy się w najładniejszych punktach 
z panoramą na Kanion Kolorado, aby móc na-
cieszyć oczy niezwykłymi widokami. Wieczorem 
dotrzemy nad skraj Jeziora Powell i do celu na-
szej podróży, czyli miejscowości Page. Nocleg 
w hotelu w okolicy Page. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd do słynnej 
Monument Valley, czyli Doliny Pomników. Na-
zywana tak ze względu na majestatyczność wol-
no stojących formacji skalnych, rozlokowanych 
na ogromnej przestrzeni Płaskowyżu Kolorado, 
znajduje się wewnątrz rezerwatu Indian Nava-
jo, w których towarzystwie będziemy ją prze-
mierzać w specjalnie do tego przygotowanych 
jeepach. Jest to olbrzymi obszar poprzecinany 
kanionami utworzonymi przez płynące tu rzeki. 
Miejsce to stało się planem dla wielu filmów, 
choćby westernów Johna Forda czy kultowego 
„Forest Gumpa”. Następnie rejs po Jeziorze 
Powell’a - jest to drugie co do wielkości jezioro 
w USA, sztucznie utworzone poprzez zbudowa-
ną na nim tamę. Jego wijące się kręte brzegi, 
skrywają mnóstwo zatoczek i  plaż, w  które 
wplecione są klifowe skały piaskowca oraz 
różnorodne formacje skalne. Powrót na nocleg 
w hotelu okolicy Page. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu i wykwaterowaniu uda-
my się do jednego z najbardziej zadziwiających 
kanionów zwanego Kanionem Antylopy (UNE-
SCO). W towarzystwie lokalnych przewodników 
z plemienia Navajo krótka przejażdżka samo-
chodami terenowymi w głąb rezerwatu, gdzie 
będziemy mogli podziwiać ukryte w szczelinie 
kanionu niesamowite formacje skalne, przypo-
minające zastygnięte fale, morskie grzywy czy 
smugi dymu. Kolejną atrakcją tego dnia będzie 
wizyta w kompleksie wąwozów zwanych Kanio-
nem Bryce. Słynie on z unikatowych widoków 
skał o zmieniających się w zależności od pory 
dnia kolorach, w  kształcie iglic, wieżyc oraz 
balansujących na szczytach ogromnych głazów, 
które zdają się przeczyć siłom grawitacji. Zakwa-
terowanie w hotelu w i nocleg w St. George/Hur-
ricane. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu, wykwaterowanie z ho-
telu. Po dniach spędzonych w otoczeniu przyrody, 
zadziwiającej nas swymi dziełami, dotrzemy do 
zupełnie odmiennego miejsca - światowej sto-
licy hazardu, czyli Las Vegas. Po dojeździe czas 
wolny - proponujemy odwiedzenie lokalnych 
outletów znanych marek, gdzie na wyprzedażach 
można upolować fantastyczne okazje (www.pre-
miumoutlets.com/outlet/las-vegas-north). Póź-
nym popołudniem zwiedzanie miasta - spacer 
najsłynniejszą ulicą „Miasta Grzechu”, czyli The 
Strip. Zobaczymy tu kanały Wenecji oraz uliczki 
Rzymu wraz z fontanną di Trevi, słynne fontanny 
przy Hotelu Belaggio i wiele innych. Nocleg w ho-
telu w Las Vegas. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do jednego z najbardziej niesamo-
witych miejsc w  Ameryce - Doliny Śmierci, 
położonej ponad 80 m p.p.m. (ze względów 

bezpieczeństwa wjazd do Doliny Śmierci może 
być niemożliwy przy temperaturze powietrza 
powyżej 45oC; w takiej sytuacji zaproponujemy 
świadczenie zastępcze w postaci innej atrakcji). 
Zatrzymamy się w kilku punktach widokowych, 
m.in. Zabriskie Point z bajecznym krajobrazem 
piaskowych skał nazwanym Artist’s Pallete, a tak-
że wyschnięte słone jezioro słynące z „wędrują-
cych kamieni”. W dalszej drodze zatrzymamy 
się w centrum turystycznym Furnace Creek oraz 
przy wydmach Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę 
Śmierci. Przejazd w okolice gór Sierra Nevada, 
nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd na zwiedzanie stolicy Kalifornii - zo-
baczymy m.in.: stare miasto - Old Sacramento 
a w nim: Big Four Building - w którym w 1850 
roku znajdowały się biura czterech członków tzw. 
Wielkiej Czwórki, która budowała Centralną Kolej 
Pacyficzną (Central Pacific Railroad) oraz Lady 
Adams Building - najstarszy budynek w mieście. 
Następnie zobaczymy Kapitol Stanowy i inne bu-
dynki rządu Kalifornii. Przejazd na nocleg w oko-
lice Sacramento. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. W programie m. in. 
słynny most Golden Gate Bridge, Alamo Square 
z domkami w stylu wiktoriańskim, Fisherman’s 
Wharf, “najbardziej kręta uliczka na świecie” 
Lombard Street i Golden Gate Park. Przejazd ko-
lejką szynowo-linową “Cable Car”. Zobaczymy 
również pogranicze najbardziej znanej dzielnicy 
mniejszości seksualnych, czyli Castro i hipisow-
skiej komuny przy Ashbury Haight. Następnie 
rejs po zatoce, podczas którego zobaczymy 
z bliska więzienie Alcatraz i most Golden Gate. 
Po południu czas wolny na spacery po mieście 
i zakupy przy Union Square. Późnym popołu-
dniem przejazd na lotnisko w San Francisco 
i wylot do Polski. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 14  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg 
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie 
(w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiek-
tów); zwykle położone poza centrami miast - (12 
rozpoczętych dób hotelowych: 1 – San Francisco, 
1 – Buellton/Lompoc, 1 – Los Angeles, 1 – San 
Diego, 1 – Phoenix, 1 – Flagstaff, 2 – Page, 1 – St. 
George/Hurricane, 1 – Las Vegas, 1 – Bishop, 1 – 
Sacramento). W hotelu najczęściej restauracja 
oraz bar. Pokoje 2-osobowe, możliwe zakwate-
rowanie max. 3 os. dorosłych, ale bez dodatko-
wego łóżka - pokój wyposażony jest w 2 łóżka 
dwuosobowe (typu „queen”). Wszystkie klima-
tyzowane z łazienkami oraz najczęściej TV-sat. 
Wyżywienie: śniadania amerykańskie: składają 
się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, 
owoce. Czasami dostępne są „hash browns” - 
placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do San Francisco 
i z powrotem (lot bezpośredni), opłaty lotni-
skowe, zakwaterowanie (razem 12 rozpoczę-
tych dób hotelowych), wyżywienie: śniadania, 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opieka polskiego pilota 
podczas realizacji programu i ubezpieczenie TU 
Europa - wariant standard (NNW, KL, Assistance 
oraz bagaż). 

Cena podstawowa nie obejmuje: Opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie 490 USD/os, opłata 
nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, przejazdów komunika-
cją miejską oraz innych wydatków osobistych 
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od listopada 2019 r. Polacy mogą podró-
żować do Stanów Zjednoczonych Ameryki bez 
wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośred-
nictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji 
Podróży (Electronic System for Travel Autho-
rization [ESTA]). Obywatele Polski mają obo-
wiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy 
wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
ESTA nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na 
wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na 

przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor 
imigracyjny w punkcie granicznym. W przypad-
ku braku otrzymania autoryzacji ESTA można 
ubiegać się o wizę w amerykańskiej ambasadzie 
lub konsulacie. Czas rozpatrywania ESTY przez 
Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych nie 
jest identyczny. Informujemy, iż Biuro Podróży 
Rainbow Tours S. A. nie ponosi odpowiedzial-
ności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA 
oraz za odmowę wydania ESTA Szczegółowe 
informacje na stronie R.pl. 

CENA OD

9970 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Czerwone skały Arizony, mleczna 
mgła nad Doliną Śmierci, turkusowa 
ziemia Navajo, granitowa szarość 
Yosemite, bladoróżowe gwiazdy 
Hollywood.  Ja obiecuję dołączyć 
do tych kolorów przepiękną historię 
Dzikiego Zachodu. Jeżeli chcecie 
zagrać główną rolę w tym westernie, 
zapraszam na wspólną podróż.

Katarzyna Napiórkowska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: USG

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.11 - 22.11 9970 17749

23.11 - 06.12 10120 17749

21.12 - 03.01 10470 18549

18.01 - 31.01 10120 17920

01.02 - 14.02 10120 17920

15.02 - 28.02 10120 17920

15.03 - 28.03 10099 17920

29.03 - 11.04 10249 18170

26.04 - 09.05 10670 18170

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10120 

Dopłata za pok. 1 os. od 3179 

więcej na: R.pl
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USA – California Dreams

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Los Angeles, odprawa 
paszportowa zgodnie z obowiązującymi proce-
durami wizowymi, transfer do hotelu, odpoczy-
nek i nocleg w aglomeracji Los Angeles.
 Dzień 2  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Griffith Observatory, skąd można zo-
baczyć słynne, stojące na zboczu pobliskiego 
wzgórza, bielejące litery „Hollywood” oraz 
pomnik James’a Deana. Następnie tylko kilka 
minut jazdy dzieli nas od Universal Studios, 
gdzie spędzimy cały dzień, aby przyjrzeć się 
bliżej przemysłowi filmowemu. To prawie nie-
możliwe, aby odwiedzić Los Angeles bez zaba-
wy z filmem! Podczas tej wizyty zdobędziemy 
informacje na temat realizacji największych 

produkcji kinowych w Ameryce. W programie 
różnorodne atrakcje, które sprawią, że można 
poczuć się prawdziwym aktorem. Dobra zabawa 
gwarantowana! Późnym popołudniem przejazd 
do stolicy hazardu - położonego na pustyni Las 
Vegas. Zakwaterowanie w hotelu w Las Vegas. 
(Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Śniadanie i przejazd nad majesta-
tyczną tamę Hoovera. Krótki postój na „sesje fo-
tograficzną” oraz spacer na punkt widokowy na 
moście łączącym Nevadę i Arizonę, przerzuco-
nym nad kanionem Rzeki Kolorado na wysokości 
ok. 0,5 km ponad lustrem wody. Dalej udamy się 
na zwiedzanie jednego z największych cudów 
natury na świecie - Wielkiego Kanionu Kolorado. 
Przespacerujemy się po słynnej szklanej platfor-
mie nad krawędzią kanionu (dodatkowo płatne 
ok. 30 USD/os.), a także zwiedzimy rezerwat 
Indian Hualapai. Dla chętnych lot helikopterem 

nad Wielkim Kanionem z lądowaniem na jego 
dnie i krótkim rejsem po Rzece Kolorado (dodat-
kowo płatne; koszt ok. 229 USD za ok. 15-min lot 
oraz 10-min rejs po rzece). Powrót do Las Vegas 
na nocleg. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do jednego z najbardziej niesamo-
witych miejsc w  Ameryce - Doliny Śmierci, 
położonej ponad 80 m poniżej poziomu morza 
(ze względów bezpieczeństwa wjazd do Doliny 
Śmierci może być niemożliwy przy temperaturze 
powietrza powyżej 45oC; w takiej sytuacji za-
proponujemy świadczenie zastępcze w postaci 
innej atrakcji). Zatrzymamy się w kilku punk-
tach widokowych tego najbardziej niezwykłego 
klimatycznie i widokowo miejsca Ameryki Pół-
nocnej. W punkcie widokowym - Zabriskie Point 
zobaczymy znajdujący się poniżej niesamowicie 
bajeczny świat piaskowych skał nazwany Artist’s 

Pallete, które ze względu na obecność wielu mi-
nerałów przybierają fantazyjne barwy, a także 
wyschnięte słone jezioro słynące z „wędrują-
cych kamieni”. W dalszej drodze zatrzymamy 
się w centrum turystycznym Furnace Creek oraz 
przy wydmach Mesquite, gdzie opuścimy Dolinę 
Śmierci. Przejazd w okolice gór Sierra Nevada, 
nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie 
stolicy Kalifornii – zobaczymy m.in.: stare miasto 
– Old Sacramento a w nim: Big Four Buliding 
- w którym w 1850 roku znajdowały się biura 
czterech członków tzw. Wielkiej Czwórki, która 
budowała Centralną Kolej Pacyficzną (Central 
Pacific Railroad) oraz Lady Adams Buliding – 
najstarszy budynek w mieście. Następnie zo-
baczymy Kapitol Stanowy i inne budynki rządu 
Kalifornii. Przejazd na nocleg w okolice Sacra-
mento. (Trasa ok. 370 km).

W programie: San Francisco - Miasto nad Zatoką • symbole San Francisco – Golden Gate i Alcatraz • zachwycające wybrzeże Pacyfiku  

• w świecie gwiazd – Los Angeles i Hollywood • Dolina Śmierci • majestatyczny Grand Canyon • Miasto Grzechu Las Vegas - najsłynniejsze 
kasyna świata

Kanion Kolorado
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 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbar-
dziej lubianego miasta Ameryki, gdzie znajdzie-
my rzędy eleganckich domów, sławną kolejkę 
szynowo-linową, skupiska etnicznych dzielnic 
i kolorowe nabrzeże. W programie m. in. słyn-
ny most Golden Gate Bridge, Alamo Square 
z  pięknymi domkami w  stylu wiktoriańskim, 
Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta uliczka 
na świecie” Lombard Street i Golden Gate Park. 
Przejazd kolejką szynowo-linową “Cable Car”. 
Zobaczymy również pogranicze najbardziej 
znanej dzielnicy mniejszości seksualnych, czyli 
Castro i hipisowskiej komuny przy Ashbury & 
Haight. Wszystko to tworzy unikalną atmosfe-
rę miasta. Nasze zwiedzanie ubarwimy rejsem 
po zatoce, podczas którego zobaczymy z bliska 
słynne więzienie Alcatraz i most Golden Gate. 
Po południu czas wolny na spacery po mieście 
i zakupy przy Union Square. Nocleg i zakwate-
rowanie w hotelu w aglomeracji San Francisco. 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon 
Valley). Zatrzymamy się w miejscu będącym 
symbolem ery informatycznej - siedzibie Apple. 
Następnie przejazd do Monterey. Przejedziemy 
słynną prywatną trasą 17 Mile Drive - trasa ta 
położona jest wzdłuż majestatycznego na-
brzeża, pośród pól golfowych i imponujących 
rezydencji - zatrzymamy się na zdjęcia oraz 
odwiedzimy najsłynniejsze pole przy plaży Pe-
bble, ufundowane przez rodzinę Samuela Mor-
sa. Następnie udamy się do centrum Monterey. 
Na nabrzeżu będzie czas wolny na obserwację 
fok i pelikanów, dla których lokalna zatoka jest 
miejscem lęgowym, a także na delektowanie się 
prawdziwymi, świeżymi ostrygami z Pacyfiku 
i zupą serową z kalmarami (dodatkowo płatne). 
Zakwaterowanie w okolicy Buellton/Lompoc. 
(Trasa ok. 480 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu oraz przejazd na spacer do Solvang, 
czyli wioski duńskiej Old Danish Village - spa-
cer po tej urokliwej „Małej Danii”. Następnie 
będziemy kontynuować przejazd legendarną 
autostradą nr 1 znaną jako „Autostrada Słońca”. 
Po drodze odwiedzimy rancho Prezydenta Re-
agana, położone w dolinie Simi, z prawdziwym 
samolotem Air Force One, którym latali prezy-
dent Kennedy, Reagan i Bush oraz z Marine One, 
helikopterem prezydenckim. Dodatkowo każdy 
będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w stylu „praw-
dziwej pary prezydenckiej” oraz spojrzeć na od-
tworzony w skali 1:1 Gabinet Owalny, identyczny 
jak ten w Białym Domu. Następnie odwiedzimy 
Santa Monica, gdzie kończy się słynna „Route 
66” i gdzie można odpocząć na ławeczce z filmu 
Forest Gump. Przejazd do Miasta Aniołów - Los 
Angeles. Zakwaterowanie w hotelu w aglome-
racji Los Angeles. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i  zwiedzanie miasta, które rozpoczniemy od 
stacji kolejowej Union Station oraz starego mia-
sta, czyli dawnej misji z czasów meksykańskich. 
Potem przystanek przy hali koncertowej Walta 
Disneya i przejazd na spacer słynną ulicą „Mia-
sta Aniołów” - Rodeo Drive, znaną z ekskluzyw-
nych sklepów. Zobaczymy również Beverly Hills 
i część L.A., gdzie usytuowane są domy gwiazd 
filmowych, takich jak Keanu Reeves, Courtney 
Cox oraz Tobey Maguire (brak możliwości jazdy 
po wewnętrznych ulicach dzielnicy). Objazd 
skończymy przy słynnej alei gwiazd - Hollywood 
Boulevard z wmurowanymi pięcioramiennymi 
gwiazdami sław kina, muzyki i telewizji. Dalej 

przejdziemy do Dolby Theatre, miejsca corocz-
nej gali wręczania Oscarów, gdzie na czerwo-
nym dywanie spotkają się najsłynniejsze oso-
bistości kina oraz przejdziemy pod Grauman’s 
Chinese Theatre, miejsce gdzie po raz pierwszy 
wręczono nagrody Amerykańskiej Akademii. 
Można tam też znaleźć odciski stóp i rąk kino-
wych sław, w tym również Kaczora Donalda. 
W południe przejazd na lotnisko w Los Angeles 
i wylot do Polski. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 10  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. Część 
z  atrakcji może być sezonowo wyłączona ze 
zwiedzania. W przypadku zamknięcia drogi 
SR120, umożliwiającej przejazd do i przez Park 
Narodowy Yosemite (np. z powodu warunków 
atmosferycznych) zostanie zrealizowany pro-
gram zastępczy - zwiedzanie Sacramento. Dzień 
otwarcia drogi można sprawdzić na stronie in-
ternetowej parku narodowego Yosemite https://
www.nps.gov/yose/planyourvisit/tiogaopen.htm
Napoje alkoholowe zakupione w strefie wol-
nocłowej i przewożone w bagażu podręcznym, 
pomimo odpowiedniego opakowania są rekwi-
rowane na lotniskach europejskich).
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Nie gwarantu-
jemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny 
wykaz dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz 
z ich aktualnymi cenami jest dostępny u naszych 
rezydentów i pilotów.
Niezbędne są adaptery do kontaktów elek-
trycznych.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** wg 
kategoryzacji Rainbow o średnim standardzie 
(w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji obiek-
tów); zwykle położone poza centrami miast 
(8 rozpoczętych dób hotelowych: 2 – w Los An-
geles, 2 – w Las Vegas, 1 – w Bishop, 1 – w Sacra-
mento, 1 – w San Francisco, 1 – w Buellton/Lom-
poc). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja 
oraz bar. Pokoje: 2 -osobowe, możliwe zakwate-
rowanie max. 3 os. dorosłych, ale bez dodatko-
wego łóżka - pokój wyposażony jest w 2 łóżka 
dwuosobowe (typu „queen”). Wszystkie klima-
tyzowane z łazienkami oraz najczęściej TV-sat. 
Wyżywienie: śniadania amerykańskie: składają 
się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, 
owoce. Czasami dostępne są „hash browns” - 
placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
z Warszawy do Los Angeles i z Los Angeles do 
Warszawy (przelot bezpośredni), opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie (razem 8 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w 
Polsce, opieka polskiego pilota podczas realizacji 
programu i ubezpieczenie TU Europa - wariant 
standard (NNW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
realizacji programu zwiedzania (biletów wstę-
pu, obsługi przewodników, bagażowych, kie-
rowców, systemu TGS, itp.) - ok. 360 USD/os. 
(płatne na miejscu); przejazdów komunikacją 
miejską, wycieczek fakultatywnych (orientacyj-
ne ceny w programie) oraz innych wydatków 
osobistych i pozostałych nie ujętych powyżej 
kosztów.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od listopada 2019 r. Polacy mogą podró-
żować do Stanów Zjednoczonych Ameryki bez 
wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośred-
nictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji 
Podróży (Electronic System for Travel Autho-
rization [ESTA]). Obywatele Polski mają obo-
wiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy 
wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
ESTA nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na 
wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na 
przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor 
imigracyjny w punkcie granicznym. W przypad-
ku braku otrzymania autoryzacji ESTA można 
ubiegać się o wizę w amerykańskiej ambasadzie 
lub konsulacie. Czas rozpatrywania ESTY przez 
Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych nie 
jest identyczny. Informujemy, iż Biuro Podróży 

Rainbow Tours S. A. nie ponosi odpowiedzial-
ności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA 
oraz za odmowę wydania ESTA Szczegółowe 
informacje na stronie R.pl. 

CENA OD

6399 zł

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Myslisz, ze o Kalifornii wiesz juz 
wszystko? Blad! Jest tyle do odkry-
cia: filmowe szalenstwo w Universal 
Studios, smak zupy malzowej w 
Monterey, szczescie wygranej w 
Vegas, przyrodnicze kolosy USA 
- Dolina Smierci i Yosemite, dotyk 
mgly na policzku w San Fran, La La 
Land. Wiec pakuj walizke i spelniaj 
swoj kalifornijski sen!

Aneta Kiełb
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: USK

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.11 - 11.11 6549 11599

16.11 - 25.11 6549 11599

30.11 - 09.12 6399 11370

21.12 - 30.12 7049 12449

28.12 - 06.01 8399 14699

04.01 - 13.01 6549 11599

18.01 - 27.01 6549 11599

25.01 - 03.02 6549 11599

01.02 - 10.02 6549 11599

08.02 - 17.02 6549 11599

15.02 - 24.02 6549 11599

01.03 - 10.03 6470 11499

15.03 - 24.03 6549 11499

29.03 - 07.04 6549 11599

05.04 - 14.04 6699 11870

12.04 - 21.04 6699 11730

26.04 - 05.05 7070 11870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6399 

Dopłata za pok. 1 os. od 2050 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z Warszawy i przelot do USA. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na stronie: R.pl/
rozklady. Przylot do Los Angeles, odprawa 
paszportowa zgodnie z obowiązującymi proce-
durami wizowymi, transfer do hotelu, odpoczy-
nek i nocleg w aglomeracji Los Angeles.
 Dzień 2  Śniadanie i przejazd do Griffith Ob-
servatory, skąd można zobaczyć słynne stojące 
na zboczu pobliskiego wzgórza, bielejące litery 
„Hollywood” oraz pomnik James’a Deana. Na-
stępnie tylko kilka minut jazdy dzieli nas od Uni-
versal Studios, gdzie spędzimy cały dzień, aby 
przyjrzeć się bliżej przemysłowi filmowemu. To 
prawie niemożliwe, aby odwiedzić Los Angeles 
bez zabawy z filmem! Podczas tej wizyty zdobę-
dziemy informacje na temat realizacji najwięk-
szych produkcji kinowych w Ameryce. W progra-
mie różnorodne atrakcje, które sprawią, że można 
poczuć się prawdziwym aktorem. Dobra zabawa 
gwarantowana! Powrót na nocleg do hotelu 
w aglomeracji Los Angeles (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Los Ange-
les, które rozpoczniemy od stacji kolejowej Union 

Station oraz starego miasta, czyli dawnej misji 
z czasów meksykańskich. Potem przystanek przy 
hali koncertowej Walta Disneya i przejazd na spa-
cer słynną ulicą „Miasta Aniołów” - Rodeo Drive, 
znaną z  ekskluzywnych sklepów. Zobaczymy 
również Beverly Hills i część Los Angeles, gdzie 
usytuowane są domy gwiazd filmowych, takich 
jak Keanu Reeves, Courtney Cox oraz Tobey Ma-
guire (brak możliwości jazdy po wewnętrznych 
ulicach dzielnicy). Objazd skończymy przy słyn-
nej alei gwiazd - Hollywood Boulevard z wmuro-
wanymi pięcioramiennymi gwiazdami sław kina, 
muzyki i telewizji. Dalej przejdziemy do Dolby 
Theatre, miejsca corocznej gali wręczania Osca-
rów, gdzie na czerwonym dywanie spotykają się 
najsłynniejsze osobistości kina oraz przejdziemy 
pod Grauman’s Chinese Theatre gdzie znaleźć 
można odciski stóp i rąk kinowych sław, a także 
Kaczora Donalda oraz Hotel Roosevelt, miejsce, 
gdzie po raz pierwszy wręczono nagrody Ame-
rykańskiej Akademii Filmowej. Przejazd na lotni-
sko i wylot do Kahului na hawajskiej wyspie Maui. 
Nocleg w okolicy Kahului. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie wyspy. Od-
wiedzimy dolinę Rzeki Iao, poświęconą Bogowi 

Kane, w której na wulkanicznym podłożu wy-
rósł przepiękny bujny hawajski las deszczowy. 
Następnie przejazd do wulkanu Halekala, gdzie 
przy dobrej pogodzie można dostrzec ze szczytu 
okoliczne wyspy. Na koniec dnia przejedziemy 
do Lahaina - osady wielorybników, gdzie rosną 
największe w całym USA okazy wyjątkowego 
Figowca Bengalskiego (Banyan tree). Powrót do 
hotelu, nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, odpoczynek na 
najpiękniejszej wyspie Hawajów - Maui. Moż-
liwość skorzystania z wycieczki helikopterem, 
aby zobaczyć tę niezwykłą wyspę z nieco innej 
perspektywy (cena ok. 270 USD/45 min lot). Po 
południu przelot na Big Island. Nocleg w hotelu 
na Big Island.
 Dzień 6  Śniadanie i wyjazd na zwiedzanie 
wyspy Big Island: spacer przez tropikalny las 
do najwyższego jednostopniowego wodospadu 
wyspy - Akaka, następnie przejazd aleją drzew 
bananowych w Hilo oraz krótki postój w Parku 
Królowej Liliuokalani. Zatrzymamy się na plantacji 
orzeszków macadamia oraz orchidei, aby poznać 
szczegóły ich uprawy. Po południu zwiedzanie 
Volcanoes National Park: obserwacja erupcji 

siarki, podziwianie panoramy kaldery wulkanu 
Kilauea wraz z  imponującym kraterem Hale-
maumau, a następnie spacer po zastygłej lawie. 
Nocleg w hotelu na Big Island. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i odpoczynek na największej wyspie Hawajów 
- Big Island. Możliwość skorzystania z wycieczki 
helikopterem, aby zobaczyć tę niezwykłą wyspę 
z nieco innej perspektywy (cena ok. 270 USD/
os./45 min lot). Po południu przelot na Oahu. 
Nocleg w hotelu w Honolulu.
 Dzień 8  Śniadanie i przejazd na zwiedzanie 
Honolulu. Wycieczka, będzie okazją do zapozna-
nia się z największymi atrakcjami wyspy Oahu. 
Odwiedzimy m. in. Pearl Harbour - historyczną 
bazę marynarki wojennej i lotnictwa USA, zaata-
kowaną w czasie II Wojny Światowej przez siły 
powietrzne Japonii, co zapoczątkowało inten-
sywne walki obu państw o Pacyfik. Następnie 
zwiedzanie Honolulu, stolicy stanu Hawaje: 
pomnik króla Kamehamehy, ratusz i rezydencja 
gubernatora. Dalej trasa wycieczki poprowadzi 
nas wzdłuż linii brzegowej, gwarantując niepo-
wtarzalne widoki! Zobaczymy m.in.: krater Dia-
mond Head, będący symbolem wyspy (wejście 

W programie: Los Angeles – z wizytą w świecie gwiazd • Universal Studios – zabawa z filmem • Hawaje – niezwykła przyroda • Maui – czarna 
plaża, tropikalna dżungla, strome klify i wodospady • Big Island i wulkany • Honolulu – stolica Hawajów • historyczne Pearl Harbour 

• Oahu - raj surferów na najpiękniejszej plaży - Waikiki • ulubione miasto Ameryki – San Francisco • przeloty lokalne w cenie

USA – Aloha Hawaje

Meksyk

USA

Los Angeles

Santa Monica

San Francisco

HAWAJE

OAHU

MAUI

BIG ISLAND

Silicon Valley
Monterey

      –› Wyloty z: Warszawa  

14
dni
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do wnętrza), Gejzer Halona oraz przystanek przy 
zatoce Waimanalo. Przejazd na nocleg do hotelu 
w okolicy Waikiki. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu, relaks na plaży 
w Waikiki, a w godzinach południowych wy-
jazd do Centrum Kultury Polinezji, położonego 
na północno-wschodnim krańcu wyspy Oahu. 
Udział w „występach” w narodowych wioskach 
skansenu wysp: Samoa, Nowa Zelandia, Fidżi, 
Hawaje, Markizy i  Tonga. Barwna rewia na 
wodzie, a następnie krótki rejs tratwą wzdłuż 
kanału przecinającego kompleks zlokalizowany 
w autentycznym tropikalnym ogrodzie. Ostat-
nim elementem wizyty będzie udział w wielkiej 
nocnej rewii “Ha - the breath of life”, najlepszym 
polinezyjskim show na Hawajach. Nocleg w Ho-
nolulu. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 10  Śniadanie, czas na odpoczynek na 
plaży. Nocleg w Honolulu. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 11  Śniadanie i odpoczynek. Około po-
łudnia przejazd na lotnisko w Honolulu i wylot 
do San Francisco. Zakwaterowanie w okolicy 
San Francisco. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbar-
dziej lubianego miasta Ameryki, gdzie znajdzie-
my rzędy eleganckich domów, sławną kolejkę 
szynowo-linową, skupiska etnicznych dzielnic 
i kolorowe nabrzeże. W programie m. in. słyn-
ny most Golden Gate Bridge, Alamo Square 
z  pięknymi domkami w  stylu wiktoriańskim, 
Fisherman’s Wharf, “najbardziej kręta uliczka 
na świecie” Lombard Street i Golden Gate Park. 
Przejazd kolejką szynowo-linową “Cable Car”. 
Zobaczymy również pogranicze najbardziej zna-
nej dzielnicy mniejszości seksualnych, czyli Ca-
stro i hipisowskiej komuny przy Ashbury Haight. 
Wszystko to tworzy unikalną atmosferę miasta. 

Nasze zwiedzanie ubarwimy rejsem po zatoce, 
podczas którego zobaczymy z bliska słynne wię-
zienie Alcatraz i most Golden Gate. Po południu 
czas wolny na spacery po mieście i zakupy przy 
Union Square. Nocleg i zakwaterowanie w hotelu 
w aglomeracji San Francisco. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 13  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd przez dolinę krzemową (Silicon 
Valley). Zatrzymamy się w miejscu będącym 
symbolem ery informatycznej - siedzibie Apple. 
Następnie przejazd do Monterey. Przejedziemy 
słynną prywatną trasą 17 Mile Drive - trasa ta 
położona jest wzdłuż majestatycznego na-
brzeża, pośród pól golfowych i imponujących 
rezydencji - zatrzymamy się na zdjęcia oraz 
odwiedzimy najsłynniejsze pole przy plaży Pe-
bble, ufundowane przez rodzinę Samuela Mor-
sa. Następnie udamy się do centrum Monterey. 
Na nabrzeżu będzie czas wolny na obserwację 
fok i pelikanów, dla których lokalna zatoka jest 
miejscem lęgowym, a także na delektowanie 
się prawdziwymi, świeżymi ostrygami z  Pa-
cyfiku i zupą serową z kalmarami (dodatkowo 
płatne). Następnie transfer na lotnisko i wylot 
do Warszawy. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 14  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele ***, a także ew. pensjonaty/motele *** 
wg kategoryzacji Rainbow o średnim standar-
dzie (w USA nie ma oficjalnej kategoryzacji 
obiektów); 12 rozpoczętych dób hotelowych: 
2 – Los Angeles, 2 – Maui, 2 – Big Island, 4 – 
Oahu, 2 – San Francisco). W hotelu zazwyczaj 
restauracja oraz bar. Pokoje 2 -osobowe, moż-
liwe zakwaterowanie max. 3 os. dorosłych ale 
bez dodatkowego łóżka - pokój wyposażony 

jest w 2 łóżka dwuosobowe (typu „queen”). 
Wyżywienie: śniadania amerykańskie: składają 
się głównie z produktów słodkich - słodkie bułki, 
muffiny, pieczywo tostowe, płatki kukurydziane, 
owoce. Czasami dostępne są „hash browns” - 
placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Los Angeles 
i z San Francisco do Warszawy, przeloty we-
wnętrzne: Los Angeles-Kahului (Maui); Kahulu-
i-Kona (Big Island); Kona -Honolulu (Oahu); 
Honolulu - San Francisco; opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 12 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskie-
go przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opieka polskiego pilota podczas reali-
zacji programu i ubezpieczenie TU Europa - wa-
riant standard (NW, KL, Assistance oraz bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: Opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp.) w kwocie 395 USD/os., opłata 
nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, przejazdów komunika-
cją miejską oraz innych wydatków osobistych 
i pozostałych nie ujętych powyżej kosztów. 
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Od listopada 2019 r. Polacy mogą podró-
żować do Stanów Zjednoczonych Ameryki bez 
wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośred-
nictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji 
Podróży (Electronic System for Travel Autho-
rization [ESTA]). Obywatele Polski mają obo-
wiązek posiadania ważnej ESTA bądź wizy przy 
wjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

ESTA nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na 
wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na 
przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor 
imigracyjny w punkcie granicznym. W przypad-
ku braku otrzymania autoryzacji ESTA można 
ubiegać się o wizę w amerykańskiej ambasadzie 
lub konsulacie. Czas rozpatrywania ESTY przez 
Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych nie 
jest identyczny. Informujemy, iż Biuro Podróży 
Rainbow Tours S. A. nie ponosi odpowiedzial-
ności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o ESTA 
oraz za odmowę wydania ESTA Szczegółowe 
informacje na stronie R.pl. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

17949 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.11 - 22.11 17949 30930

22.12 - 04.01 19520 33949

18.01 - 31.01 18049 31070

01.02 - 14.02 18249 31070

15.02 - 28.02 18249 31070

08.03 - 21.03 18249 31070

29.03 - 11.04 18499 31499

26.04 - 09.05 18249 31070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 18249 

Dopłata za pok. 1 os. od 5900 

Kod imprezy: USH

więcej na: R.pl
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      –› Wylot z: Warszawa 

      –› Lot bezpośredni 
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W regionie 
Varadero to najbardziej rozwinięty kurort 
turystyczny na Kubie. Położony jest on na 
półwyspie Hicacos, ok. 140 km od Hawany. 
W Varadero znajdują się jedne z najpiękniej-
szych plaż wyspy - drobny piasek i turkusowa 
woda to prawdziwy raj nie tylko dla miłośni-
ków lenistwa, ale również dla osób lubiących 
aktywny wypoczynek. Kajaki, katamaran, 
sporty motorowe to tylko niektóre z atrakcji, 
które czekają na turystów. Wzdłuż całej miej-
scowości kursuje autobus turystyczny (około 
5 CUC – bilet całodzienny). Poza plażowaniem 
warto również odwiedzić sklepy i stoiska z pa-
miątkami, a wieczorem dać się porwać salsie 
w jednym z miejscowych klubów, np. przy ulicy 
62 czy w barze The Beatles.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym PLL LOT typu Dreamliner 
na Kubę (rejs bezpośredni), opłaty lotniskowe, 
Kartę Turysty, zakwaterowanie w wybranych 
hotelu (7 lub 10 lub 11 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych wyżywienie jak w opisie wybrane-
go hotelu, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
ubezpieczenie TU Europa (w wersji standard: 
NNW, KL i bagaż), opiekę polskojęzycznego 
rezydenta na Kubie, obsługę przedstawiciela 

Rainbow podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
lokalnych, posiłków innych niż wymienione w 
opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, innych 
wydatków osobistych.

Przelot 
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania lotu. 
Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz wszyst-
kie inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodatkowo. 
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogatsze menu 
w tym wybrane napoje alkoholowe (w ograniczo-
nych ilościach) i bezalkoholowe oraz zwiększony 
limit bagażowy. We wszystkich klasach indywi-
dualny system rozrywki pokładowej z osobnym 
monitorem przed każdym fotelem. Więcej 
informacji na stronach wstępnych katalogu 
w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przypad-
ku niemożliwości wykonania rejsu samolotem 
Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot o 
podobnym standardzie (rejs non stop).

Hawana Varadero

Haiti
Jamajka

Bahama

KUBA

Cayo Santa Maria

USA

Kuba

USA

Meksyk

Kanada

Kuba

USA

Meksyk

Kanada

Ameryka Środkowa 
i Karaiby
Kuba Varadero

Nazywana perłą Karaibów, skąpana w słonecznych promieniach - 
prawdziwy raj dla plażowiczów. Drobny,  biały piasek pod stopami 
i delikatna bryza ciepłego, turkusowego morza. Ucieczka od codzienności 
i relaks w cieniu palm. Dla tych ciekawych świata Kuba to szansa 
na niezwykłą podróż do przeszłości. Wyspa, gdzie czas zatrzymał się. 
To niezwykła szansa by zobaczyć paradę aut z lat 50’ czy tradycyjną 
produkcję cygar oraz sprawdzić czy w XXI w. można nadal żyć bez 
Internetu. To przebywanie jednocześnie w przeszłości i teraźniejszości. 
Wszystkiemu towarzyszy urzekający dźwięk muzyki, brzmiącej w wąskich 
uliczkach miasteczek, opowiadającej historię kolonialnej świetności 
i sięgającej po marzenia Kubańczyków, aby tak jak ona być wolnymi.

Informacje ogólne 

Paszport i wiza
Przy przekraczaniu granicy wymagany jest 
3-miesięczny okres ważności paszportu, 
licząc od planowanej daty wylotu z Kuby. 
Karta Turysty 
Obywatele Polski udający się na Kubę 
w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. Karty Turysty (wliczona 
w cenę imprezy) - do odbioru przed odpra-
wą na lotnisku w Warszawie.

Czas
-6 godzin.

Język urzędowy
Hiszpański.

Waluta
Oficjalną walutą na Kubie jest peso kubań-
skie = 100 centavos. Płatności w sklepach, 
restauracjach itp. dokonuje się w peso 
wymienialnym (CUC) - wymiany Euro na 
CUC (kurs około 1:1) można dokonywać 
w kantorach lub niektórych recepcjach 
hotelowych (przy wymianie USD na CUC 
pobierana prowizja 10%).

Standard hoteli na Kubie
Standard hoteli kubańskich może być 
różny od porównywalnej kategorii hoteli 
europejskich.

Elektryczność
System amerykański - 110 V (rekomenduje-
my zabrać „przejściówkę”), ale w hotelach 
często używany jest też system 220 V.

Internet
W większości hoteli internet jest dostęp-
ny, niemniej jakość połączenia zazwyczaj 
odbiega od standardów europejskich.

Szczepienia i zdrowie
Nie są wymagane. Zaleca się szczepienie 
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu A i B, durowi brzusznemu oraz błoni-
cy, cholerze i tężcowi.

Orientacyjne ceny 
Kawa 1-2 EUR, papierosy ok. 2 EUR, napoje 
gazowane do 2 EUR, piwo ok. 2 EUR, obiad 
w restauracji od 10 EUR.

Wyloty 
Wylot z Warszawy. Zbiórka na 3 godz. przed 
planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku Okęcie. Aktualne 
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
X XI XII I II III IV
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Wycieczki fakultatywne

Stara Havana, rum i amerykańskie klasyki
Zapraszamy na całodniową wycieczkę, której niepowtarzalny 
klimat na długo pozostanie w Państwa pamięci. Spacer po 
Starej Hawanie i  jej najpiękniejszych placach przeniesie nas 
w okres kolonialnego rozkwitu miasta. Kapitol będący kopią 
budowli z Waszyngtonu oraz wszechobecne auta z  lat 50-
tych doskonale oddadzą klimat amerykańskiej prosperity lat 
przedrewolucyjnych. Przy Placu Rewolucji zobaczą Państwo 
najważniejsze obiekty Socjalistycznej Kuby z budynkiem cen-
tralnego komitetu na czele oraz miejsce, z którego Fidel Castro 
wygłaszał swoje płomienne przemówienia do narodu. Całość 
zwieńczy wizyta w muzeum rumu i przejażdżka amerykańskimi 

klasykami. Obiad w cenie wycieczki. Cena od 389 zł/os.; od 289 
zł/dziecko 2-12 lat.

Katamaran słońca i delfiny - Crucero del Sol
Najlepszy sposób na relaks, niezapomniane wrażenia i prze-
piękne widoki! Rejs katamaranem na karaibską wyspę Cayo 
Blanco (w okolicach Varadero). Możliwość snorkelingu w tur-
kusowych wodach Oceanu Atlantyckiego oraz niezapomniana 
kąpiel z delfinami. Podczas rejsu napoje i alkohole w cenie. Na 
wyspie zapraszamy na lunch - wielbiciele owoców morza będą 
mieli okazję spróbować langusty. Cena od 429 zł/os.; od 209 zł/
dziecko 2-12 lat.

Kuba
Varadero
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Zapraszam Państwa do Hawany, do stolicy 
zagubionej w czasie. Tutaj w unikalny sposób 
przeszłość łączy się z przyszłością, a tradycja 
przenika się z nowoczesnością. To miasto praw-
dziwie tętniące życiem, pełne optymistycznych, 
uśmiechniętych i roztańczonych Kubańczyków 
kompletnie skradnie Wasze serca! Trynidad 
zaś to miasto z klimatycznymi brukowanymi 
uliczkami oraz kolorową kolonialną zabudową, 
w którym unosi się niepowtarzalna atmosfera 
kubańskiego romantyzmu. Wizyta w obydwu 
tych miejscach jest absolutną koniecznością!

Dawid Manicki 
Rezydent Rainbow

Hawana

Trinidad

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne
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Santeria w Trinidadzie i francuski szyk Cienfuegos
Nie widzieli Państwo bardziej kolorowego miasteczka niż Trini-
dad, którego stare miasto wpisane jest na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Proponujemy spacer brukowanymi uliczkami 
od Parku Cespedes do Placu Mayor oraz wizytę w słynnej knajpce 
Canchanchara. Kolejnym punktem programu będzie Cienfuegos. 
Miasto nazywane Perłą Południa. Tutaj zobaczą Państwo główny 
bulwar z Parkiem Jose Martiego oraz najoryginalniejszy budynek 
miasta Palacio del Valle. Podczas wycieczki śniadanie oraz obiad 
w cenie. Cena od 419 zł/os.; od 339 zł/dziecko 2-12 lat.

Indianie, krokodyli chmara, karaibskie morze i para
Pragniesz prawdziwego kontaktu z egzotycznymi miejscami? 
Chcą Państwo odpocząć na wybrzeżu Morza Karaibskiego? 
Piękne krajobrazy, zielone tereny, przyroda i unikalne rośliny do 
zobaczenia tylko podczas tej wyprawy. Oprócz tego niepowta-
rzalna okazja do zajrzenia krokodylowi do paszczy na farmie, 
gdzie mieści się ich hodowla. Nie zapomnijcie Państwo wziąć 
stroju kąpielowego, ponieważ odwiedzimy plażę Caleta Buena 
– tam lunch, relaks i możliwość korzystania z baru w cenie! Cena 
ok. 55 CUC/os.; ok. 40 CUC/dziecko 2-12 lat.

Pływanie z delfinami
Jeśli pocałunki i uściski z delfinem to dla Ciebie za mało, daj 
się porwać na wodną przygodę i popływaj z nimi! Zarezerwuj 
przedpołudnie lub popołudnie i wyrusz łodzią do specjalnie przy-
gotowanego akwenu na kąpiel z delfinami. Uśmiech na twarzy 
gwarantowany! Cena ok. 97 CUC/os.; ok. 47 CUC/dziecko 6-12 lat.

Buena Vista Social Club i Przyjaciele – Koncert
Projekt muzyczny Buena Vista Social Club przyczynił się do roz-
sławienia muzyki i kultury kubańskiej na całym świecie a z grupy 
podstarzałych muzyków stworzył nieśmiertelne legendy i wzory 
do naśladowania. Podczas występu usłyszycie największe hity 
twórców legendarnego zespołu w wykonaniu zaprzyjaźnionych 
z nimi artystów. Wieczór, który z pewnością podbije wasze serca 
i na długo zapadnie w pamięci. Cena ok. 49 CUC/os.; dziecko do 
12 lat – gratis.

Jeep Discover Tour
Odkryjmy uroki prowincji Matanzas podczas samodzielnych prze-
jazdów jeepami (4-osobowymi). W programie wizyta w bazie 
Rio Canimar, możliwość odbycia przejażdżki konnej, spływ mo-
torówkami po rzece Canimar, wizyta w jaskini Saturno, możliwość 
kąpieli w skalnym jeziorze, objazd stolicy prowincji – miasta Ma-
tanzas. Wszystkie miejsca odwiedzą Państwo w iście kubańskim 
tempie, ze spokojem i uśmiechem na twarzy! Lunch w cenie 
wycieczki. Możliwość zamówienia jeepa na wyłączność. Cena ok. 
81 CUC/os.; ok. 55 CUC/dziecko do 12 lat.

Wyprawa na dużą rybę
Ahoj przygodo! Odpocznij przy wędce na połowie ryb! Zaprasza-
my na łódź z 4 stanowiskami wędkarskimi z zapewnionym ekwi-
punkiem wędkarskim. Nie może zabraknąć wakacyjnej atmosfery, 
dlatego istnieje możliwość zabrania na pokład osób towarzyszą-
cych (dodatkowo płatne). Podczas wyprawy bar otwarty na łodzi 
(alkohole, napoje orzeźwiające, woda). Cena ok. 395 CUC /łódź 
(1-4 osoby); ok. 35 CUC/każda dodatkowa osoba.

Nurkowanie
Jeżeli jesteś certyfikowanym nurkiem i chcesz zobaczyć pod-
wodny świat u wybrzeży Kuby, mamy dla Ciebie ofertę pakietów 
nurkowych. Szczegóły i dokładne ceny u naszych rezydentów.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są 
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlo-
wej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży 
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie interne-
towym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center, 
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz 
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich 
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.

Cayo Blanco
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Położenie
Nowoczesny i luksusowy kompleks hotelowy zajmujący prawie 7 
ha, otwarty w 2019 r. sygnowany marką Melia,otoczony tropikal-
nym ogrodem, położony jest ok. 200 m od centrum kurortu. Do 
lotniska w Varadero ok. 28 km.
Plaża
Piaszczysta karaibska plaża znajduję się tuż przy hotelu. Para-
sole, leżaki na plaży bezpłatne. Możliwość uprawiania sportów 
wodnych.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, 14 restauracji - w tym bufetowe i  a’la carte 
(serwujące m.in. dania kuchni międzynarodowej, meksykańskiej, 
śródziemnomorsiej, włoskiej), 19 barów (w tym 2 bary na plaży), 
tarasy słoneczne w tropikalnym ogrodzie, leżaki i parasole przy 
basenach, 5 basenów (w tym 1 dla dzieci), miniklub dla dzieci 
w różnym wieku, plac zabaw, opiekunka dla dziecka (na zapyta-
nie i płatna dodatkowo), sklep z pamiątkami, kantor, przechowal-
nia bagażu, wypożyczalnia samochodów, parking.
Pokoje
Hotel posiada 946 klimatyzowanych, przestronnych oraz kom-
fortowych pokoi. We wszystkich pokojach łazienka (suszarka do 
włosów, prysznic lub wanna, kosmetyki kąpielowe), TV-sat, sejf 
(gratis), żelazko i deska do prasowania, odtwarzacz CD, balkon 
lub taras. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Hotel jest przysto-
sowany dla osób niepełnosprawnych. Pokoje dla niepełnospraw-
nych na potwierdzenie. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe - (pow. ok. 43 m2) -dla max. 2 osób doro-
słych i 2 dzieci,łóżko małżeńskie lub 2 oddzielne, sofa dla 2 osób.
Pokoje standardowe z widokiem na morze - (pow. ok. 43 m2) - dla 
max. 2 osób dorosłych i 2 dzieci,łóżko małżeńskie lub 2 oddzielne, 
sofa dla 2 osób.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania i obiady i kolacje w formie bufetu serwo-
wane w restauracjach bufetowych, lunch a’la carte w kilku restau-
racjach tematycznych możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezer-
wacji, przekąski oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
serwowane przez całą dobę w barach wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny: zabawy w wodzie, aqua 
aerobik, aerobik, muzyka na żywo, wieczorne show. Siatkówka 
plażowa, rzutki, tenis stołowy, water polo, siłownia, tenis stoło-
wy, tenis (możliwa opłata za sprzęt). Dla dzieci dostępny mini 
klub,salon gier i plac zabaw. Za dodatkową opłatą: centrum SPA, 
masaże, zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne, sporty wodne na 
plaży m.in. katamaran, kajaki.
Internet
Wi-fi na terenie całego kompleksu gratis.
www.melia.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Ekskluzywny hotel usytuowany przy malowniczej, karaibskiej plaży to propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi jak i osób dorosłych (strefa Level 
dla Klientów powyżej 18 roku życia) - mnogość atrakcji, udogodnienia dla najmłodszych, bogata oferta gastronomiczna (kilkanaście barów 
i restauracji), duże strefy basenowe to jedynie niektóre z atutów kompleksu. Gwarancja jakości sygnowana marką sieci Melia. Polecamy!

Melia Internacional – Varadero 
Kategoria lokalna: *****

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

CENA OD

7270 zł

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7699 10999 13870 19370

Grudzień od 7270 10830 13820 19430

Styczeń od 8070 12020 14649 21249

Luty od 8799 13199 15870 23220

Marzec od 8649 13099 15620 23049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7699 10570 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6549 8230 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Pokój standardowy Położenie
Hotel położony w dużym, tropikalnym ogrodzie, oddalony od 
centrum Varadero ok. 14 km. Po Varadero kursuje autobus tury-
styczny (płatny), którym można swobodnie przemieszczać się po 
kurorcie. Do lotniska w Varadero ok. 35 km.
Plaża
Hotel usytuowany przy pięknej, karaibskiej plaży. Na plaży dar-
mowe leżaki oraz parasole. Hotel zapewnia ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja główna, 3 restauracje tematyczne a’la 
carte (japońska, kubańska, międzynarodowa), 6 barów (m.in. snack 
bar przy basenie, bar przy plaży, lobby bar, Starcafe), duży ogród 
tropikalny z 2 basenami, brodzik dla dzieci (w basenach słodka 
woda), park wodny dla dzieci, jacuzzi, leżaki i parasole, plac zabaw, 
miniklub, sklep, apteka, dyskoteka, pralnia (płatna), wypożyczalnia 
samochodów, kantor, przechowalnia bagażu, pokój prysznicowy.
Pokoje
Hotel posiada 386 klimatyzowanych, przestronnych oraz komfor-
towych pokoi w 11 budynkach. We wszystkich pokojach łazienka 
(suszarka do włosów, prysznic lub wanna, kosmetyki kąpielowe), 
TV-sat, sejf (gratis), żelazko i deska do prasowania, ekspres do 
kawy, czajnik, odtwarzacz CD, balkon lub taras. Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje standardowe - (pow. ok. 43 m2) - dla max. 2 osób doro-
słych i 2 dzieci, przy czym w pokoju mogą znajdować się tylko 
2 łóżka typu queen size i może nie być możliwości wstawienia 
dostawek. Wifi w pokoju - 5 h/pobyt gratis. Pokoje z widokiem 
na zieleń lub inne budynki.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Hotel jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pokoje 
dla niepełnosprawnych na potwierdzenie. Hotel nie akceptuje 
zwierząt.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (13:00-15:00) 
i obiadokolacje (18:30-22:00) serwowane w restauracji bufeto-
wej, restauracje tematyczne a’la carte - konieczna wcześniejsza 
rezerwacja, przekąski (10:00-18:00), lokalne i międzynarodowe 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wybranych barach na te-

renie hotelu oraz w barze na plaży. Możliwa dieta bezglutenowa 
oraz wegetariańska.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dzienny i wieczorny 
dla dzieci oraz dorosłych: gry i zabawy, lekcje salsy, wieczorne 
show: muzyka na żywo. Bezpłatnie: sauna, jacuzzi, siłownia, fit-
ness, aerobik, siatkówka plażowa, rzutki, kajaki, tenis, koszykówka, 
piłka nożna, tenis stołowy, rowery wodne, korty tenisowe, bilard. 
W hotelowym SPA zabiegi na twarz i ciało dodatkowo płatne.
Internet
Wi-Fi w lobby (ok. 1 CUC/godz). Kącik internetowy - płatny (ok. 
1 CUC/godz.).
www.iberostar.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Od wielu lat znajdujący się w czołówce najlepiej sprzedających się hoteli w Varadero, ceniony za świetny serwis, wyżywienie oraz ciekawe 
zaaranżowane wnętrza. Aquapark i baseny oraz animacje z pewnością docenią Mali Goście, dla Dorosłych - zabiegi w hotelowym Spa, 
różnorodna infrastruktura sportowa oraz relaks na karaibskiej plaży.

IBEROSTAR Selection Varadero – Varadero 
Kategoria lokalna: *****

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

CENA OD

6620 zł

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7120 10099 12899 17870

Grudzień od 6620 9849 12730 17620

Styczeń od 7749 11720 14120 20749

Luty od 8249 12320 14949 21749

Marzec od 7830 11949 14249 21130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7030 9670 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6599 8770 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Ten wybudowany w 2012 roku hotel położony jest 13 km od cen-
trum Varadero - po kurorcie i półwyspie kursuje autobus tury-
styczny (płatny). Do lotniska w Varadero ok. 35 km.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy szerokiej, karaibskiej plaży 
z białym piaskiem. Na plaży bezpłatnie leżaki i parasole. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe gratis.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 4 restauracje (w tym 1 bufetowa i 3 a’ la carte 
gourmet, włoska i orientalna), 8 barów (w tym palapa bar na 
plaży, swim-up bar w basenie), 4 baseny (1 przeznaczony dla 
klientów ze strefy privilage, 1 basen dla dzieci i brodzik, w base-
nach słodka woda), miniklub z placem zabaw, dyskoteka, punkt 
medyczny (płatny dodatkowo), sala konferencyjna, sklepy z pa-
miątkami, kantor, wypożyczalnia samochodów, pralnia (płatna), 
parking. Hotel posiada udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 420 pokoi różnego typu. Wszyst-
kie wygodne, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), 
z  sejfem (możliwa opłata), TV-sat, telefonem, zestawem do 
parzenia kawy i herbaty (uzupełniany za dodatkową opłatą), 
minibarem (woda, piwo, napoje bezalkoholowe), deską do pra-
sowania i żelazkiem, balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Hotel posiada pokoje przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje deluxe (pow. ok. 41 m2) - dla max 4 os. (tylko w układzie 
2+2), przy czym w pokoju mogą znajdować się 2 pojedyncze 
łóżka lub jedno typu king size. Dodatkowo w każdym pokoju 
rozkładana sofa.
Pokoje deluxe privilege (pow. ok. 46 m2) - tylko dla osób powyżej 
18 roku życia, dla max. 3 os., z 1 łóżkiem typu king size lub 2 łóżka-
mi typu queen size i serwisem privilege (możliwość korzystania 
z privilege lounge serwującym importowane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe oraz śniadania a’la carte, concierge service, 
1 godzina WiFi w pokoju podczas pobytu gratis, powyżej 1h WiFi 
dostępne w strefie privilege za opłatą, room serwis w godzinach 

7:00-23:00, zniżka w strefie SPA, późniejsze wykwaterowanie – 
w miarę dostępności pokoi).
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu. 
Przekąski oraz lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz 
wybrane marki międzynarodowe serwowane przez całą dobę.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: 2 
korty tenisowe, koszykówka, siatkówka plażowa, ping pong, kajaki, 
snorkeling, siłownia, joga na plaży. Zabiegi na twarz i ciało oraz ma-
saże w hotelowym Spa płatne (zniżki dla Klientów z pokoi privilege).
Internet
WiFi i kącik internetowy płatne ok. 1 CUC/godzina.
www.oceanhotels.net

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Hotel zarówno na rodzinny wypoczynek jak i na urlop we dwoje. Ceniony za dobrze utrzymane wnętrza i strefę privilege przeznaczoną tylko 
dla osób dorosłych. Do tego bungalowowa zabudowa w otoczeniu tropikalnego ogrodu tworzą iście karaibski klimat!  Zapraszamy!

Ocean Varadero El Patriarca – Varadero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

CENA OD

5599 zł

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6220 8220 11399 14730

Grudzień od 5599 7930 11020 14599

Styczeń od 6570 9370 12149 16820

Luty od 7199 10249 13199 18299

Marzec od 6830 9920 12599 17749

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4399 4499 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Położenie
Hotel wybudowany w 2016 roku, otwarty w kwietniu 2017 r. 
Położony w tropikalnym ogrodzie, 10 kilometrów od centrum 
Varadero. Do lotniska w Varadero ok. 30 km.
Plaża
Długa i piaszczysta (drobny piasek). Leżaki, parasole oraz ręczniki 
plażowe gratis.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja główna, 3 restauracje a’la carte, 
6 barów (w tym bar na plaży), tarasy słoneczne w tropikalnym 
ogrodzie, leżaki i parasole przy basenach, 3 baseny (w tym 1 dla 
dzieci), park wodny dla najmłodszych, miniklub, plac zabaw, 
opiekunka dla dziecka (na zapytanie i płatna dodatkowo), sklep 
z pamiątkami, kantor, przechowalnia bagażu, parking.
Pokoje
Hotel podzielony jest na trzy strefy: główną, Family (budynki 
w pobliżu miniklubu i parku wodnego) i Elite (tylko dla dorosłych), 
w sumie hotel dysponuje 827 pokojami różnego typu rozlokowa-
nymi w 12 budynkach. Wszystkie pokoje nowocześnie i elegancko 
urządzone, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), mini 
barem (gratis) i sejfem (w cenie), TV-sat, zestawem do parzenia 
kawy i herbaty, żelazkiem oraz balkonem lub tarasem (meble bal-
konowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie) 
– dziecko wlicza się do maksymalnego obłożenia pokoju.
Pokoje standardowe –(ok. 40 m2) dla max 2+1 (wliczając dziecko do 
2 lat), położone w strefie głównej, w pokoju mogą znajdować się 
2 łóżka pojedyncze lub 1 małżeńskie, Klienci zakwaterowani w po-
kojach standardowych mogą 3 razy w tygodniu skorzystać z re-
stauracji a’la carte. Istnieje możliwość dopłaty do widoku na ocean.
Pokoje typu junior suite (na potwierdzenie) –(ok. 40 m2) – dla 
max 2 osób powyżej 18 roku życia. Pokoje zazwyczaj w budyn-
kach bocznych. Dodatkowo zamiast fotela jednoosobowego sofa, 
szlafroki i klapki kąpielowe.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bogatego bu-
fetu (osobny bufet z menu dla dzieci), restauracje tematyczne 
a’la carte (włoska, japońska, z owocami morza oraz gourmet - 

konieczna wcześniejsza rezerwacja), lokalne oraz importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe (09:00 – 1:00) w barach na 
terenie hotelu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje swoim gościom bogaty program sportowy i anima-
cyjny dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: siłownia, fitness, aerobik, 
siatkówka plażowa, rzutki, kajaki, tenis stołowy, rowery wodne, 
kort tenisowy, paddle, bilard, w wybrane dni lekcje nurkowania, 
boisko multisportowe. W hotelowym SPA zabiegi na twarz i ciało 
– dodatkowo płatne.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu Wi-Fi płatne ok. 1 CUC/
godz.
www.iberostar.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Royal We dwoje

Jeden z nowszych hoteli w całym Varadero. Hotel doceniany przez naszych Klientów za przestronne i dobrze utrzymane pokoje oraz strefę 
Elite sygnowaną marką Iberostar. Zapraszamy!

IBEROSTAR Selection Bella Vista – Varadero 
Kategoria lokalna: *****

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

CENA OD

5499 zł

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6049 7970 11099 14320

Grudzień od 5499 7699 10870 14199

Styczeń od 6520 9170 12070 16499

Luty od 6870 9570 12649 17149

Marzec od 6499 9270 12030 16649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7299 10149 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4530 4599 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony jest niedaleko portu jachtowego La Marina Ga-
viota, kilkanaście kilometrów od centrum Varadero. Do lotniska 
w Varadero ok. 40 km.
Plaża
Przy pięknej, szerokiej i piaszczystej plaży. Na plaży leżaki i para-
sole oraz ręczniki plażowe gratis.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, restauracja główna, 4 restauracje tema-
tyczne a’la carte (japońska, kubańska, włoska, międzynarodo-
wa), 9 barów (m.in. bar z przekąskami, bar przy plaży, lobby bar), 
ogromny ogród palmowy z 4 basenami, 2 brodzikami dla dzieci, 
tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, plac zabaw, miniklub 
(4-7 lat), dyskoteka, pralnia (płatna), niewielki pasaż handlowy.
Pokoje
Hotel posiada 790 przestronnych pokoi rozlokowanych w  3 
budynkach. Wszystkie komfortowo urządzone (z możliwością 1 
dostawki) z optycznie wydzieloną częścią dzienną (sofa), w pełni 
wyposażoną łazienką (wanna i suszarka do włosów), telefonem, 
TV-sat, klimatyzacją, minibarem (bezpłatny, uzupełniany co 2 
dni), sejfem (w cenie), ekspresem do kawy (na życzenie), deską 
do prasowania i żelazkiem (na życzenie), z balkonem lub tarasem. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat (gratis). Hotel jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych. Pokoje dla osób niepełnosprawnych 
na potwierdzenie. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe - (pow. ok. 42 m2) - dla max. 2 osób doro-
słych i 2 dzieci, przy czym w pokoju mogą znajdować się tylko 
2 łóżka typu queen size i może nie być możliwości wstawienia 
dostawek.
Pokoje typu basic - wyposażenie jak w pokoju standardowym, 
mogą mieć inną lokalizację (np. parter, od strony ulicy).
Pokoje family (pokoje standard łączone wewnętrznymi drzwiami, 
na potwierdzenie) - (pow. ok. 84m2) -dla min. 4 i max. 6 osób. 
Przy mniej niż 4 osobach, Klienci zostaną automatycznie zakwa-
terowani w pokoju standardowym. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (13:00-15:00) i obia-
dokolacje (18:30-22:00) serwowane w restauracji bufetowej, re-

stauracje tematyczne a’la carte, przekąski (10:00-17:00), lokalne 
i międzynarodowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-
02:00) w barach na terenie hotelu. Możliwa dieta bezglutenowa 
oraz wegetariańska - o chęci skorzystania należy poinformować 
recepcję po zameldowaniu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogaty program animacyjny dla dzieci oraz do-
rosłych. Bezpłatnie: sauna, jacuzzi, siłownia, fitness, aerobik, 
siatkówka plażowa, rzutki, kajaki, tenis stołowy, rowery wodne, 
korty tenisowe, paddle, bilard, w wybrane dni lekcje nurkowania. 
W hotelowym SPA zabiegi na twarz i ciało dodatkowo płatne.
Internet
Wi-Fi w lobby oraz kącik internetowy płatne (ok.1 CUC/godz.).
www.iberostar.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Jest to najbardziej popularny hotel oraz jedne z najkorzystniejszych cenowo 5* z  naszej oferty. Dobrej klasy hotel sygnowany przez markę 
Iberostar znaną ze świetnego serwisu i bogatego wyżywienia. Komfortowe pokoje, ogromny ogród i piękna plaża, czynią to miejsce 
naprawdę wyjątkowym.

IBEROSTAR Laguna Azul – Varadero *

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

CENA OD

5120 zł

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5720 7299 10570 13199

Grudzień od 5120 6999 10220 13030

Styczeń od 6049 8299 11270 15030

Luty od 6470 8770 11999 15820

Marzec od 6120 8499 11399 15370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5870 7299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4549 4599 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: *****

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

IBEROSTAR Playa Alameda – Varadero 

Położenie
Hotel należący do popularnej sieci IBEROSTAR, usytuowany 
wśród pięknego palmowego ogrodu, znajduje się ok. 20 km 
od centrum Varadero. Po Varadero kursuje autobus turystycz-
ny (płatny), którym można swobodnie przemieszczać się po 
kurorcie. Do przystanku autobusowego ok. 100 m. Do lotniska 
ok. 45 km.
Plaża
Piękna, długa, biała i piaszczysta bezpośrednio przy hotelu. Na 
plaży leżaki, parasole i ręczniki gratis.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 2 restauracje bufetowe, 3 restauracje a’la carte 
(kuchnia: lokalna, włoska, międzynarodowa; rezerwacja płatna; 
dress code: długie spodnie, górne odzienie z min. krótkim rę-
kawem, kryte obuwie; czynne w godz. 18:30 – 22:00), 5 barów 
(m.in.: z wieczornym show, z dyskoteką, przy plaży), kawiarnia, 
lodziarnia, ogród palmowy z dużym basenem głównym ze słodką 
wodą, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami. Płatne: kantor 
wymiany walut, wypożyczalnia samochodów, fryzjer, opiekunka 
do dziecka, salon piękności (jacuzzi, sauna, masaże).
Pokoje
Hotel oferuje 391 pokoi w kilku 2-piętrowych budynkach roz-
mieszczonych na całym terenie kompleksu. Wszystkie pokoje 
wyremontowane, przestronne, klimatyzowane, z łazienką (wan-
na lub prysznic, suszarka do włosów), telefonem, TV-sat, sejfem 
(bezpłatnie), minibarem (woda i napoje bezalkoholowe bezpłat-
nie, uzupełniane co 2 dzień), z balkonem lub tarasem (krzesła 
+ stolik).
Pokój standardowy – (ok. 32 m2) dla max. 3 osób, z 2 pojedyn-
czymi łóżkami lub 1 typu king size.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00 – 10:00), obiady (13:00 – 15:00) 
i kolacje (18:30 – 22:00) w restauracji bufetowej. Bezpłatne lo-
kalne napoje alkoholowe oraz przekąski w hotelowych barach 
o wyznaczonych godzinach (zazwyczaj 10:00 – 18:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia codzienne programy animacyjne. Ponadto bez-
płatnie: koszykówka, siatkówka plażowa, strzelanie z łuku, piłka 

nożna, tenis stołowy, rzutki, lekcje tańca, plac zabaw. Dodatkowo 
płatne: tenis (także lekcje), lekcje nurkowania, sporty wodne.
Internet
WiFi dostępne za dodatkową opłatą w recepcji i w pokojach. 
(ok.2 CUC/godz.).
www.iberostar.com

Komfortowy kompleks hotelowy z ugruntowaną renomą położony bezposrednio przy pięknej, piaszczystej plaży, zagwarantuje Państwu 
beztroski wypoczynek oraz moc atrakcji dzięki bogatej formule All Inclusive. Doskonale sprawdzi się na wakacje we dwoje!

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5720 7320 10570 13230

Grudzień od 5120 6999 10220 13030

Styczeń od 5999 8220 11199 14899

Luty od 6549 8920 12099 16070

Marzec od 6199 8620 11530 15570

CENA OD

5120 zł

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Hotel położony jest niedaleko portu jachtowego La Marina Ga-
viota, kilkanaście kilometrów od centrum Varadero. Do lotniska 
w Varadero ok. 40 km. Niedaleko hotelu znajduje się przystanek 
autobusu turystycznego (płatnego) do centrum kurortu.
Plaża
Położenie bezpośrednio przy jednej z ładniejszych, szerokich, 
piaszczystych plaż Varadero. Na plaży leżaki i parasole oraz ręcz-
niki plażowe - gratis.
Do dyspozycji gości
Hotel podzielony na dwie części- rodzinną oraz Sanctuary (prze-
znaczona tylko dla Klientów pow. 18 roku życia). Recepcja z lobby, 
7 restauracji (1 bufetowa i 6 a’ la carte - z owocami morza, kreol-
ska, włoska, gourmet oraz w części Sanctuary: azjatycka i mię-
dzynarodowa), 5 barów (w tym 2 typu swim up), ogród tropikalny 
z tarasami słonecznymi, leżakami i parasolami, 2 baseny (w tym 
jeden w strefie dla dorosłych), plac zabaw, mini klub, dyskoteka, 
mini market, parking.
Pokoje
W hotelu znajduje się 960 pokoi urządzonych w karaibskim stylu, 
usytuowanych w kilkunastu budynkach. Wszystkie klimatyzo-
wane, z łazienką (wc, wanna, suszarka, kosmetyki kąpielowe), 
TV-sat, odtwarzaczem CD, telefonem, deską do prasowania i że-
lazkiem (na życzenie), minibarem (płatny) i sejfem, balkonem 
lub tarasem. Pokoje na parterze mają bezpośrednie wyjście do 
ogrodu. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Hotel posiada pokoje 
dla osób niepełnosprawnych - na potwierdzenie.
Pokoje standardowe (pow. ok. 37 m2)- możliwe zakwaterowanie 
2+2, ale w pokoju będą znajdować się max. 2 łóżka typu queen size.
Pokoje superior (pow. ok. 40 m2) - możliwe zakwaterowanie 2+2, 
ale w pokoju będą znajdować się max. 2 łóżka typu queen size. 
Większe od pokoi standardowych i położone bliżej plaży.
Pokoje junior suite (pow. ok. 45 m2) - tylko w części Sanctuary 
dla max. 3os., wyposażone jak pokoje typu standard, dodatkowo 
w łazience wanna z hydromasażem i osobny prysznic.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunch (13:00-15:00), obia-
dokolacje (18:30-22:00) w formie bufetu. Klienci mają możliwość 

skorzystania z  6 restauracji a’la carte: z owocami morza, kreolska, 
włoska, gourmet oraz w części Sanctuary: azjatycka i międzyna-
rodowa (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Przekąski w ciągu 
dnia, lokalne i niektóre międzynarodowe napoje alkoholowe oraz 
bezalkoholowe serwowane w restauracjach i barach wyznaczo-
nych przez hotel. Alkohole Premium - dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz dorosłych. Bezpłat-
nie: 2 korty tenisowe (oświetlenie płatne), siatkówka plażowa, 
siłownia, na plaży: katamarany, rowery wodne, snorkeling.SPA 
i masaże - dodatkowo płatne.
Internet
Wi-fi płatne dodatkowo (ok. 1 CUC/godz.).
www.memoriesresorts.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Jedno z najkorzystniejszych cenowo 5* w naszej ofercie! Polecamy każdemu- zarówno rodzinom z dziećmi jak i osobom dorosłym ceniącym 
spokój - strefa Sanctuary to idealne miejsce na relaks z dala od najmłodszych Gości.

Grand Memories Varadero – Varadero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

CENA OD

5070 zł

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5649 7170 10449 12999

Grudzień od 5070 6899 10149 12870

Styczeń od 5699 7599 10699 13870

Luty od 6170 8170 11499 14820

Marzec od 5820 7899 10899 14370

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4399 4499 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: ****

Hotel dla osób powyżej 16 roku życia.
Położenie
Ten duży kompleks hotelowy należący do znanej sieci Melia zlo-
kalizowany jest w zadbanym, tropikalnym ogrodzie. Do centrum 
kurortu z barami, sklepami i restauracjami ok. 8 km. Po Varadero 
kursuje płatny autobus, którym można swobodnie przemieszczać 
się po kurorcie. Do lotniska w Varadero ok. 35 km.
Plaża
Obiekt położony jest tuż przy pięknej, piaszczystej plaży. Leżaki, 
parasole i ręczniki na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i 2-piętrowych bungalo-
wów. Recepcja, lobby, 4 restauracje (1 bufetowa i 3 a’la carte), 
5 barów (w tym lobby bar, piano bar, snack bar, bar na plaży 
i swim up bar), ogród tropikalny z tarasami słonecznymi i leża-
kami, 2 baseny ze słodką wodą, jacuzzi, sklepik z pamiątkami, 
room service (płatny), pralnia (płatna), sale konferencyjne, salon 
piękności (płatny), kantor wymiany walut.
Pokoje
Hotel posiada 350 klimatyzowanych oraz wygodnych pokoi wy-
posażonych w łazienkę (suszarka do włosów, wanna, kosmetyki 
kąpielowe), telefon, sejf, TV-sat, minibar (uzupełniany codzien-
nie - woda, piwo i napoje bezalkoholowe gratis), czajnik i serwis 
kawowy, deska do prasowania i żelazko, balkon lub taras. Hotel 
nie posiada pokoi dla osób niepełnosprawnych.
Pokój deluxe - (pow. ok. 39 m2) - dla max. 2 osób, łóżko małżeń-
skie lub 2 oddzielne.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Zarówno pokoje deluxe jak i junior suite mogą być zlokalizowane 
w budynku głównym lub bungalowach. 
Pokoje PROMO- wyposażenie jak w pokoju tego samego typu 
(np. pokój deluxe i pokój deluxe PROMO), mogą mieć inną loka-
lizację (np. parter, od strony ulicy).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunch (12:30-14:30) i obia-
dokolacje (18:30-22:00) w formie bufetu serwowane w restaura-
cji głównej, 3 restauracje a’la carte (konieczna wcześniejsza rezer-
wacja): włoska, gourmet i z owocami morza, przekąski w barach, 

lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane przez 
całą dobę w wyznaczonych przez hotel miejscach.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia całodzienne animacje. Bezpłatne: katamaran, lek-
cja nurkowania, rowery wodne, windsurfing, snorkeling, kajaki, ae-
robik, siatkówka plażowa, tenis stołowy, 2 korty tenisowe. Na tere-
nie hotelu strefa wellness (gratis): siłownia, sauna oraz jacuzzi. Spa 
dodatkowo płatne - zabiegi na twarz i ciało. Hotel oferuje zniżkowe 
pakiety do Varadero Golf Club znajdującego się 5 km od hotelu.
Internet
Stanowiska internetowe - płatne (ok. 1 CUC/godz.), WiFi płatne 
(ok. 1 CUC/godz.).
www.melia.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje +16 dla dorosłych

Najlepszy 4* hotel w naszej ofercie z bardzo ładnym ogrodem (dlatego wyróżniamy go „+”). Świetna propozycja dla osób, które docenią 
zalety hotelu przeznaczonego dla osób dorosłych. Hotel ceniony za świetne wyżywienie i obsługę.

Melia Las Antillas – Varadero +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5699 7220 10520 13070

Grudzień od 5070 6899 10149 12870

Styczeń od 5949 8099 11099 14699

Luty od 6399 8620 11870 15570

Marzec od 6049 8330 11270 15099

CENA OD

5070 zł

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w bujnym, tropikalnym ogrodzie, oddalony od 
centrum turystycznego kurortu o ok. 13 km. Po Varadero kursuje 
autobus turystyczny (płatny), którym można swobodnie prze-
mieszczać się po kurorcie. Do lotniska w Varadero ok. 35 km.
Plaża
Hotel znajduje się przy pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży. Na 
plaży leżaki i parasole bezpłatnie. Hotel zapewnia ręczniki pla-
żowe.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 3-piętrowego budynku głównego i 1-piętro-
wych bungalowów.
Recepcja, lobby, windy w budynku głównym, 3 restauracje (głów-
na i 2 a’la carte), 6 barów (m.in. lobby bar, snack i grill bar przy 
basenie), ogród tropikalny z dużym basenem o nieregularnych 
kształtach i osobnym brodzikiem dla dzieci (w basenach słodka 
woda), miniklub, butik z pamiątkami i minimarket.
Pokoje
Hotel dysponuje 272 wygodnymi pokojami -wszystkie przestron-
ne, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), minibarem, 
TV-sat, telefonem, sejfem (płatny ok. 2 CUC/dzień), balkonem lub 
tarasem (krzesełka + stolik). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - gratis.
Pokoje standardowe - (pow. ok. 35 m2) dla max. 4 osób, położone 
w budynku głównym.
Pokoje typu bungalow - (pow. ok. 40 m2) dla max. 4 osób, po-
łożone w jednopiętrowych budynkach w tropikalnym ogrodzie, 
z możliwością dopłaty do widoku na basen.
Pokoje „promocja” nie różnią się wyposażeniem, mogą mieć inną 
lokalizację (np. parter, od str. ulicy). 
Hotel posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych - na potwier-
dzenie.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (13:00-15:00), obia-
dokolacje (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu, 2 restaura-
cje a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Przekąski oraz 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane przez 
całą dobę w wyznaczonych przez hotel miejscach.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz 
dorosłych. Bezpłatnie: siłownia, sauna, boisko multisportowe, 
bilard, korty tenisowe (opłata za oświetlenie kortu), piłka wodna, 
aerobik, siatkówka, na plaży: kajaki, rowery wodne, snorkeling, 
lekcje nurkowania dla początkujących. Masaże płatne dodatkowo.
Internet
Stanowiska internetowe płatne (ok.1 CUC/godz.).
www.iberostar.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Bardzo dobre 4*, kameralny hotel polecany rodzinom z dziećmi ze względu na przestronne pokoje, różnorodnę infrastrukturę, świetny 
serwis i bogate animacje, za które przyznajemy hotelowi dodatkowy „+”.

IBEROSTAR Tainos – Varadero +

Pokój standardowy

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

5599 zł

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6099 8099 11199 14530

Grudzień od 5599 7849 11020 14299

Styczeń od 6620 9430 12230 16920

Luty od 7320 10470 13399 18670

Marzec od 6949 10149 12799 18120

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6199 7970 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4549 4599 

Wyloty w: niedziele

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w pięknym, tropikalnym ogrodzie. Do lotniska 
w Varadero ok. 35 km. Niedaleko hotelu znajduje się przystanek 
autobusu turystycznego (płatnego) do centrum kurortu.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy jednej z ładniejszych, szero-
kich, piaszczystych plaż Varadero. Na plaży leżaki i parasole oraz 
ręczniki plażowe - gratis.
Do dyspozycji gości
Hotel odnowiony w  2012 r. składa się z  budynku głównego 
i bungalowów. Recepcja z lobby, 4 restauracji (1 bufetowa i 3 a’ 
la carte), 8 barów (w tym 2 swim up bary), zadbany ogród tro-
pikalny z tarasami słonecznymi, leżakami i parasolami, 4 baseny 
(w tym jeden ze zjeżdżalnią i 2 brodziki, hotel zapewnia ręczniki 
basenowe), plac zabaw, mini klub (0-12 lat), opiekunka (płatna), 
usługi pralnicze (płatne), jacuzzi, dyskoteka, mini market, par-
king, kantor, wypożyczalnia skuterów.
Pokoje
W hotelu znajduje się 1035 pokoi urządzonych w kolonialno-ka-
raibskim stylu, usytuowanych w kilkunastu 2-piętrowych budyn-
kach. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (wc, wanna, suszarka, 
kosmetyki kąpielowe), TV-sat, odtwarzaczem CD, telefonem, de-
ską do prasowania i żelazkiem (na życzenie), minibarem (płatny) 
i sejfem, balkonem lub tarasem. Pokoje na parterze mają bezpo-
średnie wyjście do ogrodu. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje standardowe - (pow. ok. 35 m2) - możliwe zakwaterowa-
nie 3 osób, ale w pokoju będą znajdować się max. 2 łóżka typu 
queen size.
Pokoje suite - z osobną sypialnią i pokojem dziennym, wyposa-
żone tak samo jak pokoje standardowe.
Hotel posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych - na potwier-
dzenie.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-10:30), lunch (13:00-15:00), obia-
dokolacje (18:30-22:00) w formie bufetu. Klienci mają możliwość 
skorzystania z 3 restauracji a’la carte: włoskiej, japońskiej, kreol-
skiej (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Przekąski w ciągu 
dnia oraz nieograniczona ilość lokalnych (oraz niektórych mię-

dzynarodowych) napoi alkoholowych oraz bezalkoholowych ser-
wowanych w restauracjach i barach wyznaczonych przez hotel. 
Alkohole Premium - dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz dorosłych. Bezpłat-
nie: boisko multisportowe, 3 korty tenisowe (oświetlenie płatne), 
siatkówka plażowa, siłownia, na plaży: katamarany, rowery wod-
ne, snorkeling. Masaże - dodatkowo płatne.
Internet
Wi-fi płatne dodatkowo(ok. 1 CUC/godz.).
www.memoriesresorts.com

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Porządna 4* wioska wakacyjna, w kolonialnym stylu, otoczona tropikalną roślinnością. Kompleks dedykowany przede wszystkim rodzinom, 
niemniej pary i grupy znajomych spędzą tu również przyjemnie czas. „+” za szeroką plażę i bogatą (jak na 4*) infrastrukturę. Do tego bardzo 
atrakcyjna cena!

Memories Varadero Beach Resort – Varadero +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5349 6549 9949 11949

Grudzień od 4799 6299 9699 11870

Styczeń od 5420 7070 10220 12999

Luty od 5870 7549 10999 13799

Marzec od 5520 7299 10399 13370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5549 6670 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4420 4499 

CENA OD

4799 zł

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: ****

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Położenie
Kompleks hotelowy należący do hiszpańskiej sieci Iberostar poło-
żony w tropikalnym ogrodzie. Do lotniska w Varadero ok. 35 km. 
Niedaleko hotelu znajduje się przystanek autobusu turystycznego 
(płatnego) do centrum kurortu. Ok.1km od hotelu znajduje się 
Varadero Golf Club.
Plaża
Przy hotelu piękna piaszczysta plaża. Leżaki i parasole gratis. 
Hotel zapewnia też bezpłatne ręczniki basenowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 4 restauracje (w tym 1 a’la carte), 5 barów, 2 baseny, 
brodzik dla dzieci, jacuzzi, ogród z tarasem słonecznym i leżaka-
mi, plac zabaw, mini klub, sklep z pamiątkami, salon piękności 
(fryzjer, kosmetyczka), pralnia (płatna), kantor, parking.
Pokoje
W kompleksie znajduje się 397 pokoi różnego typu. Wszystkie kli-
matyzowane, z łazienką (wanna, zestaw kosmetyków, suszarka), 
TV-sat, odtwarzacz DVD. W pokojach ekspres do kawy, lodówka, 
żelazko i sejf (w cenie). Dodatkowo płatne: minibar.
Pokoje standardowe bez balkonu- (pow. ok. 34 m2) dla max 
2 osób bez balkonu. W pokoju jedno łóżko małżeńskie lub dwa 
pojedyncze. (Pokoje standardowe z balkonem dostępne za do-
płatą).
Pokoje typu bungalow - (pow. ok. 68 m2) dla max 2 osób. W po-
koju jedno łóżko małżeńskie lub dwa pojedyncze, pokoje z wido-
kiem na ogród. Widok na morze dostępny za dopłatą.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunch, obiadokolacje w formie bufetu. 
Klienci mają możliwość skorzystania z restauracji a’la carte: ko-
nieczna wcześniejsza rezerwacja. Przekąski w ciągu dnia oraz 
nieograniczona ilość lokalnych (oraz niektórych międzynarodo-
wych) napoi alkoholowych oraz bezalkoholowych serwowanych 
w restauracjach i barach wyznaczonych przez hotel. Alkohole 
Premium - dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz dorosłych. Do dys-
pozycji Gości: tenis stołowy, bilard, rzutki, siatkówka plażowa, 
piłka nożna (możliwa dodatkowa opłata).

Internet
Wi-fi płatne dodatkowo(ok. 1 CUC/godz.).
www.iberostar.com

Rozległy teren, wygodne pokoje, bogata infrastruktura oraz lokalizacja przy piękniej plaży, to niewątpliwe atuty hotelu. Do tego bardzo 
dobra cena, gorąco polecamy!

IBEROSTAR Bella Costa – Varadero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

CENA OD

4699 zł

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5320 6399 9899 11699

Grudzień od 4699 6099 9449 11530

Styczeń od 5470 7149 10299 13120

Luty od 6020 7849 11230 14299

Marzec od 5670 7599 10649 13870

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4530 4649 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: ****

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Położenie
Kompleks hotelowy położony wśród pięknego, dużego, palmowe-
go ogrodu. Oddalony od centrum Varadero ok. 3 km. Po Varadero 
kursuje autobus turystyczny (płatny), którym można swobodnie 
przemieszczać się po kurorcie. Do lotniska w Varadero ok. 30 km.
Plaża
Hotel usytuowany bezpośrednio przy pięknej, białej i piaszczy-
stej plaży. Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne. Hotel zapewnia 
ręczniki plażowe gratis (możliwy zwrotny depozyt).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, 5 restauracji (w tym 2 a’la carte), 5 barów 
i 2 snack bary, ogród palmowy z tarasami słonecznymi i leżakami 
oraz 2 basenami (w jednym z nich wydzielony brodzik dla dzie-
ci, w basenach słodka woda), mini klub dla dzieci, plac zabaw. 
Przechowalnia bagażu, sklepik z pamiątkami, salon piękności, 
wypożyczalnia samochodów, kantor (płatne).
Pokoje
Na terenie kompleksu znajdują się 443 pokoje różnego typu. 
Wszystkie klimatyzowane, przestronne i wygodne, z łazienką (su-
szarka do włosów), telefonem, sejfem (gratis), żelazkiem i deską 
do prasowania oraz balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat na zapytanie - dziecko wlicza się w maksymalne 
obłożenie pokoju.
Pokoje standardowe (pow. ok. 32 m2) - dla max. 4 osób (w ukła-
dzie 2+2). Za dopłatą możliwy widok na ocean.
Pokoje standardowe beach club (pow. ok. 46 m2) - dla max. 
4 osób (w układzie 2+2). Za dopłatą możliwy widok na ocean.
Pokoje junior suite (pow. ok. 46 m2) - dla max. 4 osób (w układzie 
2+2) składa się z 1 pomieszczenia z optycznie wydzieloną częścią 
dzienną. Dodatkowo na wyposażeniu drugi telewizor i ekspres 
do kawy.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunch (12:30-15:00) i obia-
dokolacje (18:30-22:00) w formie bufetu, możliwość skorzystania 
2x podczas 5-7 dni pobytu z restauracji a’la carte (konieczna jest 
wcześniejsza rezerwacja), przekąski, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe serwowane w wyznaczonych przez hotel barach 
(07:00-01:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia całodzienne animacje dla dzieci i dorosłych. Bez-
płatnie: katamaran, rowery wodne, snorkeling, aerobik, koszy-
kówka, siatkówka plażowa, piłka nożna, tenis stołowy, siłownia, 
korty tenisowe.
Internet
Wifi w lobby - płatne (ok 2 CUC/godz.).
www.labrandavaraderoresort.com

Hotel polecany ze względu na odnowione, dobrze utrzymane pokoje, dodatkowy plus za świetny serwis i położenie przy pięknej karaibskiej 
plaży. Duży ogród, mnogość restauracji i barów oraz różne typy zakwaterowania sprawiają, że jest to idealny wybór dla każdego.

LABRANDA Varadero Resort – Varadero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

CENA OD

4670 zł

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5299 6449 9870 11799

Grudzień od 4670 6120 9470 11570

Styczeń od 5270 6730 9970 12420

Luty od 5799 7399 10870 13530

Marzec od 5449 7130 10270 13099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5499 6570 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4399 4499 

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel znajduje się ok. 10 km od centrum turystycznego kurortu. 
Do lotniska w Varadero ok. 35 km.
Plaża
Hotel położony tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Na plaży 
leżaki i parasole bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składający się z 36 bungalowów. 
Recepcja, lobby, 4 restauracje, 3 bary, ogród tropikalny z tarasami 
słonecznymi, leżaki i parasole, duży basen z wydzielonym bro-
dzikiem (słodka woda), ręczniki basenowe - bezpłatne, miniklub, 
usługi pralnicze (płatne), mały butik z pamiątkami i minimarket, 
wypożyczalnia rowerów (w hotelu obok), kantor.
Pokoje
Hotel dysponuje 268 pokojami, rozlokowanymi w bungalowach 
położonych w tropikalnym ogrodzie, wszystkie klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów), małą lodówką, TV-sat, tele-
fonem, sejfem (płatny ok 2 CUC/dzień), balkonem (krzesełka + 
stolik).
Pokoje standardowe - (pow. ok 32 m2) dla max. 2 osób dorosłych 
i dziecka. 
Hotel posiada 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych (na potwier-
dzenie).
Hotel nie akceptuje zwierząt.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-15:00), obia-
dokolacje (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu, śniadania 
kontynentalne (05:00-07:00 oraz 10:00-12:00), przekąski w cią-
gu dnia i w nocy (15:30-18:00 i 22:30-05:00), 2 restauracje a’la 
carte (włoska, meksykańsko-kreolska, wymagana wcześniejsza 
rezerwacja), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwo-
wane przez 24 godz. w miejscach wyznaczonych przez hotel.
Dieta bezglutenowa na potwierdzenie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program sportowy i animacyjny dla dzie-
ci i dorosłych w ciągu dnia oraz wieczorami. Bezpłatnie: mała 
siłownia, kort tenisowy (oświetlenie płatne), rowery wodne, 
snorkeling.

Internet
WiFi dostępne tylko w hotelowym lobby - płatny ok. 1 CUC/godz.
www.belivehotels.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Nie najnowsze, ale bardzo zadbane i godne polecenia 4*.  Plusem hotelu są duże pokoje, basen i tropikalny ogród oraz oczywiście karaibska 
plaża i świetny serwis. Jeden z najlepiej sprzedających się hoteli w ofercie Rainbow w Varadero.

BE LIVE Experience Turquesa – Varadero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5549 6970 10270 12649

Grudzień od 4999 6699 10020 12530

Styczeń od 5899 7999 11020 14530

Luty od 6399 8620 11870 15570

Marzec od 6049 8330 11270 15099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5720 7030 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5199 5999 

CENA OD

4999 zł

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Ten 12-piętrowy hotel położony jest w samym centrum Varadero. 
W pobliżu sklepy z rękodziełem i pamiątkami, lokalne restauracje 
i bary. Do lotniska w Varadero ok. 25 km.
Plaża
Do szerokiej i piaszczystej plaży ok. 100 m (przejście przez ulicę). 
Leżaki oraz parasole na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, restauracja a’la carte 
(kuchnia włoska, sałatki, dania z grilla), 3 bary (lobby bar, bar 
przy basenie oraz bar na plaży), basen z brodzikiem dla dzieci 
(w basenie słodka woda), hotel zapewnia bezpłatne ręczniki 
basenowe, taras słoneczny z leżakami i parasolami, sklepik z pa-
miątkami, salon masażu, wypożyczalnia skuterów i samochodów, 
kantor. Przy plaży bar hotelowy.
Pokoje
Hotel posiada 272 klimatyzowanych, skromnie wyposażonych 
pokoi, wszystkie z łazienkami, telefonem, TV sat, minisejfem (za 
dopłatą ok. 2 CUC/dzień). Część pokoi posiada balkon. Hotel jest 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pokoje dla osób nie-
pełnosprawnych na potwierdzenie. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok 25 m2) – dla max. 2 osób dorosłych 
i dziecka.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:30 - 10:00), obiady (12:30 - 14:30) 
i obiadokolacje (18:30 - 21:30) w formie bufetu w restauracji 
głównej oraz przekąski w barze. Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w godzinach wyznaczonych przez hotel. Dwa 
razy w tygodniu w restauracji głównej organizowane są wieczory 
z daniami kuchni kubańskiej i międzynarodowej. Restauracja a’la 
carte nie jest objęta programem all inclusive!
Program sportowy i animacyjny
W hotelu bezpłatne stoły do tenisa, dyskoteka, boisko do siat-
kówki. Hotel prowadzi programy animacyjne (aerobik, nauka 
tańca) oraz wieczorne show (występy kabaretowe, muzyka na 
żywo). Płatne: bilard.
Uwaga! Niektóre z powyższych atrakcji położone są poza tere-
nem obiektu.

Internet
Kącik internetowy płatny (ok. 1 CUC/godz.). Wifi w lobby i przy 
basenie płatne (ok 1 CUC/godz.).
www.gran-caribe.com

All Inclusive

Skromny hotel z podstawowym wyposażeniem w bardzo dobrej cenie. Plus za świetną lokalizację przy głównej ulicy kurortu i przy 
największym targu z pamiątkami. Polecamy go tym, którzy nie mają wygórowanych oczekiwań wobec zakwaterowania, a chcą zwiedzić 
wyspę.

Gran Caribe Sunbeach – Varadero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: niedziele

KOD IMPREZY: KBA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5099 6020 9520 11070

Grudzień od 4420 5670 9070 10799

Styczeń od 4999 6199 9520 11530

Luty od 5349 6470 10099 11999

Marzec od 4999 6249 9520 11599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5270 6199 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5270 6199 

CENA OD

4420 zł

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

Egzotyka Light – Kuba – Varadero 
W programie: nie tylko rewolucyjna historia • zabytki i kubańskie rytmy na ulicach Hawany • kolonialne perełka wyspy - Trynidad 

• pobyt w największym kurorcie Kuby - Varadero (all inlcusive)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Varadero

Hawana

Cienfuegos

Varadero

Trynidad

USA

Bahama

KUBA

      –› Lot bezpośredni  

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

16
dni

9
dni

lub
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Varadero samolotem czarterowym 
LOT-u typu Dreamliner lub innym szerokoka-
dłubowym (rejs bezpośredni). Aktualne roz-
kłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie odprawa paszportowa i spotkanie 
z pilotem, następnie transfer do hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu całodzienna wyciecz-
ka do Hawany, której niepowtarzalny klimat na 
długo pozostaje w pamięci. Razem zobaczymy 
m.in.: Starą Hawanę, Kapitol czy Plac Rewolu-
cji, a potem chwila czasu wolnego na samo-
dzielne eksplorowanie miasta. Ponadto wizyta 
w muzeum rumu połączona z degustacją oraz 
przejażdżka po mieście zabytkowymi autami. 
Wieczorem powrót do hotelu.
 Dzień 3  Wczesnym ranem (tego dnia nie 
wszystkie hotele serwują tzw. pakiety śniada-
niowe) wyjazd na zwiedzanie Trynidadu, które-
go stare miasto wpisane jest na listę UNESCO. 
Spacer brukowanymi uliczkami od Parku Ces-
pedes do Placu Mayor, a także wizytę w słynnej 
knajpce Canchanchara. Następnie przejedzie-
my do Cienfuegos nazywanego Perłą Południa 
- spacer głównym bulwarem do placu, gdzie 
znajduje się Park Jose Martiego. Wieczorem 
powrót do hotelu.
 Dzień 4-7  Pobyt w Varadero - czas na od-
poczynek i plażowanie. Podczas wypoczynku 
proponujemy wycieczki fakultatywne np: rejsy 
na pobliskie wyspy koralowe, nurkowanie na 
przepięknej rafie (od 85 EUR/os). Pełna listę 
wycieczek opcjonalnych przedstawi na miejscu 
pilot wycieczki/rezydent.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
• Dla Klientów wylatujących do Polski - transfer 

na lotnisko w Varadero. Wylot do Polski samolo-
tem typu Dreamliner (rejs bezpośredni). 
• Dla Klientów pozostających na wypoczynek - 
transfer do wybranego hotelu w Varadero.
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji wycieczek opisanych 
w  programie może być przesunięta na inny 
dzień pobytu na Kubie.
HOTELE
Zakwaterowanie w jednym z wy-
branych hoteli:
- Gran Caribe Sun Beach ***
- Memories Varadero Be-
ach Resort ****
- Iberostar Laguna Azul 
*****
Opisy hoteli dostępne w 
sekcji „Wypoczynek Kuba 
- Varadero” i  w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
Dla chętnych za dopłatą istnieje 
możliwość przedłużenia wycieczki o  ty-
dzień pobytu na Kubie. Opisy hoteli w sekcji 
„Wypoczynek Kuba Varadero” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner 
(rejs bezpośredni) na Kubę, opłaty lotniskowe, 
Kartę Turysty, program turystyczny jw. w tym 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub 
minibusem, zakwaterowanie w hotelach (7 lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie 
zgodne z opisem wybranego hotelu, transfery 
lotnisko - hotel - lotnisko, ubezpieczenie TU Eu-
ropa (w wersji standard: NNW, KL i bagaż) oraz 
opiekę miejscowego przewodnika i polskiego 

pilota/rezydenta na Kubie, obsługę przedstawi-
ciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu oraz napiwków (ok. 95 EUR/os.), wy-
cieczek fakultatywnych i  innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy 
wymagany jest 3-miesięczny okres ważności 

paszportu, licząc od planowanej daty 
wylotu z Kuby. 

Karta Turysty. Obywatele 
Polski udający się na Kubę 
w celach turystycznych zo-
bowiązani są do posiadania 
tzw. karty turysty (Tarjeta de 
Turista), która jest wliczona 

w cenę imprezy - do odbio-
ru przed odprawą na lotnisku 

w Warszawie. 
PRZELOT

Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo. W  klasie LOT 
CHARTERS Premium i LOT CHARTERS Business 
w cenę wliczone bogatsze menu w tym wybra-
ne napoje alkoholowe (w ograniczonych ilo-
ściach) i bezalkoholowe oraz zwiększony limit 
bagażowy. We wszystkich klasach indywidualny 
system rozrywki pokładowej z osobnym moni-

torem przed każdym fotelem. Więcej informacji 
na stronach wstępnych katalogu w sekcji Kom-
fort Dalekich Podróży. W przypadku niemożli-
wości wykonania rejsu samolotem Dreamliner, 
PLL LOT zapewni inny samolot o podobnym 
standardzie (rejs non stop).

Czas na podróż w czasie! Daj się 
ponieść klimatowi roztańczonej 
w rytmie salsy Hawany, która bez 
wątpienia Cię zachwyci! Do tego 
kolonialny Trinidad mieniący się 
kolorami za dnia i tętniący nocnym 
życiem po zmroku. Nie ma drugiego 
takiego miejsca na świecie jak Kuba! 
Jedź z nami!

Marcin Chudy
Pilot wycieczek Rainbow

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Memories Varadero Beach 
Resort ****

od 1270 zł

IBEROSTAR Laguna Azul 
****

od 1670 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5030 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 12.11 6149 11099

11.11 - 19.11 6020 10899

18.11 - 26.11 5899 10699

25.11 - 03.12 5699 10370

02.12 - 10.12 5499 10199

09.12 - 17.12 5299 10020

16.12 - 24.12 5030 9899

23.12 - 31.12 5999 11530

30.12 - 07.01 6749 12099

06.01 - 14.01 5620 10399

13.01 - 21.01 5870 10799

20.01 - 28.01 6420 11399

27.01 - 04.02 6420 11399

03.02 - 11.02 6449 11449

10.02 - 18.02 6449 11449

17.02 - 25.02 6349 11270

24.02 - 04.03 5970 10999

03.03 - 11.03 5849 10770

10.03 - 18.03 5730 10599

17.03 - 25.03 5620 10399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5799 

Cena za dziecko już od 6049 

Dopłata za pok. 1 os. od 379 

Kolacja sylwestrowa 75 

Kolacja świąteczna 75 

Kod imprezy: KAA

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Podany poniżej program rozpoczy-
na się od noclegu w Hawanie, niemniej istnieje 
możliwość, iż wycieczka rozpocznie się od noc-
legu w Santa Clara, Cienfuegos lub Trynidadzie 
(wtedy program zwiedzania zostanie odwróco-
ny, czyli zwiedzanie zaczniemy od Cienfuegos, 
Santa Clara i/lubTrynidadu). 
Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na 
3 godz. przed wylotem samolotu. Przelot do 
Varadero samolotem czarterowym LOT-u typu 
Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs bezpośredni). Aktualne rozkłady prosi-

my sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przylocie 
odprawa paszportowa i spotkanie z pilotem, 
następnie transfer do hotelu w Hawanie, za-
kwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kuby - Hawany, w programie między innymi: 
strzegący portu Fort Morro oraz spacer po sta-
rówce - tu znajdziemy miejsca związane z Er-
nestem Hemingwayem (hotel Ambos Mundos 
i bar Bodequita del Medio), a  także plac św. 
Franciszka i Plac Katedralny z barokową katedrą, 
Następnie zwiedzanie starej i nieczynnej już fa-

Kuba – Wyspa jak wulkan gorąca
W programie: magiczna Hawana i Hemingway • Che Guevara i początki rewolucji • przejażdżka starymi autami • kolonialne Cienfuegos

• niepowtarzalna atmosfera Trynidadu • prawdziwe cygara i rum • wypoczynek w Varadero!
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Varadero

Hawana

Pinar del Rio
Cienfuegos

Trynidad

Varadero
Valle

de Vinales
Santa Clara

Valle de los Ingenios

KUBA

Płw.
Zapata

Guama
Playa
Giron

Bahama

Przepis na moje kubańskie mojito: 
3 łyżeczki gorącego słońca, pół 
szklanki burzliwej historii, szczypta 
rewolucji, gałązka tanecznych 
rytmów salsy, dwa plasterki pozy-
tywnego nastawienia, kilka kropel 
nostalgii. Zapraszam do degustacji!

Aneta Kiełb
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  
ZWIEDZANIE

I WYPOCZYNEK

7+7

16
dni

9
dni

lub
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bryki słynnego rumu Legendario z możliwością 
degustacji rumu i likierów. Opcjonalnie lunch (za 
dopłatą ok. 15 EUR/os). Po południu zwiedzanie 
nowej Hawany, gdzie znajduje się między innymi 
Kapitol i Opera. Następnie przejazd przez dziel-
nice Miramar i Vedado (przed rewolucją dzielnice 
bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla chętnych re-
wia (dodatkowa opłata ok. 50 EUR/os). 
 Dzień 3  Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-
nia Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji, 
cmentarz Kolumba. Przejażdżka zabytkowymi 
amerykańskimi samochodami po ulicach Hawa-
ny - jedna z największych atrakcji Kuby! Po po-
łudniu czas na samodzielne eksplorowanie mia-
sta. Wieczorem kolacja i nocleg. Dla chętnych 
i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/os) wyciecz-
ka „Śladami Hemingway’a” - wizyta w ulubionej 
wiosce rybackiej Cojimar, skąd pisarz najczęściej 
udawał się na połowy, odwiedziny w posiadłości 
„Finca Vigía” oraz w ulubionej knajpce „Floridi-
ta”, gdzie będzie okazja spróbowania słynnego 
drinka daiquiri. Wieczorem dla chętnych i za do-
datkową opłatą (ok. 35 EUR/os) proponujemy 
wycieczkę „Hawana Nocą” podczas której mię-
dzy innymi obejrzymy inscenizację „Cañonazo” 
(wybuchu armatniego) na terenie największej 
fortecy na Karaibach. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd z  Hawany. 
Przejazd przez Pinar del Rio, region plantato-
rów tytoniu, do Valle de Vinales - parku narodo-
wego z gigantycznymi wapiennymi ostańcami 
Mogotes. W programie wizyta w Ogrodzie Bo-
tanicznym Soroa, zwiedzanie Indiańskiej Groty 
(odkrytej w 1951 r.) oraz naskalnych malowideł. 
Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji tyto-
niu. Opcjonalnie lunch (ok. 15 EUR/os). Powrót 
do hotelu w Hawanie na kolację i nocleg. Wie-
czorem chętnym i za dodatkową opłatą (ok. 
35 EUR/os.) proponujemy wizytę w  jednym 
z klubów muzycznych, gdzie można posłuchać 
utworów legendarnej grupy Buena Vista Social 
Club w wykonaniu lokalnych muzyków. (Trasa 
ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Guama. 
Zwiedzanie farmy krokodyli na Półwyspie Za-
pata, opcjonalnie lunch (dodatkowo płatny ok. 
15 EUR/os). Następnie przejazd do Cienfuegos 
- miasta często nazywanego kubańską „Perłą 
Południa”, które dzięki swojej świetnie zacho-
wanej kolonialnej architekturze stanowi jedną 
z najpiękniejszych atrakcji turystycznych wyspy. 
Zobaczymy historyczne centrum Pueblo Nuevo, 
Parque Jose Marti, katedrę, Palacio de Valle oraz 
Paseo del Prado - najdłuższy deptak na Kubie. 
Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Cienfu-
egos. (Trasa ok. 300 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Santa Clara. Zdobycie Santa Clary przez oddzia-
ły Che Guevary otworzyły rewolucjonistom dro-
gę do Hawany, zobaczymy Guevara Memorial 
i „rewolucyjny” pociąg pancerny. Opcjonalnie 
lunch. (ok. 15 EUR/os). Następnie odwiedzimy 
posiadłość Manaca Iznaga znajdującą się w Val-
le de los Ingenios (Dolina Cukrowni), słynącej 
niegdyś z plantacji trzciny cukrowej. Do dziś 
zachował się tu dawny pałac barona cukrowe-
go, wieża obserwacyjna i wioski zamieszkałe 
przez potomków niewolników. Kolacja i nocleg 
w okolicach Trynidadu lub Cayo Santa Maria. 
(Trasa ok. 80 - 200 km w zależności od miejsca 
noclegu).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd na 
zwiedzanie najbardziej typowe-
go i najlepiej zachowanego 
kolonialnego miasta Kuby 
- Trynidadu - wpisanego 
na listę UNESCO: bruko-
wane uliczki miasta, Plaza 
Mayor, dawny klasztor 
franciszkanów, pałace „ba-
ronów cukrowych” - obecnie 
budynki użyteczności publicz-
nej, Canchanchara - tawerna słynna 
z lokalnego trunku - mieszanki miodu, cytryny 
i rumu! Opcjonalnie lunch (ok. 15 EUR/os). Czas 
wolny w  mieście lub powrót do hotelu. Dla 
chętnych możliwość skorzystania (za dodatko-
wą opłatą ok. 35 EUR/os) z wycieczki konnej po 
Dolinie Cukrowni, która przeniesie uczestników 
w  czasy baronów cukrowych, z  możliwością 
skorzystania z kąpieli w wodospadzie gór Sierra 
Escambray. Kolacja i nocleg w okolicach Tryni-
dadu lub Cayo Santa Maria. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie. 
• Dla Klientów wylatujących do Polski - transfer 
na lotnisko w Varadero. Wylot do Polski samolo-
tem typu Dreamliner (rejs bezpośredni). 
• Dla Klientów pozostających na wypoczynek 
- transfer do wybranego hotelu w  Varadero 
(możliwy transfer via lotnisko).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele lokalnej kategorii *** (7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Wyżywienie: śniadania i obia-
dokolacje (najczęściej w formie bufetu). Pokoje: 
skromne, 2 - osobowe z łazienką.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Kubie. Opisy hoteli w Varadero w sekcji „Wy-

poczynek Kuba Varadero” i w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT-u typu Dreamliner(rejs 
bezpośredni) na Kubę, opłaty lotniskowe, 
Kartę Turysty, program turystyczny jw. w ty-m 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub 
minibusem, zakwaterowanie w  hotelach (7 
rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie 
jak w opisie zakwaterowania, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, ubezpieczenie TU Europa (w 
wersji standard: NNW, KL i bagaż) oraz opiekę 
miejscowego przewodnika i polskiego pilota na 
Kubie, obsługę przedstawiciela Rainbow pod-

czas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obej-

muje: biletów wstępu oraz 
napiwków w  części ob-
jazdowej (ok. 140 EUR/
os.- płatne pilotowi jako 
pakiet), wycieczek fakulta-
tywnych i innych wydatków 

osobistych.
WAŻNE INFORMACJE

Paszport i  wiza. Przy prze-
kraczaniu granicy wymagany jest 

3-miesięczny okres ważności paszportu, licząc 
od planowanej daty wylotu z Kuby. 
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania 
lotu. Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz 
wszystkie inne pozycje z menu sky baru dostęp-
nego na pokładzie samolotu pozostają płatne 
dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS Premium 
i LOT CHARTERS Business w cenę wliczone bo-
gatsze menu w tym wybrane napoje alkoholo-
we (w ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe 
oraz zwiększony limit bagażowy. We wszystkich 
klasach indywidualny system rozrywki pokłado-
wej z osobnym monitorem przed każdym fote-
lem. Więcej informacji na stronach wstępnych 
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu sa-
molotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Memories Varadero Beach 
Resort ****

od 1270 zł

Iberostar Laguna Azul
*****

od 1670 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5449 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 12.11 6399 11530

11.11 - 19.11 6570 11920

18.11 - 26.11 6330 11399

25.11 - 03.12 6199 11070

02.12 - 10.12 5870 10699

09.12 - 17.12 5599 10449

16.12 - 24.12 5449 10599

23.12 - 31.12 6470 12149

30.12 - 07.01 6970 12620

06.01 - 14.01 5920 10899

13.01 - 21.01 6030 11149

20.01 - 28.01 6499 11530

27.01 - 04.02 6499 11530

03.02 - 11.02 6570 11649

10.02 - 18.02 6499 11570

17.02 - 25.02 6449 11420

24.02 - 04.03 6049 11099

03.03 - 11.03 6070 11099

10.03 - 18.03 6099 11099

17.03 - 25.03 5670 10470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6099 

Cena za dziecko już od 5770 

Dopłata za pok. 1 os. od 400 

Kod imprezy: KBT

Wycieczka dostępna również w wersji 
de luxe - sprawdź na kolejnych 
stronach katalogu

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Varadero samolotem czarterowym 
LOT-u typu Dreamliner lub innym szerokokadłu-
bowym (rejs bezpośredni). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowa i spotkanie z pilo-
tem, następnie transfer do hotelu w Hawanie, 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kuby - Hawany, w programie między innymi: 
strzegący portu Fort Morro oraz spacer po sta-
rówce - tu znajdziemy miejsca związane z Er-
nestem Hemingwayem (hotel Ambos Mundos 
i bar Bodequita del Medio), a  także plac św. 
Franciszka i Plac Katedralny z barokową katedrą. 
Następnie zwiedzanie starej i nieczynnej już fa-
bryki słynnego rumu Legendario z możliwością 
degustacji rumu i likierów. Opcjonalnie lunch (za 
dopłatą ok. 15 EUR/os). Po południu zwiedzanie 
nowej Hawany, gdzie znajduje się między innymi 
Kapitol i Opera. Następnie przejazd przez dziel-
nice Miramar i Vedado (przed rewolucją dzielnice 
bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla chętnych re-
wia (dodatkowa opłata ok. 50 EUR/os).

 Dzień 3  Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-
nia Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji, 
cmentarz Kolumba. Przejażdżka zabytkowymi 
amerykańskimi samochodami po ulicach Hawa-
ny- jedna z największych atrakcji Kuby! Po połu-
dniu czas na samodzielne eksplorowanie miasta. 
Wieczorem kolacja i nocleg. Dla chętnych i za 
dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/os) wycieczka 
„Śladami Hemingway’a” - wizyta w ulubionej 
wiosce rybackiej Cojimar, skąd pisarz najczęściej 
udawał się na połowy.; odwiedziny w posia-
dłości „Finca Vigía” oraz w ulubionej knajpce 
„Floridita”, gdzie będzie okazja spróbowania 
słynnego drinka daiquiri. Wieczorem dla chęt-
nych i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/os) pro-
ponujemy wycieczkę „Hawana Nocą” podczas 
której między innymi obejrzymy inscenizację 
„Cañonazo” (wybuchu armatniego) na terenie 
największej fortecy na Karaibach.
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd z  Hawany. 
Przejazd przez Pinar del Rio, region plantatorów 
tytoniu, do Valle de Viñales - parku narodowe-
go z  gigantycznymi wapiennymi ostańcami 
Mogotes. W programie wizyta w Ogrodzie Bo-
tanicznym Soroa, zwiedzanie Indiańskiej Groty 

(odkrytej w 1951 r.) oraz naskalnych malowideł. 
Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji tytoniu. 
Opcjonalnie lunch (ok. 15 EUR/os). Powrót do 
hotelu w Hawanie na kolację i nocleg. Wieczo-
rem chętnym i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/
os.) proponujemy wizytę w jednym z klubów 
muzycznych, gdzie można posłuchać utworów 
legendarnej grupy Buena Vista Social Club w wy-
konaniu lokalnych muzyków. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Guama. 
Zwiedzanie farmy krokodyli, opcjonalnie lunch 
(dodatkowo płatny ok.15 EUR/os). Następnie 
przejazd do Cienfuegos - miasta często nazy-
wanego kubańską „Perłą Południa”, które dzięki 
swojej świetnie zachowanej kolonialnej architek-
turze stanowi jedną z najpiękniejszych atrakcji 
turystycznych wyspy. Zobaczymy historyczne 
centrum Pueblo Nuevo, Parque Jose Marti, 
katedrę, Palacio de Valle oraz Paseo del Prado 
- najdłuższy deptak na Kubie. Nocleg w hotelu 
w okolicach Cienfuegos. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Trynidadu - najbardziej typowego i najlepiej 
zachowanego kolonialnego miasta Kuby wpi-
sanego na listę UNESCO- w programie brukowa-
ne uliczki miasta, Plaza Mayor, dawny klasztor 
franciszkanów, pałace „baronów cukrowych” - 
obecnie budynki użyteczności publicznej, Can-
chanchara - tawerna słynna z lokalnego trunku 
- mieszanki miodu, cytryny i rumu! Opcjonalnie 
lunch. (ok. 15 EUR/os). Następnie odwiedzimy 
posiadłość Manaca Iznaga znajdującą się w Val-
le de los Ingenios (Dolina Cukrowni), słynącej 
niegdyś z plantacji trzciny cukrowej. Do dziś za-
chował się tu dawny pałac barona cukrowego, 
wieża obserwacyjna i wioski zamieszkałe przez 
potomków niewolników. Przejazd na nocleg na 
rajskie Cayo Santa Maria. (formuła all inclusive). 

 Dzień 7  Po śniadaniu. Czas na błogi odpo-
czynek w hotelu All Inclusive na Cayo Santa 
María. Kolacja i nocleg. 
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie. Przejazd w kierunku Santa Clara. Zdo-
bycie Santa Clary przez oddziały Che Guevary 
otworzyły rewolucjonistom drogę do Hawany 
zobaczymy Guevara Memorial i „rewolucyjny” 
pociąg pancerny. 
• Dla Klientów wylatujących do Polski - transfer 
na lotnisko w Varadero. Wylot do Polski samolo-
tem typu Dreamliner (rejs bezpośredni). 
• Dla Klientów pozostających na wypoczynek 
- transfer do wybranego hotelu w  Varadero 
(możliwy transfer via lotnisko).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele lokalnej kategorii **** lub ***** (7 roz-
poczętych dób hotelowych). Pokoje: wygodne 
2-osobowe z klimatyzowane, łazienką. Wyży-

W programie: magiczna Hawana i Hemingway • Che Guevara i początki rewolucji •przejażdżka starymi autami • kolonialne miasta - Trynidad 
i Cienfuegos • prawdziwe cygara i rum
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Varadero

Kuba de luxe – Wyspa jak wulkan gorąca

Hawana

Pinar del Rio
Cienfuegos

Trynidad

Varadero
Valle

de Vinales
Santa Clara

Valle de los Ingenios

KUBA

Płw.
Zapata

Guama
Playa
Giron

Bahama

Dzięki Rainbow egzotyka może iść w parze 
z  luksusem. Zapraszamy na ekskluzyw-
ne wycieczki objazdowe w najciekawsze 
regiony globu. Gwarantujemy przygodę 
w  węższym gronie (grupy do 20 osób), 
noclegi w hotelach o najwyższych standar-
dach w danym regionie (np. Melia Cohiba 
w Hawanie), wyjątkową obsługę, fascynu-
jące programy i jak zawsze opiekę naszych 
najlepszych pilotów. 

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  
ZWIEDZANIE

I WYPOCZYNEK

7+7

16
dni

9
dni

lub
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wienie: śniadania i obiadokolacje (najczęściej 
w formie bufetu).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Kubie. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek Kuba 
Varadero” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner 
(rejs bezpośredni) na Kubę, opłaty lotniskowe, 
Kartę Turysty, program turystyczny jw. w ty-m 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mi-
nibusem, zakwaterowanie w hotelach (7 lub 14 
rozpoczetych dób hotelowych), wyżywienie jak 
w opisie zakwaterowania, transfery lotnisko - 
hotel - lotnisko, ubezpieczenie TU Europa (w 
wersji standard: NNW, KL i bagaż) oraz opiekę 
miejscowego przewodnika i polskiego pilota na 

Kubie, obsługę przedstawiciela Rainbow pod-
czas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu oraz napiwków w części objazdowej 
(ok. 140 EUR/os. - płatne pilotowi jako pakiet), 
wycieczek fakultatywnych i innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy wy-
magany jest 3-miesięczny okres ważności pasz-
portu, licząc od planowanej daty wylotu z Kuby. 
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista), 
która jest wliczona w cenę imprezy - do odbioru 
przed odprawą na lotnisku w Warszawie. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 

szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo. W  klasie LOT 
CHARTERS Premium i LOT CHARTERS Business 
w cenę wliczone bogatsze menu w tym wybrane 
napoje alkoholowe (w ograniczonych ilościach) 
i bezalkoholowe oraz zwiększony limit bagażo-
wy. We wszystkich klasach indywidualny system 
rozrywki pokładowej z osobnym monitorem 
przed każdym fotelem. Więcej informacji na 
stronach wstępnych katalogu w sekcji Komfort 
Dalekich Podróży. W przypadku niemożliwości 

wykonania rejsu samolotem Dreamliner, PLL 
LOT zapewni inny samolot o podobnym stan-
dardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Iberostar Selection 
Varadero  *****

od 2999 zł

Melia Internacional 
*****

od 3099 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

7899 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 12.11 8999 14949

18.11 - 26.11 8649 14449

02.12 - 10.12 7899 13070

30.12 - 07.01 9470 15820

13.01 - 21.01 8520 14230

20.01 - 28.01 8949 14949

27.01 - 04.02 8949 14949

03.02 - 11.02 8999 14949

10.02 - 18.02 8949 14949

17.02 - 25.02 8920 14899

10.03 - 18.03 8349 13949

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7599 

Cena za dziecko już od 7270 

Dopłata za pok. 1 os. od 1150 

Kod imprezy: KXX

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Varadero samolotem czarterowym 
LOT-u typu Dreamliner lub innym szerokokadłu-
bowym (rejs bezpośredni). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowa i spotkanie z pilo-
tem, następnie transfer do hotelu w Hawanie, 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kuby - Hawany, w programie między innymi: 
strzegący portu Fort Morro oraz spacer po sta-
rówce - tu znajdziemy miejsca związane z Er-
nestem Hemingwayem (hotel Ambos Mundos 
i bar Bodequita del Medio), a  także plac św. 
Franciszka i Plac Katedralny z barokową katedrą. 
Następnie zwiedzanie dawnej fabryki słynne-
go rumu Legendario z możliwością degustacji 
rumu i likierów. Opcjonalnie lunch. Po południu 
zwiedzanie nowej Hawany, gdzie znajduje się 
między innymi Kapitol i Opera. Następnie prze-
jazd przez dzielnice Miramar i Vedado (przed re-

wolucją dzielnice bogaczy). Kolacja. Wieczorem 
dla chętnych rewia (dodatkowa opłata ok. 50 
EUR/os). Nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-
nia Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji, 
cmentarz Kolumba a także przejażdżka zabytko-
wymi amerykańskimi samochodami po ulicach 
Hawany - jedna z największych atrakcji Kuby! 
Po południu czas na samodzielne eksploro-
wanie miasta. Wieczorem kolacja i nocleg. Dla 
chętnych i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/
os) wycieczka „Śladami Hemingway’a” - wizy-
ta w ulubionej wiosce rybackiej Coijimar skąd 
pisarz najczęściej udawał się na połowy; odwie-
dziny w posiadłości „Finca Vigía” oraz ulubionej 
knajpce „Floridita”, gdzie będzie okazja spróbo-
wania słynnego drinka daiquiri. Wieczorem dla 
chętnych i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/
os) proponujemy wycieczkę „Hawana Nocą” 
podczas której między innymi obejrzymy in-
scenizację „Cañonazo” (wybuchu armatniego) 
na terenie największej fortecy na Karaibach. 

 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd z  Hawany. 
Przejazd przez Pinar del Rio, region plantatorów 
tytoniu, do Valle de Vñales - parku narodowe-
go z  gigantycznymi wapiennymi ostańcami 
Mogotes. W programie wizyta w Ogrodzie Bo-
tanicznym Soroa, zwiedzanie Indiańskiej Groty 
(odkrytej w 1951 r.) oraz naskalnych malowideł. 
Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji tytoniu. 
Opcjonalnie lunch (ok. 15 EUR/os). Powrót do 
hotelu w Hawanie na kolację i nocleg. Wieczo-
rem chętnym i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/
os.) proponujemy wizytę w jednym z klubów 
muzycznych, gdzie można posłuchać utworów 
legendarnej grupy Buena Vista Social Club w wy-
konaniu lokalnych muzyków. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Guama. 
Zwiedzanie farmy krokodyli i opcjonalnie lunch. 
Następnie przejazd wzdłuż Zatoki Świń, słynnej 
z inwazji amerykańskiej na Kubę. Dojazd do mia-
sta Cienfuegos, często nazywanego kubańską 
„Perłą Południa”, które dzięki swojej świetnie 
zachowanej kolonialnej architekturze stanowi 

jedną z najpiękniejszych atrakcji turystycznych 
wyspy. Zobaczymy historyczne centrum Pueblo 
Nuevo, Parque Jose Marti, katedrę, Palacio de 
Valle oraz Paseo del Prado - najdłuższy deptak 
na Kubie. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach 
Cienfuegos. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu pojedziemy do najbar-
dziej typowego i najlepiej zachowanego kolonial-
nego miasta Kuby - Trynidadu wpisanego na listę 
UNESCO: brukowane uliczki miasta, Plaza Mayor, 
dawny klasztor franciszkanów, pałace baronów 
cukrowych - obecnie budynki użyteczności pu-
blicznej, Canchanchara - tawerna słynna z lokal-
nego trunku - mieszanki miodu, cytryny i rumu! 
Opcjonalnie lunch. Następnie odwiedzimy posia-
dłość Manaca Iznaga znajdującą się w Valle de 
los Ingenios (Dolina Cukrowni), słynącej niegdyś 
z plantacji trzciny cukrowej. Do dziś zachowała się 
tu dawna rezydencja barona cukrowego, wieża 
obserwacyjna i wioski zamieszkałe przez potom-
ków niewolników. Przyjazd do hotelu w okolicach 
Trynidadu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 60 km).

W programie: magiczna Hawana i Hemingway • jedyna była francuska kolonia na Kubie • Cienfuegos • Trynidad - miasto, w którym zatrzymał się 
czas • prawdziwe cygara i rum • Santiago de Cuba - muzyczna stolica wyspy • daleki wschód - Baracoa • wypoczynek w Varadero (all inclusive)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Varadero
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  
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 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Bayamo. 
Po drodze zwiedzanie miasta Camaguey - 
między innymi główny plac San Juan de Dios, 
plac Carmen z rzeźbami lokalnej artystki Marty 
Jimenez, kościół Matki Boskiej Merced na placu 
Trabajadores, domy kupieckie, plac bohatera 
miasta - Ignacego Agramonte. Opcjonalnie 
lunch. Nocleg w hotelu w okolicach Bayamo 
(Trasa ok. 450 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Santiago 
de Cuba. Po drodze zobaczymy Sanktuarium 
Maryjne Virgen de la Cardidad del Cobre - pa-
tronki Kuby, ważne miejsce kultu dla wszystkich 
Kubańczyków zarówno wyznających katolicyzm 
jak i santerie. Następnie zwiedzanie Santiago 
de Cuba, drugiego co do wielkości miasta Kuby. 
Przejazd na Cmentarz Santa Ifigenia- miejsce 
pochówku zasłużonych mieszkańców: Fidela Ca-
stro, Jose Marti oraz Emilio Bacardi. Zwiedzimy 
również fortecę San Pedro de la Roca, następnie 
udamy się na Plac Cespedesa- główny plac mia-
sta, gdzie znajduje się katedra, hotel Casa Granda 
oraz najstarszy dom na Kubie - dom Diego Ve-
lasqueza (najbardziej zasłużonego kolonizatora 
Kuby). Zobaczymy również (z zewnątrz) słynne 
koszary Moncada - miejsce nieudanego ataku 
rewolucjonistów pod wodzą młodego Fidela 
Castro. Przyjazd do hotelu w Santiago de Cuba, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd wzdłuż strefy 
zmilitaryzowanej Guantanamo, którą Stany Zjed-
noczone dzierżawią od Kuby od 1903 roku. Do-
jazd do Baracoa w godzinach popołudniowych, 
a następnie krótki spacer po centrum najstar-
szego miasta na Kubie, gdzie znajduje się Plac 

Wolności i Kościół Asuncion. Odwiedzimy rów-
nież plantację kakao, typową dla tego regionu. 
Przyjazd do hotelu i nocleg. (Trasa ok 250 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Holguin - przejazd przez Park Humbolta wpisa-
ny na listę UNESCO ze względu na przyrodniczą 
różnorodność i unikalne lasy deszczowe. Wizyta 
w domu rodzinnym Fidela Castro w Biran. Przy-
jazd do hotelu w okolicach Holguin lub Las Tu-
nas w godzinach wieczornych, kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 330 km) 
 Dzień 11  Przejazd do Santa Clara. Odwie-
dzimy po drodze miasto Sancti Spiritus, gdzie 
udamy się na krótki spacer. Wieczorem zakwa-
terowanie w hotelu w okolicach Santa Clara. 
(Trasa ok 400 km). 
 Dzień 12  Po śniadaniu, krótkie zwiedzanie 
Santa Clara - miasta, którego zdobycie otworzy-
ło partyzantom drogę do Hawany. Zobaczymy 
Guevara Memorial, gdzie w 1997 roku zostały 
zdeponowane szczątki Ernesto Che Guevary 
i  „rewolucyjny” pociąg pancerny. Następnie 
przejazd do Varadero. Zakwaterowanie i czas 
na wypoczynek. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 13-14 lub 21  Pobyt w Varadero - czas 
na odpoczynek i plażowanie. Podczas wypo-
czynku proponujemy wycieczki opcjonalne: rejs 
katamaranem na pobliską wyspę Cayo Blanco 
słynącą z białego piasku, nurkowanie na prze-
pięknej rafie itd. (od 85 EUR/os).
 Dzień 15 lub 22  Po śniadaniu wykwaterowa-
nie z pokoju. Transfer na lotnisko w Varadero. 
Wylot do Polski - przelot samolotem czartero-
wym LOT-u typu Dreamliner lub innym szero-
kokadłubowym (rejs bezpośredni).

 Dzień 16 lub 23  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** kategorii lokalnej 
- (11 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 
2 - osobowe z łazienką, skromne. Wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje (zazwyczaj w formie 
bufetu) poza noclegiem w Camaguey (w Ca-
maguey tylko śniadanie, kolacja dodatkowo 
płatna).Do dyspozycji gości: w hotelu bar, re-
stauracja, niekiedy basen.
Część pobytowa. Hotele w Varadero - (3 rozpo-
częte doby hotelowe). Opisy dostępne w sekcji 
“Wypoczynek Kuba Varadero” i  w systemie 
rezerwacyjnym R.pl. Wyżywienie: All Inlcusive.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Kubie. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek Kuba 
Varadero” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena obejmuje: przelot do Varadero samolo-
tem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub 
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni), 
opłaty lotniskowe, program turystyczny jw. 
w tym przejazdy klimatyzowanym autokarem 
lub minibusem, zakwaterowanie w hotelach (14 
rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie jak 
w opisie zakwaterowania, transfery lotnisko - 
hotel - lotnisko, Kartę Turysty, ubezpieczenie 
TU Europa (w wersji standard: NNW, KL i bagaż) 
oraz opiekę miejscowego przewodnika i pol-
skiego pilota na Kubie, obsługę przedstawiciela 
Rainbow podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków w części objazdowej (około 190 
EUR/os - płatne pilotowi jako pakiet), wycieczek 
fakultatywnych i innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy wy-
magany jest 3-miesięczny okres ważności pasz-
portu, licząc od planowanej daty wylotu z Kuby. 
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista), 
która jest wliczona w cenę imprezy - do odbioru 
przed odprawą na lotnisku w Warszawie. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania 
lotu. Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz 
wszystkie inne pozycje z menu sky baru dostęp-
nego na pokładzie samolotu pozostają płatne 

dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS Premium 
i LOT CHARTERS Business w cenę wliczone bo-
gatsze menu w tym wybrane napoje alkoholowe 
(w ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).

Czy wiesz że... salsa oznacza „sos” 
i jest wynikiem ewolucji oraz fuzji 
różnych technik tanecznych. Wyróż-
niamy wiele stylów w salsie ale to 
właśnie cubana pozwala na najwięcej 
swobody i zabawy w tańcu, bo czyż 
nie chodzi nam przede wszystkim 
o cieszenie się życiem na miarę 
rodowitych Kubańczyków? :-)

Paulina Zielińska
Pilot wycieczek Rainbow

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6520 zł

Memories Varadero Beach 
Resort ****

od 549 zł

Iberostar Varadero 
*****

od 1299 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu (3 dni) w promocji od:

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 19.11 7749 13799

11.11 - 26.11 7649 13499

18.11 - 03.12 7699 13649

25.11 - 10.12 7230 12820

02.12 - 17.12 6849 12370

09.12 - 24.12 6520 12070

16.12 - 31.12 6870 13120

23.12 - 07.01 8049 14699

30.12 - 14.01 8120 14399

06.01 - 21.01 7030 12749

13.01 - 28.01 7449 13620

20.01 - 04.02 7799 13699

27.01 - 11.02 7799 13699

03.02 - 18.02 7920 13820

10.02 - 25.02 7799 13649

17.02 - 04.03 7699 13499

24.02 - 11.03 7270 13120

03.03 - 18.03 7230 13030

10.03 - 25.03 7049 12799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6949 

Cena za dziecko już od 6799 

Dopłata za pok. 1 os. od 529 

Kod imprezy: KBL

więcej na: R.pl
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

W programie: kubańska salsa w praktyce! • muzyczne dziedzictwo Starej Hawany • magiczna Fusterlandia • Park Narodowy Las Terrazas 

• kolonialny Trynidad i Cienfuegos • wypoczynek na pięknych plażach Morza Karaibskiego.
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na:

Kuba – Salsa cubana 

Trynidad

VaraderoHawana

Bahama

KUBA

P.N.
Las Terrazas

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Nowość  

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

16
dni

9
dni

lub
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Varadero samolotem czarterowym 
LOT-u typu Dreamliner lub innym szerokokadłu-
bowym (rejs bezpośredni). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowa i spotkanie z pilo-
tem, następnie transfer do hotelu w Hawanie, 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Kuba słynie z tańca i dobrej zaba-
wy. W kubańskich klubach częstym widokiem 
są bawiący się w każdym wieku przy rytmach 
son, reggaeton i salsy mieszkańcy wyspy. Ku-
bańczycy gorący temperament mają we krwi. 
Dlatego też Kuba stała scenerią filmów tanecz-
nych takich jak Dirty Dancing 2. To również ko-
lebka jednych z najlepszych muzyków zarówno 
klasycznych jak i współczesnych. Zapraszamy na 
taneczną podróż po wyspie. Odwiedzimy klu-
by muzyczne, poznamy prawdziwą Kubę i  jej 
przyrodę, spróbujemy typowego mojito i typo-
wych dań kubańskich. Po śniadaniu zwiedzanie 
stolicy Kuby - Hawany, w programie między 
innymi punkt widokowy z fortecy na Hawanę, 
skąd zrobimy najbardziej pocztówkowe zdję-
cia, a  także spacer po Starej Hawanie, którą 
pokochał m.in. Hemingway czy Sinatra. Udamy 
się na degustację słynnego rumu Legendario 
i czeka nas przejażdżka starymi amerykańskimi 
samochodami wzdłuż promenady nadmorskiej 
Malecon. Wieczorem dla chętnych rewia (do-
datkowa opłata ok. 50 EUR/os). Kolorowe stro-
je i taneczno- muzyczna podróż przez historię 
kraju pozostaną długo w pamięci. 
 Dzień 3  Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania 
Hawany: Plac Rewolucji, na którym wygłaszał 
swoje wielogodzinne przemowy Fidel Castro 
oraz wizyta w  Zaułku Hamela, który słynie 
z murali inspirowanych kubańską santerią oraz 
niedzielnych koncertów rumby. Następnie od-
wiedzimy ulubiony bar Ernesta Hemingway’a 
- Floridita, gdzie napijemy się daiquiri. Czas na 
samodzielne eksplorowanie miasta lub 2-go-
dzinną lekcję salsy w prawdziwym kubańskim 
klubie salsy z indywidualnym partnerem / part-
nerką. Dla chętnych wycieczka „Hawana nocą” 
z wizytą w jednym z hawańskim klubów salso-
wych. (40 EUR/os), gdzie będzie można poćwi-
czyć umiejętności zdobyte podczas lekcji salsy. 
 Dzień 4  Czas poznać zapachy Kuby: tytoń 
i kawę. Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd 
w kierunku Parku Narodowego Las Terrazas. Po 
drodze zdjęcia przy kolorowych mozaikach 
Fusterlandii, a następnie spacer po dawnej plan-
tacji kawy Buena Vista oraz czas na kawę nad 
malowniczym zalewem. Odwiedzimy również 
plantację tytoniu, gdzie zobaczymy, jak zwija się 

prawdziwe kubańskie cygara. Z plantacji poje-
dziemy konno w otoczeniu majestatycznych 
mogotów pod słynny Mural Prehistorii, gdzie 
napijemy się przepysznej piñacolady. Powrót na 
kolację i nocleg w Hawanie. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Trynidadu, 
a następnie zwiedzanie najbardziej typowego 
i najlepiej zachowanego kolonialnego miasta 
Kuby. Brukowane uliczki miasta, kolorowe domy 
kolonialne nadają niepowtarzalny charakter tej 
miejscowości. Przejdziemy się na spacer do 
głównego placu, Plaza Mayor, odwiedzimy ta-
wernę - Canchanchara, gdzie spróbujemy lokal-
nego drinka, mieszanki miodu, cytryny i rumu. 
Czas wolny. Kolacja i nocleg w okolicach Trynida-
du. Wieczorem wspólne wyjście do Casa 
de la Musica i możliwość doskona-
lenia umiejętności tanecznych. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Do 
południa czas wolny na 
plażowanie. Po południu 
zajęcia w szkole salsy (2 
h). Wieczorem wspólne 
wyjście z  instruktorami do 
Casa de La Trova.
 Dzień 7  Śniadanie, czas wolny 
i plażowanie nad wodami Morza Kara-
ibskiego. Dla chętnych możliwość skorzystania 
(za dodatkową opłatą ok.35 EUR/os) z wyciecz-
ki konnej po Dolinie Cukrowej, która przeniesie 
uczestników w czasy Baronów Cukrowych, rów-
nocześnie z możliwością skorzystania z kąpieli 
w wodospadzie gór Sierra Escambray. Istnieje 
również możliwość wybrania się na kolejną 
2-godzinną lekcję salsy, ponieważ to właśnie 
Trinidad uznawany jest za najlepsze do tego 
miejsce. Wieczorem wybierzemy się na imprezę 
pożegnalną do Rincon de la Salsa z muzyką na 
żywo. Kolacja i nocleg. 
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie. 
• Dla Klientów wylatujących do Polski - transfer 
na lotnisko w Varadero. (Trasa ok. 270 km).Wy-
lot do Polski samolotem typu Dreamliner (rejs 
bezpośredni). 
• Dla Klientów pozostających na wypoczynek 
- transfer do wybranego hotelu w  Varadero 
(możliwy transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele *** kategorii lokalnej. Pokoje: skromne, 
2 - osobowe z łazienką. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje (zazwyczaj w formie bufetu) 
poza noclegiem w Camaguey (w Camaguey 
tylko śniadanie, kolacja dodatkowo płatna). 

W  Guardalavaca, na Cayo Santa Maria oraz 
w Varadero zakwaterowanie w hotelach **** 
(kategorii lokalnej) w wersji all inclusive. Wy-
żywienie: Śniadania i obiadokolacje (zazwyczaj 
w formie bufetu) poza Camaguey (tam tylko 
śniadania). W  Guardalavaca, na Cayo Santa 
Maria oraz w Varadero all inclusive.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na 
Kubie. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Kuba Varadero” i w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT-u typu Dreamliner(rejs 

bezpośredni) na Kubę, opłaty lotnisko-
we, Kartę Turysty, program tury-

styczny jw. w ty-m przejazdy 
klimatyzowanym autoka-

rem lub minibusem, za-
kwaterowanie w hotelach 
(7  rozpoczętych dób ho-
telowych), wyżywienie jak 

w opisie zakwaterowania, 
transfery lotnisko - hotel - 

lotnisko, ubezpieczenie stan-
dard + pakiet sport TU Europa (w 

wersji standard: NNW, KL i bagaż) oraz 
opiekę miejscowego przewodnika i polskiego 
pilota na Kubie, obsługę przedstawiciela Rain-
bow podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne, 
itp) w kwocie 120 EUR/os.- płatne pilotowi na 
miejscu. Opłata nie zawiera kosztu wycieczek 
lokalnych i innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy 
wymagany jest 3-miesięczny okres ważności 
paszportu, licząc od planowanej daty wylotu 
z Kuby. 
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania 
lotu. Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz 
wszystkie inne pozycje z menu sky baru dostęp-
nego na pokładzie samolotu pozostają płatne 

dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS Premium 
i LOT CHARTERS Business w cenę wliczone bo-
gatsze menu w tym wybrane napoje alkoholowe 
(w ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Allegro Palma Real 
****

od 1099 zł

Iberostar Laguna Azul
*****

od 1599 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6099 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 12.11 6930 11599

11.11 - 19.11 6820 11399

18.11 - 26.11 6699 11199

25.11 - 03.12 6499 10870

02.12 - 10.12 6199 10370

09.12 - 17.12 6099 10199

16.12 - 24.12 6120 10220

23.12 - 31.12 7099 11870

30.12 - 07.01 7430 12420

06.01 - 14.01 6330 10599

13.01 - 21.01 6570 10999

20.01 - 28.01 6930 11599

27.01 - 04.02 6930 11599

03.02 - 11.02 6930 11599

10.02 - 18.02 6930 11599

17.02 - 25.02 6849 11449

24.02 - 04.03 6649 11099

03.03 - 11.03 6530 10899

10.03 - 18.03 6420 10730

17.03 - 25.03 6299 10520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5970 

Cena za dziecko już od 5820 

Dopłata za pok. 1 os. od 369 

Kod imprezy: KBS

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Varadero samolotem czarterowym 
LOT-u typu Dreamliner lub innym szerokokadłu-
bowym (rejs bezpośredni). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowa i spotkanie z pilo-
tem, następnie transfer do hotelu w Hawanie, 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedza-
nie stolicy Kuby - Hawany. Będziemy podziwiać 
panoramę miasta z terenów strzegącego wejścia 

do zatoki hawańskiej fortu El Morro i zobaczymy 
pomnik Chrystusa hawańskiego. Następnie od-
będziemy spacer po starówce hawańskiej, której 
malownicze uliczki i kolonialna architektura prze-
niosą nas do innej epoki. Obejrzymy place Starej 
Hawany, miejsca związane z Ernestem Hemin-
gwayem: hotel Ambos Mundos i bar Bodeguita 
del Medio, a następnie odwiedzimy prezentują-
ce kolonialne wnętrza oraz eksponaty związane 
z historią Kuby Muzeum Miasta znajdujące się 
w Palacio de Capitanes Generales (gubernato-
rów). Pojedziemy do fabryczki rumu Bocoy, gdzie 

W programie: majestatyczna Hawana • kolonialny Trynidad • Remedios: miasto parad • Santa Clara i Che Guevara • krokodyle w Guama
 • Dolina Cukrowa • Ogród Botaniczny • Cienfuegos francuskich kolonizatorów • rajska wyspa Cayo Santa Maria i wypoczynek all inclusive
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Varadero

Kuba – Karaibske perły 

Trynidad

Varadero

Guama

Hawana

Cienfuegos

Bahama

KUBA

Cayo Santa María

Sa
n Ju

an

de l
os R

em
ed

ios

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

16
dni

9
dni

lub
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Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba

będzie okazja poznać ten słynny kubański trunek 
jak i zapoznać się z tematem kubańskich cygar. 
Po drodze wstąpimy do legendarnego Hotelu 
Narodowego, w którym gościły znane osobisto-
ści ze świata polityki, kina czy scen muzycznych 
od lat trzydziestych ubiegłego wieku. Przy szkla-
neczce mojito będziemy podziwiać jego eleganc-
ki wystrój w stylu art deco. Opcjonalnie podczas 
zwiedzania miasta lunch (za dopłatą ok. 15 EUR/
os). Wieczorem dla chętnych wycieczka Hawana 
Nocą (ok. 35 EUR/os). 
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuacja zwie-
dzania Hawany. Zabytkowymi amerykańskimi 
samochodami pojedziemy na Plac Rewolucji 
będący siedzibą ważnych urzędów państwo-
wych. Następnie odwiedzimy Cementerio Co-
lon - najważniejszą hawańską nekropolię gdzie 
pochowani są zasłużeni kubańczycy. Kolejnym 
punktem będzie „Fusterlandia”, której autor 
- Jose Fuster w swoich fantazyjnych dziełach 
z tłuczonej ceramiki luźno nawiązuje do prac 
Antonio Gaudiego. Potem odwiedzimy cen-
tralną Hawanę gdzie zobaczymy (z zewnątrz) 
monumentalny Capitolio Nacional oraz Gran 
Teatro de la Habana - siedzibę baletu narodo-
wego mieszczącą się przy Parque Central - sercu 
miasta. Po południu czas na samodzielne eks-
plorowanie miasta. Wieczorem kolacja i noc-
leg. Dla chętnych i za dodatkową opłatą (ok. 
35 EUR/os). wycieczka „Śladami Hemingway’a” 
- wizyta w ulubionej wiosce rybackiej Cojimar 
skąd pisarz najczęsciej udawał się na połowy. 
Odwiedziny w domu „Finca Vigia” oraz ulu-
bionej knajpce „Floridita”,gdzie będzie okazja 
spróbowania słynnego daiquiri. Wieczorem dla 
chętnych i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/
os.) proponujemy wizytę w jednym z klubów 
muzycznych, gdzie można posłuchać utworów 
legendarnej grupy Buena Vista Social Club 
w wykonaniu lokalnych muzyków.
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Santa Clara - miasta, od którego zdobycia przez 
Che Guevarę zaczęła się kubańska rewolucja, 
zobaczymy Guevara Memorial i „rewolucyjny” 
pociąg pancerny. Po drodze wjedziemy na Pół-
wysep Zapata i odwiedzimy farmę krokodyli 
w Guama. Lunch za dodatkową opłatą (ok. 15 
EUR/os). Następnie udamy się do San Juan de 
los Remedios - kolonialnego miasteczka nawie-
dzanego w przeszłości przez licznych piratów 
i korsarzy i słynącego z „parrandas” - ulicznych 
zabaw grudniowych przypominających karna-
wał. Zobaczymy Plaza Marti - główny plac mia-
sta z zabytkowym kościołem San Juan Bautista. 
Z Remedios udamy się na Cayo Santa Maria. 
Kolacja i nocleg w hotelu na Cayo Santa Maria. 
Serwis ALL INCLUSIVE. (Trasa ok. 400 km).

 Dzień 5  Całodzienny wypoczynek na Cayo 
Santa Maria. Czas na plażowanie i kąpiele mor-
skie. Serwis ALL INCLUSIVE.
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Trynidadu. Po drodze odwiedzimy słynną Valle 
de los Ingenios (Dolinę Cukrowni) i posiadłość 
Manaca Iznaga z dawną wieżą strażniczą, obec-
nie widokową. Następnie zwiedzanie najbardziej 
typowego i najlepiej zachowanego kolonialnego 
miasta Kuby - Trynidadu (miasto wpi-
sane na listę UNESCO): brukowa-
ne uliczki miasta, Plaza May-
or, klasztor franciszkanów, 
pałace „baronów cukro-
wych” - obecnie budynki 
użyteczności publicznej, 
Canchanchara - tawerna 
słynąca z lokalnego trunku 
- mieszanki miodu, cytryny 
i  rumu! Lunch za dopłatą (ok. 
15 EUR/os.). Kolacja i nocleg w oko-
licach Trynidadu. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Cienfuegos. 
Po drodze zwiedzanie Ogrodu Botanicznego 
z kolekcją ponad dwóch tysięcy gatunków roślin, 
w tym wielu endemicznych dla Kuby. Następnie 
zobaczymy centrum miasta zwanego „Perłą 
Południa”. Zobaczymy bulwar miejski i zabytko-
we centrum Cienfuegos. Przy Placu Jose Marti 
znajdują się najważniejsze budowle miasta, mię-
dzy innymi: Teatr Tomasa Terry, katedra, urząd 
miasta, centrum kultury. Czas wolny, lunch za 
dopłatą (ok. 15 EUR/os). Następnie przejedziemy 
najdłuższym deptakiem na Kubie: Paseo del Pra-
do w kierunku Zatoki Cienfuegos gdzie odwiedzi-
my Palacio Valle - rezydencję jednego z lokalnych 
potentatów cukrowych. Kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicach Cienfuegos. (Trasa ok. 90 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie. 
• Dla Klientów wylatujących do Polski - transfer 
na lotnisko w Varadero. Wylot do Polski samolo-
tem typu Dreamliner (rejs bezpośredni). (Trasa 
ok. 190 km).
• Dla Klientów pozostających na wypoczynek 
- transfer do wybranego hotelu w  Varadero 
(możliwy transfer via lotnisko).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Ze względu na charakter wycieczek fakultatyw-
nych proponowanych podczas progamu (jazda 
konna), osobom planującym wzięcie w  nich 
udziału rekomendujemy wykupienie dodatko-
wego ubezpieczenia - Pakiet Sport
HOTELE
Część objazdowa. Hotele lokalnej kategorii 

*** (7 rozpoczętych dób hotelowych: 3 noce 
w Hawanie, 1 noc w Cienfuegos lub Santa Cla-
ra, 1 noce w Trynidadzie, 2 noce na Cayo Santa 
María). Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
(serwowane lub w formie bufetu najczęściej 
w formie bufetu). Pokoje: skromne, 2 - osobo-
we z łazienką.
Część pobytowa. Hotele VARADERO (7 roz-
poczętych dób hotelowych) do wyboru: hotele 

dostępne w  sekcji: Wypoczynek 
Kuba Varadero .

Dla chętnych za dopłatą ist-
nieje możliwość przedłu-
żenia wycieczki o tydzień 
pobytu na Kubie. Opisy 
hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Kuba Varadero” i 

w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: prze-

lot samolotem czarterowym LOT-u typu Dream-
liner(rejs bezpośredni) na Kubę, opłaty lotni-
skowe, Kartę Turysty, program turystyczny jw. 
w ty-m przejazdy klimatyzowanym autokarem 
lub minibusem, zakwaterowanie w hotelach 
(7 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie 
jak w opisie zakwaterowania, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, ubezpieczenie TU Europa (w 
wersji standard: NNW, KL i bagaż) oraz opiekę 
miejscowego przewodnika i polskiego pilota na 
Kubie, obsługę przedstawiciela Rainbow pod-
czas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne, 
itp) w kwocie 135 EUR/os.- płatne pilotowi na 
miejscu. Opłata nie zawiera kosztu wycieczek 
lokalnych i innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy 
wymagany jest 3-miesięczny okres ważności 
paszportu, licząc od planowanej daty wylotu 
z Kuby. 
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania 
lotu. Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz 

wszystkie inne pozycje z menu sky baru dostęp-
nego na pokładzie samolotu pozostają płatne 
dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS Premium 
i LOT CHARTERS Business w cenę wliczone bo-
gatsze menu w tym wybrane napoje alkoholowe 
(w ograniczonych ilościach) i  bezalkoholowe 
oraz zwiększony limit bagażowy. We wszystkich 
klasach indywidualny system rozrywki pokłado-
wej z osobnym monitorem przed każdym fote-
lem. Więcej informacji na stronach wstępnych 
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny 
samolot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Allegro Palma Real 
****

od 1099 zł

Iberostar Laguna Azul
*****

od 1599 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5999 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 12.11 6830 11420

11.11 - 19.11 6699 11199

18.11 - 26.11 6599 11020

25.11 - 03.12 6420 10699

02.12 - 10.12 6099 10199

09.12 - 17.12 5999 10020

16.12 - 24.12 6020 10070

23.12 - 31.12 6999 11699

30.12 - 07.01 7320 12230

06.01 - 14.01 6230 10399

13.01 - 21.01 6470 10799

20.01 - 28.01 6830 11420

27.01 - 04.02 6830 11420

03.02 - 11.02 6830 11420

10.02 - 18.02 6830 11420

17.02 - 25.02 6749 11270

24.02 - 04.03 6549 10949

03.03 - 11.03 6430 10749

10.03 - 18.03 6320 10570

17.03 - 25.03 6199 10370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5870 

Cena za dziecko już od 5720 

Dopłata za pok. 1 os. od 371 

Kod imprezy: KBP

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. Prze-
lot do Hawany (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich). Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. Odprawa paszportowa, 
następnie transfer do hotelu w Hawanie, zakwa-
terowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kuby - Hawany, w programie między innymi: 
strzegący portu Fort Morro oraz spacer po sta-
rówce - tu znajdziemy miejsca związane z Er-
nestem Hemingwayem (hotel Ambos Mundos 
i bar Bodequita del Medio), a  także plac św. 
Franciszka i Plac Katedralny z barokową katedrą, 
Następnie zwiedzanie starej i nieczynnej już fa-
bryki słynnego rumu Legendario z możliwością 
degustacji rumu i likierów. Po południu zwie-
dzanie nowej Hawany, gdzie znajduje się między 
innymi Kapitol i Opera. Zobaczymy również Plac 
Rewolucji. Następnie przejazd przez dzielnice 
Miramar i Vedado (przed rewolucją dzielnice 
bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla chętnych 
rewia (dodatkowa opłata ok. 50 EUR/os). 
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd z Hawany. Prze-
jazd przez Pinar del Rio, regionu plantatorów tyto-

niu, do Valle de Vinales - parku narodowego 
z gigantycznymi wapiennymi ostańcami Mogo-
tes. W programie zwiedzanie Indiańskiej Groty 
(odkrytej w 1951 r) oraz naskalnych malowideł. 
Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji tytoniu. 
Po południu ciąg dalszy zwiedzania Hawany: 
Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji oraz cmentarz 
Kolumba. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. Wie-
czorem chętnym i za dodatkową opłatą (ok. 35 
EUR/os.) proponujemy wizytę w jednym z klubów 
muzycznych, gdzie można posłuchać utworów 
legendarnej grupy Buena Vista Social Club w wy-
konaniu lokalnych muzyków. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Śniadanie. Transfer na lotnisko 
w Hawanie i  lot do Mexico City. Po przylocie 
transfer do hotelu, kolacja i nocleg. W zależności 
od możliwości czasowych po przylocie, wjazd na 
taras widokowy wieży Torre Latinoamericana. 
Kolacja i nocleg w Mexico City.
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego, w programie: plac Zocalo, ruiny 
i muzeum Templo Mayor, katedra, Pałac Naro-
dowy z freskami Diego Riviery (ze względów 
politycznych pałac nie zawsze jest udostępnio-
ny zwiedzającym). Po południu wyprawa do 

dzielnicy Xochimilco i wizyta w Casa Dolores 
Olmedo oraz przejażdżka ozdobnymi łodziami 
po kanałach przy dźwiękach muzyki mariachi. 
Xochimilco słynie z największego w stolicy tar-
gu kwiatowego oraz kanałów wodnych. Kolacja 
i nocleg w Mexico City. Wieczorem dla chętnych 
i za dodatkową opłatą ok. 30-70 USD/os. wypra-
wa do Arena Mexico na pokaz meksykańskiego 
wrestlingu „Lucha Libre”.
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do ważnego 
indiańskiego ośrodka religijnego i politycznego 
Teotihuacan (lista UNESCO) - zwiedzanie Pira-
mid Słońca i Księżyca, należących do najwięk-
szych piramid na świecie oraz Świątyni Pierza-
stego Węża. Na koniec wizyta w tradycyjnym 
warsztacie obróbki obsydianu. Przejazd do 
Cholula w stanie Puebla. Zwiedzanie kościoła 
z czasów konkwisty, zbudowanego na jednej 
z  największych piramid świata. Przy dobrej 
widoczności możliwość oglądania słynnej pary 
wulkanów - Popocatapetl i Ixtacichuatl. Następ-
nie popołudniowy spacer po kolonialnej Puebli 
- zwanej „miastem aniołów”, w programie Plaza 
de Armas, stare miasto z kolonialnymi domami, 
kościół Santo Domingo, Kaplica Różańcowa, bi-

blioteka Palafoxiana (lista UNESCO), dzielnica 
artystyczna. Kolacja i nocleg w okolicach Puebli. 
(Trasa ok. 370 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
do Taxco i zwiedzanie „srebrnego miasta”. Do 
dziś istnieją tu czynne kopalnie srebra, a jedno-
cześnie miasto słynie z pięknych, tradycyjnych 
wyrobów jubilerskich (możliwość dokonania 
zakupów w  jednej z  licznych galerii srebra), 
ponadto w programie zwiedzanie kolonialne-
go centrum miasta i pięknego kościoła Santa 
Prisca. Po południu przyjazd do Acapulco. Za-
kwaterowanie w hotelu i czas na odpoczynek 
po podróży. W hotelu w Acapulco serwis ALL 
INCLUSIVE! (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 8-9  Wypoczynek w Acapulco - naj-
słynniejszym kurorcie Meksyku nad Oceanem 
Spokojnym, czas na kąpiele słoneczne i morskie. 
Dla chętnych, za dodatkową opłatą (ok. 40 USD/
os) rejs statkiem po zatoce i podziwianie niepo-
wtarzalnych zachodów słońca nad Pacyfikiem 
i/lub wieczorem niesamowity pokaz skoków 
do wody ze Skały Śmierci - La Quebrada (ok. 
25 USD/os.). Nocleg w Acapulco (All Inclusive). 
 Dzień 10  Śniadanie. Wyjazd z  Acapulco 

W programie: Kuba – Meksyk - Stany Zjednoczone • Niepowtarzalny urok Starej Hawany • rozmach Mexico City • kolonialna Puebla oraz 
srebro z Taxco • prekolumbijski Teotihuacan • wypoczynek w Acapulco • przemysł filmowy Los Angeles • kasyna Las Vegas • San Francisco 
i Golden Gate • Wielki Kanion Kolorado i Dolina Śmierci • przeloty lokalne w cenie

Kuba, Meksyk, USA – Trzy odsłony dwóch Ameryk 

MEKSYK

KUBA

USA

Los Angeles

Dolina Śmierci
Las Vegas

Bishop

Hawana

Mexico City
Taxco

Acapulco
Cholula/Puebla

Teotihuacan

Pinar
del Rio

San
Francisco

Sacramento

Wielki Kanion Kolorado

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System   

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

18
dni
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do Mexico City. Wylot do Los Angeles. Nocleg 
w hotelu w aglomeracji Los Angeles. 
 Dzień 11  Śniadanie. Przejazd do Griffith Ob-
servatory, skąd można zobaczyć słynny napis 
„Hollywood” oraz pomnik James’a Deana. Na-
stępnie przejazd do Universal Studios - jednej 
z najstarszych wytwórni, gdzie będzie można pod-
patrzeć tajniki realizacji największych produkcji 
filmowych, a może nawet spotkać jedną z gwiazd 
dużego ekranu. Powrót do hotelu, nocleg.
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Los 
Angeles, które rozpoczniemy od stacji kole-
jowej Union Station oraz starego miasta, czyli 
dawnej misji z czasów meksykańskich. Potem 
przystanek przy hali koncertowej Walta Disneya 
i przejazd na spacer słynną ulicą „Miasta Anio-
łów” - Rodeo Drive, znaną z ekskluzywnych 
sklepów. Zobaczymy również Beverly Hills 
i część L.A., gdzie usytuowane są domy gwiazd 
filmowych, takich jak Keanu Reeves, Courtney 
Cox oraz Tobey Maguire (brak możliwości jazdy 
po wewnętrznych ulicach dzielnicy). Objazd 
skończymy przy słynnej alei gwiazd - Hollywo-
od Boulevard z wmurowanymi pięcioramien-
nymi gwiazdami sław kina, muzyki i telewizji. 
Dalej przejdziemy do Dolby Theatre, miejsca 
corocznej gali wręczania Oscarów, gdzie na 
czerwonym dywanie spotkają się najsłynniej-
sze osobistości kina oraz przejdziemy pod 
Grauman’s Chinese Theatre, miejsce gdzie po 
raz pierwszy wręczono nagrody Amerykańskiej 
Akademii. Można tam też znaleźć odciski stóp 
i rąk kinowych sław. Po południu wyjazd do Las 
Vegas. Po przyjeździe zakwaterowanie i nocleg. 
Dla chętnych spacer do wieży hotelu Stratos-
phera - fakultatywnie (za dodatkową opłatą 
ok. 20 USD/os) wjazd windą na najwyższą 
więżę w Las Vegas. Wieża hotelu Stratosphera 

(wys. 350 m) to druga, po CN Tower w Toronto, 
najwyższa wieża obserwacyjna na zachodniej 
półkuli. Nocleg w hotelu w okolicach Las Vegas.
 Dzień 13  Śniadanie. W drodze do Kanionu 
przystanek przy tamie Hoovera. Krótki postój 
na „sesję fotograficzną” oraz spacer na punkt 
widokowy na moście łączącym stany Nevadę 
i Arizonę, przerzuconym nad kanionem rzeki 
Kolorado na wysokości 500 m ponad lustrem 
wody. Przejazd na zwiedzanie Wielkiego Ka-
nionu Kolorado - spacer po słynnej szklanej 
platformie nad krawędzią kanionu (dodatkowo 
płatne ok. 30 USD/os) oraz wizyta w rezerwacie 
Indian Hualapai. Dla chętnych lot helikopterem 
nad Wielkim Kanionem z lądowaniem na jego 
dnie i krótkim rejsem po rzece Kolorado (dodat-
kowo płatne, koszt ok. 229 USD/os za ok. 15-min 
lot oraz 10-min rejs po rzece. Powrót do hotelu, 
nocleg. (Trasa ok. 420 km). 
 Dzień 14  Po śniadaniu przejazd do Doliny 
Śmierci, położonej ponad 80 m poniżej pozio-
mu morza, w programie: Artist’s Pallete, słynące 
z minerałów o fantazyjnych barwach; wyschnię-
te słone jezioro słynące z „wędrujących kamie-
ni”; najgłębsza depresja Ameryki Północnej; 
punkt widokowy Zabriskie Point oraz wydmy 
Mesquite. Przejazd w okolice gór Sierra Neva-
da, nocleg w okolicy Bishop. (Trasa ok. 490 km)
 Dzień 15  Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie 
stolicy Kalifornii - Sacramento, w programie spa-
cer po starym mieście m.in: Big Four Buliding (w 
którym w 1850 roku znajdowały się biura czterech 
członków tzw. Wielkiej Czwórki, która budowała 
Centralną Kolej Pacyficzną Central Pacific Railroad 
oraz Lady Adams Buliding - najstarszy budynek 
w mieście. Następnie zobaczymy Kapitol Stanowy 
i inne budynki rządu Kalifornii. Przejazd na nocleg 
w okolice Sacramento. (Trasa ok. 370 km)

 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do San Francisco. Zwiedzanie najbar-
dziej lubianego miasta Ameryki, w programie 
słynny most Golden Gate, Alamo Square z dom-
kami w stylu wiktoriańskim, Fisherman’s Wharf, 
najbardziej kręta uliczka na świecie Lombard 
Street i Golden Gate Park. Przejazd (dodatko-
wo płatny ok. 8 USD/os) kolejką szynowo-lino-
wą “Cable Car”. W programie również rejs po 
zatoce, podczas którego zobaczymy z słynne 
więzienie Alcatraz i most Golden Gate. W San 
Francisco na uwagę zasługują również fasady 
eleganckich domów, skupiska etnicznych dziel-
nic i dzielnic mniejszości seksualnych (Castro 
i hipisowskiej komuny przy Ashbury & Haight) 
oraz kolorowe nabrzeże. Po południu czas wol-
ny na spacery po mieście i zakupy przy Union 
Square. Nocleg i  zakwaterowanie w  hotelu 
w aglomeracji San Francisco. (Trasa ok. 150 km) 
 Dzień 17  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Transfer na lotnisko. Wylot do Polski (z prze-
siadką w jednym z portów europejskich).
 Dzień 18  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona 
ze zwiedzania. 
Ze względu na charakter wycieczek fakulta-
tywnych proponowanych podczas programu, 
osobom planującym wzięcie w nich udziału 
rekomendujemy wykupienie dodatkowego 
ubezpieczenia - Pakiet Sport
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakulta-
tywnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, 
że będą one wszystkie realizowane. Pełny wykaz 
dostępnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich ak-
tualnymi cenami jest dostępny u naszych pilotów. 
Walutą obowiązującą w Meksyku jest peso mek-
sykańskie i wszystkie transakcje dokonywane są 
w peso. Sugerujemy zaraz po przylocie dokonać 
wymiany na lotnisku. 
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 
Prosimy pamiętać o tym, że Miasto Meksyk i Pu-
ebla położone są na wysokości ponad 2000 m 
n.p.m., należy więc zabrać ze sobą cieplejszą 
odzież. 
HOTELE
Kuba: hotele lokalnej kategorii **** (3 rozpo-
częte doby hotelowe). Pokoje: 2-osobowe, kli-
matyzowane, z łazienką. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje (najczęściej w formie bufetu).
Meksyk: hotele lokalnej kategorii ***/**** 
(6  rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 
2-osobowe, klimatyzowane, z łazienką. Wyży-
wienie: śniadania i obiadokolacje (najczęściej 
w formie bufetu). W Acapulco formuła All Inc-
lusive. W Meksyku pokoje 3-osobowe posiadają 
2 łóżka małżeńskie (nie ma możliwości otrzy-
mania pokoju z 3 osobnymi łóżkami). 
USA: hotele/pensjonaty/motele *** (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych; standard wg kategoryza-
cji Rainbow, ponieważ w USA nie ma oficjalnej 
kategoryzacji obiektów). Pokoje: 2-osobowe, 
klimatyzowane, z łazienką. Wyżywienie: śnia-
dania amerykańskie - składają się głównie 
z produktów słodkich (słodkie bułki, muffiny), 
pieczywa tostowego, płatków kukurydzianych, 
owoców. Czasami dostępne są „hash browns” 
- placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolo-
tami wg programu (na trasach z Europy i do Eu-
ropy przesiadki w portach europejskich), opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w  hotelach (16 
rozpoczętych dób hotelowych), transfery klima-
tyzowanym autokarem lub minibusem, kubańską 
Kartę Turysty, wyżywienie zgodnie z programem, 
opiekę polskiego pilota, obsługę przedstawiciela 
Rainbow podczas odprawy w Warszawie, pro-
gram turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: Opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie ok. 470 USD/os i 100 
EUR/os - płatne jako pakiet u pilota na miejscu. 
Cena nie obejmuje również kosztów wizy do 
USA, wycieczek lokalnych podczas objazdu 
(wymienione w programie), posiłków innych niż 
wymienione w programie, napojów do posiłków 
oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu.
Karta turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie.
USA. Obywatele Polski mają obowiązek posia-
dania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. ESTA nie gwa-
rantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. 
Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie 
granicy USA podejmuje inspektor imigracyjny w 
punkcie granicznym. Czas rozpatrywania ESTY 
przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczo-
nych nie jest identyczny. Informujemy, iż Biuro 
Podróży Rainbow Tours S. A. nie ponosi odpo-
wiedzialności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku 
o ESTA, leżącą po stronie Urzędu Imigracyjnego 
USA oraz za odmowę wydania ESTA, wynika-
jącą z przyczyn niezależnych od Biura Podróży 
Rainbow Tours S.A.  Szczegółowe informacje 
dotyczące ESTA znajdują się na R.pl. 
Cło. Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku 
nie wolno wwozić jedzenia. Ważne! W Meksyku 
istnieją obostrzenia celne dotyczące limitów ilo-
ściowych na wwóz tytoniu oraz alkoholu. Jedna 
osoba pełnoletnia może wwieźć nie więcej niż 
10 paczek papierosów, nie więcej niż 25 cygar 
lub 200 gramów tytoniu oraz maksymalnie 3 li-
try dowolnych napojów alkoholowych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

12699 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

22.11 - 09.12 12699 22899

11.01 - 28.01 13399 23720

31.01 - 17.02 13399 23720

11.02 - 28.02 13399 23720

11.03 - 28.03 13420 24099

08.04 - 25.04 13420 24099

Dopłata za pok. 1 os. od 3100 

Kod imprezy: KMS

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Przelot do Hawany (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich). Odprawa 
paszportowa, następnie transfer do hotelu 
w Hawanie. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kuby - Hawany, w programie między innymi 
punkt widokowy z fortecy na Hawanę, skąd zro-
bimy najbardziej pocztówkowe zdjęcia miasta, 
spacer po Starej Hawanie, którą pokochał m.in. 
Hemingway czy Sinatra. Udamy się na degu-
stację słynnego rumu Legendario, a następnie 
czeka nas przejażdżka starymi amerykańskimi 
samochodami wzdłuż nadmorskiej promenady 
Malecon. Wieczorem dla chętnych rewia (dodat-
kowa opłata ok. 50 EUR/os) - kolorowe stroje 

i  taneczno - muzyczna podróż przez historię 
kraju pozostaną długo w pamięci. 
 Dzień 3  Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-
nia Hawany: hawańska nekropolia Krzysztofa 
Kolumba, Plac Rewolucji, na którym wygłaszał 
swoje wielogodzinne przemowy Fidel Castro oraz 
wizyta w zaułku Hamela, który słynie z murali in-
spirowanych kubańską santerią oraz niedzielnych 
koncertów rumby. Następnie odwiedzimy ulu-
biony bar Floridita, gdzie napijemy się daiquiri. 
Po południu czas na samodzielne eksplorowanie 
miasta lub 2-godzinną lekcję salsy w prawdzi-
wym kubańskim klubie salsy z indywidualnym 
partnerem / partnerką (ok. 50 EUR/os.). 
 Dzień 4  Czas poznać zapachy kuby: tytoń 
i kawę. Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd 
w kierunku Parku Narodowego Las Terrazas, sły-
nącego z pięknych ostańców w dolinie Vinales. 
Po drodze zdjęcia przy kolorowych mozaikach 
Fusterlandii, a następnie spacer po dawnej plan-
tacji kawy Buena Vista oraz czas na kawę nad 
malowniczym zalewem. Odwiedzimy również 
plantację tytoniu, gdzie zobaczymy, jak zwija 
się prawdziwe kubańskie cygara i pojedziemy 
konno pod słynny mural Prehistorii - tam chwilą 
przerwy na pinacoladę. Powrót Kolacja i nocleg 
w Hawanie. Dla chętnych wycieczka „Hawana 
nocą” połączona z wizytą w jednym z klubów 
salsy. (40 EUR/os.), gdzie będzie można poćwi-
czyć umiejętności zdobyte podczas lekcji salsy. 
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Przejazd na lotnisko w Hawanie. Wylot do Mia-
mi lub Fort Lauderdale lub Orlando. Po przylocie 
odprawa paszportowa zgodnie z obowiązujący-
mi procedurami wizowymi, transfer do hotelu 
w okolicach Orlando. Kolacja we własnym za-
kresie. (Trasa do ok. 380 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Universal 

Studio - podczas tej wizyty zdobędziemy infor-
macje na temat realizacji największych produk-
cji kinowych w Ameryce. Przekraczając bramy 
parku stajemy się częścią magicznego świata 
filmów i bajek. Każdy filmowy świat stworzony 
przez Universal oferuje coś innego - od rollerco-
asterów przez filmy 4D, ciekawostki i rekwizyty 
z planów filmowych, animacje i przebrane po-
stacie. Można zjeść kanapkę w typowym dine-
rze z lat 60-tych w towarzystwie wampirów czy 
Frankensteina. Spacer wśród scenografii prze-
niesie nas w różne amerykańskie stany, miasta 
i czasy. Powrót do hotelu w okolicach Orlando. 
Kolacja we własnym zakresie. Nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie i prze-
jazd do Cape Canaveral. Zwiedzanie centrum 
kosmicznego Kennedy Space Center. Podczas 
wizyty w  Centrum Lotów Kosmicznych wy-
cieczka autobusem po ośrodku NASA, podczas 

której będziemy mogli zobaczyć platformę do 
wystrzeliwania pojazdów kosmicznych. Tu za-
początkowano misje Apollo, które zaprowadziły 
Neila Armstronga na Księżyc. W oryginalnej Sali 
Dowodzenia z czasów Apollo, zapoznamy się 
z przygotowaniami do lotu na Księżyc, a nawet 
„poczujemy” start rakiety. Poznamy elementy 
pracy i życia kosmonautów na orbicie. Będziemy 
mogli uczestniczyć w symulowanym starcie wa-
hadłowca. Liczne interaktywne prezentacje po-
zwolą zapoznać się z historią podboju kosmosu 
i budową Układu Słonecznego. Przejazd do ho-
telu w okolicach Miami. Zakwaterowanie i nocleg. 
Kolacja we własnym zakresie. (Trasa ok. 450 km). 
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Narodowego Everglades. Park stworzony został 
w celu ochrony ekosystemu lasów namorzyno-
wych. Z lotu ptaka ten bagnisty teren wygląda 
jak miękka poduszka poprzecinana niebieskimi 

W programie: Hawana – najpiękniejsza stolica Karaibów • kawa i cygara • konna wycieczka w Vinales • dla chętnych lekcja salsy • Miami 
& Sunshine State • historia lotów kosmicznych w Cape Canaveral • przemysł filmowy Universal Studio •Everglades - bezkresne morze traw

Kuba i USA – Hawana i Miami - 90 mil do raju 

KUBA

USA

Hawana

Trynidad

Miami

Orlando

Kennedy Space Center

Everglades

Universal
Studio

Bahama

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Nowość  

8
dni



161

Ameryka Środkowa i Karaiby Kuba, USA

strużkami wody. My poznamy park i jego miesz-
kańców z pokładu airboata - płaskodennej łodzi 
napędzanej wielkim śmigłem, której budowa 
pozwala na swobodne poruszanie się po ba-
giennych rozlewiskach. Po południu powrót do 
hotelu, kolacja we własnym zakresie. Nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu czas wolny na plażo-
wanie i/lub zakupy (w Miami i okolicach miasta 
znajduje się kilka outletów). Dla chętnych i za 
dodatkową opłatą całodzienna wycieczka na 
Florida Keys (około 120 USD/os). Florida Keys 
to miasto-wyspa położone w archipelagu o tej 
samej nazwie, około 200 km w głąb Zatoki Mek-
sykańskiej. Droga na Key West prowadzi przez 
42 mosty, które rozdzielają Atlantyk i Zatokę 
Meksykańską. Trasa przejazdowa jako jedyna 
na Florydzie została uhonorowana prestiżo-
wym tytułem All-American Road. Na Key West 
zobaczymy dom Ernesta Hemingwaya i letnią 
rezydencję prezydenta Trumana - Mały Biały 
Dom (wstępy dodatkowo płatne). Ciekawym 
dodatkiem będzie degustacja słynnej tarty li-
monkowej i drinka margarita (dodatkowo płat-
ne). Będzie okazja do pamiątkowego zdjęcia 
przy boi wyznaczającej odległość do Kuby - to 
tylko 90 mil. Można zabrać akcesoria plażowe. 
Powrót do hotelu, kolacja we własnym zakresie. 
(Trasa ok. 450 km). 
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd na zwiedzanie Miami, które roz-
poczniemy na pokładzie „Duck Boat”, czyli 
wojskowej amfibii, umożliwiającej zwiedzanie 
z lądu i z wody co jest idealnym rozwiązaniem 
jeśli chodzi o położenie miasta nazywanego 
Magicznym Miastem. Amfibia zabierze nas do 
najciekawszych zakątków Miami: South Beach 
ze słynnymi budynkami Art Deco, Star Island 
z rezydencjami gwiazd, Downtown - centrum 

finansowe miasta i Key Biscayne - najbogatsza 
dzielnica Miami oraz Little Havana czyli dzielnica 
kubańska. Przejazd na lotnisko w Miami. Wylot 
do Warszawy (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich).
 Dzień 11  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Część z atrakcji może być sezonowo wyłączona 
ze zwiedzania.
Zamieszczone w ofercie opisy wycieczek fakul-
tatywnych są podane wyłącznie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. 
Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie re-
alizowane. 
Pełny wykaz dostępnych atrakcji fakultatyw-
nych wraz z ich aktualnymi cenami jest dostęp-
ny u naszych rezydentów i pilotów. 
Niezbędne są adaptery do kontaktów elek-
trycznych. 
HOTELE
Kuba: hotele lokalnej kategorii **** (4 rozpo-
częte doby hotelowe). Pokoje: 2-osobowe, kli-
matyzowane, z łazienką. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje (najczęściej w formie bufetu). 
USA: hotele/pensjonaty/motele *** (5 rozpoczę-
tych dób hotelowych; standard wg kategoryza-
cji Rainbow, ponieważ w USA nie ma oficjalnej 
kategoryzacji obiektów). Pokoje: 2-osobowe, 
klimatyzowane, z łazienką. Wyżywienie: śnia-
dania amerykańskie - składają się głównie 
z produktów słodkich (słodkie bułki, muffiny), 
pieczywa tostowego, płatków kukurydzianych, 
owoców. Czasami dostępne są „hash browns” 
- placki ziemniaczane lub ziemniaki na ciepło. 
Rzadkością są warzywa, sery czy wędlina.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotami wg programu (na trasach z Europy i do 
Europy przesiadki w  portach europejskich), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(10 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub minibusem, 
kubańską Kartę Turysty, wyżywienie zgodnie 
z programem, opiekę polskiego pilota, obsłu-
gę przedstawiciela Rainbow podczas odprawy 
w Warszawie, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: 
NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp) 
w kwocie: Kuba 120 EUR/os., USA ok. 300 USD/
os. - pakiet płatny u pilota na miejscu. Cena nie 
obejmuje również kosztów wizy/ESTA do USA, 
wycieczek fakultatywnych podczas objazdu 
(wymienione w programie), posiłków innych niż 
wymienione w programie, napojów do posiłków 
oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu.
Karta turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie.
USA. Obywatele Polski mają obowiązek posia-
dania ważnej ESTA bądź wizy przy wjeździe do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. ESTA nie gwa-
rantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. 
Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie 
granicy USA podejmuje inspektor imigracyjny 
w punkcie granicznym. Czas rozpatrywania ESTY 

przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych 
nie jest identyczny. Informujemy, iż Biuro Po-
dróży Rainbow Tours S. A. nie ponosi odpowie-
dzialności za zwłokę w rozpatrzeniu wniosku o 
ESTA, leżącą po stronie Urzędu Imigracyjnego 
USA oraz za odmowę wydania ESTA, wynika-
jącą z przyczyn niezależnych od Biura Podróży 
Rainbow Tours S.A.  Szczegółowe informacje 
dotyczące ESTA znajdują się na R.pl. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8849 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 11.11 9299 17199

14.11 - 24.11 10199 18370

29.12 - 08.01 10499 18870

19.01 - 29.01 8849 16120

03.02 - 13.02 8999 16370

16.02 - 26.02 9799 17699

09.03 - 19.03 9730 17549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9649 

Dopłata za pok. 1 os. od 2000 

Kod imprezy: KIM

więcej na: R.pl
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Dominikana

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele Polski mogą przebywać na Do-
minikanie na podstawie ważnego paszpor-
tu (30 dni na podstawie karty turystycznej, 
po tym czasie można przedłużyć pobyt 
o kolejne 60 dni uiszczając stosowną opła-
tę).Paszport musi być ważny 6 miesięcy od 
planowanej daty powrotu. Karta turysty 
w cenie przelotu.

Czas
+6 godzin w stosunku do czasu polskiego 
(latem), +5 godzin w stosunku do czasu 
polskiego (zimą).

Język urzędowy
Hiszpański.

Waluta
1 USD = ok 52 pesos (DOP)

Elektryczność
110V / 60 Hz. Gniazdka są według standardu 
amerykańskiego. Wtyczki europejskie wy-
magają użycia „przejściówek” dostępnych 
tylko w rejonach turystycznych Dominikany.

Telefony
System telefonii komórkowej jest kompa-
tybilny z systemami w Polsce. Ze względu 
na drogi roaming zaleca się zakupić lokalną 
kartę SIM (cena około 200 pesos).

Orientacyjne ceny 
Posiłek w restauracji ok. 500 – 1000 peso, 
woda 0,3l ok. 50 peso, piwo w knajpie ok. 
200 peso.

Wyloty 
Wylot z Warszawy. Zbiórka na 3 godz. przed 
planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku Okęcie. Aktualne 
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.

W regionie
Santo Domingo
Jedno z najstarszych miast na Karaibach, Santo 
Domingo urzeka swym wdziękiem i licznymi, 
dobrze zachowanymi elementami kulturowy-
mi. Założone przez brata Krzysztofa Kolumba, 
miasto posiada dzielnicę kolonialną która 
znajduje się na światowej liście dziedzictwa 
UNESCO. Liczne pomniki, katedry oraz forty 
sprawiają iż każda spędzona chwila w tym 
mieście jest wyjątkowa!
Samana
Idealne rozwiązanie dla osób zainteresowanych 
błogim wypoczynkiem na jednych z najlep-
szych plaż na terenie Dominikany! Leniwe 
chwile spędzone pod lasem wyrastających 
z piasku palm pozostawią niezapomniane 
wspomnienia! Turkusowa, przejrzysta woda 
oraz liczne bary to jedynie garstka powodów by 
odwiedzić ten półwysep! 
Puerto Plata
Najchętniej odwiedzany nadmorski kurort 
Dominikany. Historyczne miasto, niegdyś 
stanowiło jeden z najważniejszych punktów 
portowych. Perfekcyjnie zachowana architek-
tura i wyjątkowy klimat nadają temu miejscu 
niezwykłego znaczenia. Dyskoteki, puby i lokal-
ne restauracje nie pozwolą nikomu się nudzić! 

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym , opłaty lotniskowe, transfery 

lotnisko-hotel-lotnisko, 10 lub 11 rozpoczętych 
dób hotelowych (w zależności od termiu), 
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę 
polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek lokalnych, posiłków i napoi innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli oraz innych wydatków osobistych

Przelot
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania lotu. 
Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz wszyst-
kie inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodat-
kowo. W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych 
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Spragnieni niezapomnianych wrażeń? Unikalnych widoków? 
Wybornej, lokalnej kuchni? Dominikana jest kierunkiem 
właśnie dla Was! Egzotyczne plaże cechujące się miękkim, 
sypkim, białym piaskiem, z którego bezpośrednio wyrastają 
olbrzymie palmy. Krystalicznie czysta woda, różnorodność 
fauny i flory sprawia, iż Dominikana stała się dostępnym dla 
każdego kawałkiem raju na Ziemi!
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Dominikana
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Wycieczki fakultatywne

City Tour - Santo Domingo + Tres Ojos
Kosmopolityczna stolica kraju to pierwsze europejskie miasto 
w Nowym Świecie od chwili odkrycia Ameryki przez Krzysztofa 
Kolumba. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
Zona Colonial to najstarsza kolonialna starówka w Ameryce Ła-
cińskiej i prawdziwa skarbnica zabytków architektury. Wszystko 
jest tu „naj” - naszym oczom ukażą się m. in. katedra Primada de 
America - najstarsza katolicka świątynia w Nowym Świecie (wej-
ście do środka), pierwszy ośrodek władzy nad Nowym Światem 
i najstarsza warownia w obu Amerykach - forteca Ozama, przej-
dziemy też przez Calle las Damas – najstarszą brukowaną ulicę 
Ameryki. Zwiedzimy kolonialne wnętrza pałacu, zamieszkanego 

niegdyś przez najstarszego syna odkrywcy Nowego Świata - Diego 
Kolumba. Zobaczymy również monumentalną Faro a Colón – miej-
sce wiecznego spoczynku Krzysztofa Kolumba (z zewnątrz). Na 
deser fenomenalna atrakcja przyrodnicza stolicy: bajeczne jezior-
ka Tres Ojos położone w wapiennych skałkach, wśród tropikalnej 
roślinności, gdzie kręcono sceny do filmu Tarzan. By dostać się 
do jednego z nich, należy przepłynąć łódką przez tunel w jaskini. 
W cenie lunch z napojami w pięknej restauracji. Cena od 329 zł/
os.; od 159 zł/dziecko 2-12 lat.

Smaki Dominikany na City Tour - Puerto Plata
Zapraszamy na zwiedzanie Puerto Plata z przewodnikiem, podczas 
którego pokażemy Wam największe atrakcje tego miasta. Zajrzy-
my w miejsca, do których niezbyt łatwo jest dotrzeć samodzielnie 

Północna część Dominikany to nie tylko piękne 
plaże - to również pełne niezwykłych atrakcji 
miejsce dla odkrywców. Największy unikat 
regionu to wodospady Damajagua, tworzące 
naturalny „park wodny” - emocjonujące skoki 
i zjazdy z kaskad na długo pozostaną w Waszej 
pamięci. Miłośników „smażingu i plażingu” za-
praszamy natomiast na Rajską Wyspę - rejs VIP 
pozwoli odkryć ten dziewiczy zakątek Dominika-
ny w iście szampańskich nastrojach!

Aneta Pietrzykowska 
Rezydent Rainbow

Puerto Plata

Santo Domingo
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i pokażemy Wam wszystkie uroki tego miejsca. Naszą wycieczkę 
rozpoczniemy od wjazdu kolejką na dominującą nad miastem górę 
Isabel de Torres. Z wysokości 800 m n.p.m będziemy tam mogli 
podziwiać panoramę wybrzeża. Przyjrzymy się też z bliska stojącej 
na szczycie figurze Chrystusa Odkupiciela. Korzystając z górskie-
go powietrza, zrobimy spacer wśród bujnej tropikalnej przyrody 
ogrodu botanicznego. Odwiedzimy historyczne centrum, bajkowy 
ryneczek (gdzie zjemy obiad – w cenie!) i zobaczymy słynną For-
tecę św. Filipa (z zewnątrz). Wstąpimy również do fabryki rumu 
oraz likierów uzyskiwanych na bazie soku z trzciny cukrowej, 
a także wina z... ananasa! Skosztujemy dominikańskiej czekolady 
u samego producenta. Przejdziemy się malowniczą nadmorską 
promenadą, zwaną tutaj, podobnie jak w Hawanie, Malecón. Pod-
czas wycieczki będzie też możliwość zrobienia zakupów (pamiątki 
warsztat bursztynu i wyroby z niepowtarzalnego kamienia- lari-
maru, lokalny supermarket). W cenie wycieczki zapewniony jest 
obiad. Cena od 269 zł/os.; od 129 zł/dziecko 2-12.

Rajska Wyspa - rejs VIP na Saonę Północy
To najpiękniejszy i najbardziej beztroski zakątek północnej Domi-
nikany – poznamy go podczas rejsu wygodnym statkiem w typie 
katamaranu (w przeciwieństwie do innych organizatorów nie ko-
rzystamy z maleńkich łódek motorowych, a sam rejs jest czystą 
przyjemnością!). Kilometry dziewiczych plaż Punta Rucia, biały 
jak cukier puder piasek i turkusowa woda tworzą krajobraz jak 
z pocztówki. Celem naszego rejsu będzie rajska wysepka Cayo 
Paraiso - to fantastyczne miejsce na relaks, jak i na oszałamia-
jący snorkeling przy rafie koralowej. Zatrzymamy się również na 
naturalnym basenie, gdzie będziecie Państwo mieli okazję wypić 
drinka na samym środku oceanu! Widoków dopełni przepłynięcie 
przez kanał namorzynowy. W cenie wycieczki obiad z owocami 
morza i napojami. Cena od 429 zł/os.; od 219 zł/dziecko 2-12 lat.
Odkryj północne wybrzeże Dominikany - szlakiem rajskich plaż
Ta wycieczka to idealne połączenie aktywnego wypoczynku 
z relaksem na plaży, możliwość obcowania z naturą i poznania 
Dominikany z innej strony. Wycieczkę rozpoczniemy na prawdzi-
wie karaibskiej plaży o jasnym piasku i lazurowej wodzie, gdzie 
zapraszamy na krótką wizytę na... lokalnym cmentarzu pod 
palmami oraz spacer do malowniczego ujścia rzeki. Następnie 
odwiedzimy prześliczne turkusowe jezioro Dudu w cenocie, po-
wstałe po zapadnięciu się wapiennej jaskini. Będziecie Państwo 
mieli niepowtarzalną okazję zanurzyć się w jego krystalicznej 
wodzie o przyjemnej temperaturze i popływać...między stalak-
tytami. Zachęcamy, by zajrzeć też do efektownej groty, służącej 
kiedyś za schron dla Indian Taino. Typowo dominikański obiad 
z  homarem w  roli głównej zjemy w  spektakularnej scenerii 
najpiękniejszej plaży Dominikany – Playa Grande, gdzie będzie 
okazja do poplażowania oraz spaceru na sąsiednią egzotyczną 
plażę Playa Preciosa. Ostatnią atrakcją na naszej trasie będzie 
laguna Gri Gri, znana wśród miłośników przyrody – można tu 
podziwiać kanał porośnięty namorzynami oraz zobaczyć z bliska 
żółwie słodkowodne. Zrobimy też spacer wzdłuż kilku kameral-

nych plaż. Wycieczka w języku polskim! Polecamy dla każdego! 
W cenie obiad w formie dominikańskiego bufetu z nielimitowaną 
langustą. Cena od 399 zł/os.; od 219 zł/dziecko 2-12 lat.

Samana - spotkanie z wielorybami + relaks na Wyspie Bacardi
Wybierzemy się w odległy, jeden z najpiękniejszych rejonów wy-
spy, który słynie z dziewiczej tropikalnej przyrody, czyli na pół-
wysep Samana. Łodzią popłyniemy przez wody zatoki Samana 
by przyjrzeć się z bliska wielorybom humbakom, które pokonują 
każdego roku tysiące kilometrów, by właśnie tu odbyć swe gody 
i wydać na świat potomstwo. To jedno z najważniejszych miejsc 
rozrodu tych olbrzymich ssaków w skali świata! Relaksu dopełni 
wizyta i wypoczynek na uroczej wysepce Cayo Levantado, która 
zasłynęła jako typowo karaibskie tło pierwszych reklam kultowe-
go rumu Bacardi. Dla ukonorowania naszej wyprawy odwiedzimy 
wodospad Los Cocos, gdzie chętni będą mogli zażyć kąpieli. Za-
chód słońca obejrzymy przy cuba libre na jednej z plaż w okolicy 
miejscowości Nagua, słynącej z największych gajów palmowych 
na wyspie. W cenie poranna przekąska, obiad oraz napoje bezal-
koholowe. Cena od 419 zł/os.; od 209 zł/dziecko 2-12 lat.

Karaibska przyroda - Wodospady Damajagua
Gotowi na niezapomnianą przygodę? Zapraszamy na wycieczkę 
do Wodospadów Damajagua! Naturalny „park wodny” w samym 
środku lasu tropikalnego to prawdziwa frajda i wyzwanie dla 
wszystkich poszukiwaczy dobrej zabawy. Będziemy mieli okazję 
spróbować zjazdów i skoków z wielu wodospadów! Górski ka-
nion z krystalicznie czystą wodą oraz bujną florą to również ide-
alne miejsce aby odkryć karaibską przyrodę i poczuć adrenalinę. 
Uwaga – wymagana dobra kondycja fizyczna (ok. 35 min. marszu 
przez dżunglę, w tym podejście pod górkę). Cena od 199 zł/os.; 
od 109 zł/dziecko 8-12 lat.

Dla aktywnych

Rafting w górskiej scenerii 
Dominikana to jedyny kraj na Karaibach, gdzie można wziąć 
udział w raftingu. Spragnionych mocnych wrażeń i adrenaliny 
zapraszamy na spływ najdłuższą rzeką Republiki Dominikańskiej 
– Yaque del Norte. Pod okiem profesjonalnego przewodnika, 
pokonamy liczne kaniony oraz wodne kaskady w przepięknej 
górskiej scenerii – dreszczyk emocji fantastyczne widoki gwa-
rantowane! Cena od 349 zł/os. 

Wycieczka konna
Niepowtarzalna okazja aby poznać Dominikanę z zupełnie innej 
perspektywy! Półdniowa wyprawa konna przez malownicze ka-
raibskie bezdroża, lokalne wioski i oszałamiające swym pięknem 
tereny to doskonała alternatywa wobec tradycyjnych wycieczek. 
Po drodze przejedziemy przez góry, palmowe gaje oraz przekro-
czymy konno rzekę. Dzięki wspaniałym przewodnikom na wypra-
wie odnajdą się zarówno osoby, które nigdy wcześniej nie jeździły 

konno, jak i doświadczeni jeźdźcy. Gorąco polecamy! Cena od 
239 zł/os.; od 189 zł/dziecko do 12 lat.

Z dziećmi

Park rozrywki Ocean World 
Ocean World to miejsce, w którym czeka moc atrakcji – można 
tu popływać z delfinami, zachwycić się niesamowitym pokazem 
papug, dostać buziaka od lwa morskiego, a nawet pogłaskać re-
kina! Na terenie parku odbywają się różnorodne show z udziałem 
zwierząt. Można również spróbować snorkelingu oraz poszaleć na 
zjeżdżalni. Ogromną atrakcją Ocean World jest możliwość interakcji 
i pływania z delfinami, rekinami i lwami morskimi (dodatkowo płat-
ne). Obiad i transport w cenie. Bilet wstępu (bez wliczonych interak-
cji ze zwierzętami) – ok. 79 USD/os.; więcej informacji u rezydenta.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są 
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlo-
wej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży 
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie interne-
towym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center, 
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz 
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich 
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.
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Kategoria lokalna: *****

Premium All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Ekskluzywny kompleks hotelowy w karaibskim stylu, przepięknie położony w zacisznej zatoce z ogromnym, tropikalnym ogrodem zachęca 
do błogiego relaksu. Pokoje raczej skromne, natomiast nieograniczona i urozmaicona oferta Premium All inclusive spełni marzenia 
o rajskich wakacjach! 

Senator Puerto Plata Spa Resort (Ex Riu Bachata) – Puerto Plata 
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Położenie
Elegancki i  luksusowy hotel położony w zatoce Maimon Bay, 
otoczony rajskim ogrodem z egzotycznymi roślinami. Ulokowany 
pomiędzy malowniczymi wzgórzami wraz z sąsiednim hotelem 
Playa Bachata tworzy rozległy i okazały kompleks hotelowy. 
Plaża
Hotel znajduje się tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży w nie-
wielkiej zatoce z  łagodnym zejściem do morza, idealnej do 
wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Serwis plażowy 
wliczony w cenę. 
Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy otwarty w 1996 roku, częściowo odnowiony 
w 2018. Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja z przestronnym 
lobby. Goście mogą korzystać z restauracji głównej a także restau-
racji a’la carte, restauracji z przekąskami przy basenie i 2 barów. Ko-
rzystanie ze wszystkich restauracji i barów zarówno hotelu Senator, 
jak i sąsiedniego hotelu Playa Bachata, jest wliczone w cenę. W cen-
trum kompleksu znajduje się duży, lagunowy basen zewnętrzny ze 
słodką wodą z wydzieloną częścią dla dzieci. Dostępny także taras 
słoneczny z leżakami i parasolami, siłownia oraz dyskoteka Pacha. 
Pokoje
Senator Puerto Plata posiada 592 pokoje w  kilkudziesięciu 
dwu- i trzykondygnacyjnych budynkach rozlokowanych w tro-
pikalnym ogrodzie. Pokoje 2-os. typu standard (35 m2) z łazien-
kami (WC, prysznic) wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (typu 
king size 2x2m) lub 2 mniejsze łóżka (typu queen size 1,3x2m) 
-  wówczas możliwe zakwaterowanie 3 osób dorosłych (bez 
dostawek) lub 2 osób dorosłych z dwójką dzieci do lat 12 (bez 
dostawek). W każdym pokoju klimatyzacja, wentylator sufitowy, 
tv-sat, telefon, sejf, mini bar a także balkon lub taras.
Wyżywienie
Premium All inclusive: śniadanie (7:00-10:30), obiad (13:00-
15:00), kolacja (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w re-
stauracji głównej. Ponadto do dyspozycji gości 3 restauracje a’la 
carte – włoska, Steak House oraz japońska. Dodatkowo 2 bary 
z markowymi oraz lokalnymi napojami bezalkoholowymi i alko-
holowymi (bar w lobby oraz przy basenie). Przekąski i napoje są 
dostępne przez całą dobę (24h). 
Program animacyjny i sportowy 
Hotel prowadzi codzienne animacje dla dzieci i dorosłych. Do dys-
pozycji gości m. in. siłownia, boisko do siatkówki plażowej (na 
terenie hotelu Playa Bachata), a na plaży także bramki do grania 
w piłkę nożną lub ręczną. Dla najmłodszych (4-12 lat) –mini-klub 
zlokalizowany na samej plaży. Za dodatkową opłatą możliwość 
uprawiania sportów wodnych oraz nowo wybudowane luksusowe 
centrum SPA z jacuzzi, sauną i masażami a także dyskoteka Pacha 
(na terenie hotelu Playa Bachata).
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi na te-
renie całego obiektu.
www.playasenator.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: różne dni tygodnia

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

10
dni

11
dni

CENA OD

6270 zł

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11/12 dni  11/12 dni

Listopad od 7020 12699

Grudzień od 6599 11370

Styczeń od 6980 12530

Luty od 7749 13949

Marzec od 6270 12149

Kwiecień od 6399 11599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4770 
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All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Zadbany, położony nad samym brzegiem morza hotel otoczony tropikalnym ogrodem o powierzchni 45 tys. m2 jest idealnym miejscem 
na idylliczny, wakacyjny wypoczynek a bogata oferta animacji dla dorosłych i dzieci zapewni udany urlop z rodziną. Urozmaicona kuchnia 
i wybór hotelowych barów pozwoli cieszyć się znakomitymi lokalnymi przysmakami.

Playa Bachata Resort (Ex Riu Merengue) – Puerto Plata +
Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Wybudowany w karaibskim stylu Hotel Playa Bachata położony 
jest w zatoce Maimon Bay, bezpośrednio przy złotej, piaszczystej 
plaży w ogrodzie z bujną tropikalną roślinnością i malowniczym 
widokiem na góry. Razem z sąsiednim hotelem Senator Puerto 
Plata Spa Resort tworzy rozległy i komfortowy kompleks. 
Plaża
Hotel znajduje się tuż przy malowniczej zatoce, bezpośrednio 
przy szerokiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. 
Serwis plażowy wliczony w cenę.
Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy otwarty w 1996 roku. Posiada całodobową 
recepcję z przestronnym lobby. Goście mogą korzystać z boga-
tej oferty 2 restauracji (posiłki serwowane w formie bufetu lub 
a’la carte) i 3 barów (w tym bary w dyskotece). W tropikalnym 
ogrodzie znajdują się 3 baseny zewnętrzne ze słodką wodą (o 
powierzchni 540, 300 i 180 m2, w tym jeden z wydzieloną częścią 
dla dzieci) oraz osobny brodzik dla dzieci. Ponadto do dyspozycji 
gości tarasy słoneczne z leżakami i parasolami oraz siłownia i dys-
koteka Pacha. Dodatkowo płatne: pralnia, kosmetyczka.
Pokoje
Playa Bachata posiada 998 pokoi rozlokowanych w kilkudzie-
sięciu niedużych dwupiętrowych bungalowach na rozległym, 
zielonym terenie z egzotyczną roślinnością. Pokoje 2-os. typu 
standard, z łazienkami (WC, wanna lub prysznic) wyposażone są 
w 1 łóżko małżeńskie (typu king size 2x2 m) lub 2 mniejsze łóżka 
(1,25x2m) - wówczas możliwe zakwaterowanie 3 osób dorosłych 
(bez dostawek) lub 2 osób dorosłych z dwójką dzieci do lat 12 
(bez dostawek). Wszystkie pokoje posiadają indywidualnie stero-
waną klimatyzację, wentylator sufitowy, tv-sat, mini bar (uzupeł-
niany co 3-4 dni) a także balkon lub taras z widokiem na ogród.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7:00-10:00), obiad (13:00-15:00), kola-
cja (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracjach 
La Roca i Los Almendros. Do dyspozycji gości także restauracje 
a’la carte włoska oraz steak house (konieczna wcześniejsza re-
zerwacja), gdzie serwowane są wyłącznie kolacje oraz bar przy 
basenie serwujący przekąski. Ponadto 3 bary z lokalnymi napo-
jami bezalkoholowymi i alkoholowymi. Korzystanie ze wszystkich 
restauracji i barów jest wliczone w cenę.
Program animacyjny i sportowy 
Hotel prowadzi codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, a do 
dyspozycji gości m. in. siłownia, boisko do siatkówki plażowej, 
a na plaży także bramki do grania w piłkę nożną lub ręczną. Dla 
najmłodszych (4-12 lat) – dwa mini-kluby zlokalizowane na sa-
mej plaży. Za dodatkową opłatą możliwość uprawiania sportów 
wodnych przy hotelowej plaży w zatoce.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w lobby. Brak 
możliwości wykupienia WiFi w pokojach.
www.playasenator.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: różne dni tygodnia

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

10
dni

11
dni

CENA OD

5570 zł

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11/12 dni  11/12 dni

Listopad od 6249 11499

Grudzień od 5570 10470

Styczeń od 6249 11370

Luty od 6899 12530

Marzec od 5770 11070

Kwiecień od 5649 10699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4699 



170

Dominikana

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Położenie
Iberostar Costa Dorada to hotel znanej i cenionej sieci IBEROSTAR, 
zaprojektowany w tradycyjnym stylu kolonialnym. Położony jest 
bezpośrednio przy najładniejszej plaży regionu – Costa Dorada, oto-
czony bujną, egzotyczną roslinnością. Centrum Puerto Plata - stolicy 
regionu jest oddalone od hotelu o ok. 4 km., a lotnisko ok. 17 km.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży Costa Dorada 
z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy wliczony w cenę.
Do dyspozycji gości
Gości wita 24 – godz. recepcja i obszerne, ekskluzywne lobby. Do 
dyspozycji gości jest restauracja główna El Mercado, serwująca 
kuchnię międzynarodową w formie bufetu, dodatkowo 3 restau-
racje a la carte (El Rodizio-kuchnia brazylijska, Hacienda-kuchnia 
meksykańska i Sakura-kuchnia japońska) oraz bar przekąskowy El 
Bohio a także lobby bar La Fuente (część z wymienionych dodat-
kowo płatna). Na terenie hotelu znajduje się basen zewnętrzny, 
leżaki, parasole i ręczniki basenowe dostępne bezpłatnie. Za do-
datkową opłatą goście mogą także skorzystać z: salonu kosme-
tycznego, masażu, jacuzzi, pralni, kącika internetowego.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 516 pokojach w stylu kolonialnym. 
Przyjemnie urządzone pokoje 2-osobowe z 1 łóżkiem małżeńskim 
(typu king size) lub 2 pojedynczymi łóżkami (typu queen). Wszyst-
kie pokoje posiadają balkon, wyposażone są w: klimatyzację, wen-
tylator sufitowy, tv-sat, telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
żelazko oraz łazienkę (WC, prysznic lub wannę, suszarkę do wło-
sów), sejf i minibar. Hotel posiada pokoje przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych (na zapytanie).
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7.00-10.00), obiad (13.00-15.00), kola-
cja (18.30-22.00) w formie bufetu serwowane w restauracji El 
Mercado (kuchnia międzynarodowa). Goście mogą skorzystać 
także z 3 restauracji a la carte (El Rodizio-kuchnia brazylijska, 
Hacienda-kuchnia meksykańska i Sakura-kuchnia japońska) oraz 
baru przekąskowego El Bohio a także lobby bar La Fuente. W cią-
gu dnia dostępne przekąski oraz napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe w wyznaczonych barach na terenie hotelu.

Program sportowy i animacyjny
Bogata oferta animacyjno-sportowa dla wszystkich gości hote-
lowych. Dla najmłodszych hotel oferuje mini club (4-12 lat), klub 
dla nastolatków (13-17 lat), plac zabaw, brodzik dla dzieci. Klienci 
mogą korzystać z zajęć fitness, tenisa, koszykówki, dyskoteki, 
uczestniczyć w pokazach i show hotelowych. Za dopłatą: oferta 
sportów wodnych oraz certyfikowanego Centrum Nurkowego, 
SPA, masaże, jacuzzi, łaźnia parowa.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie 
całego hotelu.
www.iberostar.com

Hotel Iberostar Costa Dorada zapewnia gościom relaks na najwyższym poziomie. Bogaty program animacji oraz zróżnicowana oferta 
sportowa dla dzieci i dorosłych umili pobyt wszystkim wczasowiczom. Różnorodna oferta hotelowych restauracji oraz barów zadowoli 
wszystkich smakoszy. Doskonały na rodzinne wakacje!

IBEROSTAR Costa Dorada – Puerto Plata 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: różne dni tygodnia

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11/12 dni  11/12 dni

Listopad od 7349 13030

Grudzień od 6780 12249

Styczeń od 8670 15070

Luty od 9030 15749

Marzec od 7849 14030

Kwiecień od 7399 12949

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6970 

Cena za dziecko (0-3 lat) już od 4920 

CENA OD

6780 zł

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

10
dni

11
dni
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Dominikana

Położenie
Dobrej klasy hotel utrzymany w karaibskim stylu, położony jest 
w północnej części wyspy, tuż przy najpiękniejszej plaży w re-
gionie - Playa Dorada, w rozległym, zadbanym ogrodzie, obok 
pola golfowego
Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy pięknej, wielokilometrowej 
piaszczystej plaży Playa Dorada z łagodnym zejściem do morza. 
Serwis plażowy jest wliczony w cenę.
Do dyspozycji gości 
Kompleks hotelowy oddany do użytku w 2016 roku posiada ca-
łodobową recepcję z przestronnym lobby, kantor wymiany walut, 
niewielką galerię ze sklepami. Dostępna jest restauracja główna 
Windows serwująca dania kuchni międzynarodowej a także 4 re-
stauracje a’la carte: Castaways, Da Mario, Gaucho Grill, Gohan 
oraz 2 restauracje serwujące przekąski i 1 z daniami z grilla. Po-
nadto do dyspozycji jest kawiarnia 7 barów z lokalnymi napojami 
alkoholowymi i bezalkoholowymi. Na terenie hotelu znajdują się 
2 baseny ze słodką oraz brodzik dla dzieci. 
Pokoje
Na terenie kompleksu w szesnastu dwupiętrowych budynkach 
znajduje się 585 przestronnych pokoi. Do dyspozycji gości są 
pokoje 2- osobowe (33 m2) z widokiem na ogród lub basen, po-
siadające 1 łóżko małżeńskie (typu king) lub 2 łóżka (typu queen) 
– możliwe zakwaterowanie maksymalnie 4 osób, w tym 3 osób 
dorosłych i dziecka do 13 lat (bez dostawek). W każdym pokoju 
łazienka (WC, prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, te-
lefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV-sat, zestaw mini 
kosmetyków do kąpieli, żelazko, deska do prasowania oraz sejf 
i mini-bar. Pokoje posiadają balkon lub taras.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7:00-11:00), obiad (12:30-15:30), kolacja 
(18:30-22:30) serwowane w głównej restauracji Windows. Do 
dyspozycji gości także 4 restauracje a’la carte oraz restauracja 
serwujące przekąski. Ponadto restauracja z daniami z grilla przy 
plaży a także kawiarnia. Dla gości dostępne także 4 bary z lokal-
nymi napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi oraz dyskoteka 
Starlight Lounge (23:00-02:00). 

Program sportowy i animacyjny 
Hotel prowadzi codzienny bogaty program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych, a do dyspozycji gości są m. in. siłownia, kort teniso-
wy, tenis stołowy i boisko do siatkówki plażowej, windsurfing, 
snurkowanie, kajaki. Na terenie hotelu działa miniklub dla dzieci 
Explorer’s Club (3-12lat) oraz The Core Zone Teen’s Club dla na-
stolatków (13-17 lat). 
Internet
Bezpłatny dostep do bezprzewodowego internetu w lobby oraz 
dla gosci w pokojach typu Sun Club Superior. Internet w pokojach 
typu Deluxe dodatkowo płatny. 
www.sunscaperesorts.com/puerto-plata

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Rozległy, luksusowy kompleks położony wśród bujnej tropikalnej roślinności jest idealnym miejscem, gdzie spełnią się wakacyjne 
marzenia. Piękna, piaszczysta plaża, bogaty wybór restauracji i barów oraz urozmaicony program animacyjny to gwarancja udanego urlopu 
i niezapomnianych wrażeń dla gości w każdym wieku.

Sunscape Puerto Plata – Puerto Plata +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: różne dni tygodnia

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11/12 dni  11/12 dni

Listopad od 6920 12320

Grudzień od 6399 11599

Styczeń od 7580 13420

Luty od 8220 14399

Marzec od 7299 13120

Kwiecień od 6949 12199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6949 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 6949 

CENA OD

6399 zł

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

10
dni

11
dni
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Dominikana

Położenie
Viva Wyndham Tangerine należy do znanej i cenionej sieci hotelo-
wej „Wyndham” i położony jest około 10 minut spacerem od mia-
steczka Cabarete- meki surfurów ze względu na bardzo silne fale. 
Do lotniska w Puerto Plata około 20 minut drogi (samochodem). 
Plaża
Hotel znajduje się tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży. Serwis 
plażowy wliczony w cenę.
Do dyspozycji gości
W hotelu 24 – godz. recepcja, przyjemne lobby, sklep z pamiątka-
mi. Goście hotelowi mogą korzystać z restauracji głównej (kuch-
nia międzynarodowa) i jednej z trzech restauracji a la carte (Viva 
Mexico - meksykańska, La Vela - włoska, Melt -Fusion- konieczna 
wcześniejsza rezerwacja) oraz baru. Na terenie hotelu znajdują się 
dwa baseny zewnętrzne, brodzik dla dzieci i dwa jacuzzi. Leżaki, 
parasole i ręczniki basenowe dostępne bezpłatnie. Dodatkowo 
płatne: opiekunka dla dziecka, salon piękności, pralnia i kawia-
renka internetowa.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 314 pokojach z widokiem na 
ogród (widok na morze dodatkowo płatny). Wygodnie urządzo-
ne pokoje 2-osobowe z możliwością dwóch dostawek dla dzieci, 
wyposażone w: indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, 
tv-sat, żelazko, deskę do prasowania i sejf (2 USD/dzień) i balkon. 
Dodatkowo w każdym pokoju łazienka (wanna lub prysznic, wc, 
suszarka do włosów).
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie, obiad, kolacja serwowane w formie bu-
fetu w restauracji głównej La Bahia. Kolacje serwowane również 
w restauracjach a’la carte. Przekąski oraz lokalne napoje bez-
alkoholowe i alkoholowe w wyznaczonych barach dostępne do 
drugiej w nocy!
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program sportowy na terenie hotelu bądź na pobliskiej, 
prywatnej plaży (kajaki, aqua aerobic, stretching, siatkówka, piłka 
nożna). Klienci mogą korzystać z dobrze wyposażonej siłowni 
oraz centrum fitness. Wieczorami goście mogą wybrać się do ho-
telowej dyskoteki. Hotel posiada własny mini klub dla najmłod-

szych (4-12 lat). Za dopłatą: sporty wodne, zabiegi pielęgnacyjne 
w centrum SPA, jazda konna i kitesurfing.
Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie budynku hotelowego.
www.wyndhamhotels.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Wyśmienity hotel dla wszystkich spragnionych bliskości karaibskiej plaży a w szczególności amatorów windsurfingu! Dodatkowo bogata 
oferta all inclusive dopełnią udanych wakacji.

Viva Wyndham Tangerine – Cabarete 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: różne dni tygodnia

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11/12 dni  11/12 dni

Listopad od 6420 11499

Grudzień od 5970 10899

Styczeń od 7420 13149

Luty od 8099 14299

Marzec od 6970 12570

Kwiecień od 6670 12070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6020 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 4920 

CENA OD

5970 zł

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

10
dni

11
dni
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Dominikana

Położenie
Elegancki hotel tylko dla osób dorosłych (18+) Luxury Bahia Prin-
cipe Cayo Levantado 5* znajduje się na wyspie Cayo Levantado, 
położonej u wybrzeży półwyspu Samana. Transfer z miejscowego 
portu/ przystani do hotelu odbywa się łodzią (czas transferu to 
ok. 10 minut). Do najbliższego miasta i jednocześnie centrum 
regionu - Samany jest ok. 5 km natomiast do lotniska w Puerto 
Plata jest ok. 195 km.
Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy pisaszczystej, hotelowej 
plaży Cayo Levantado. Serwis plażowy wliczony w cenę.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z eleganckim, przestronnyn lobby, 2 windy. 
Hotel składa się z 5 pietrowego budynku głównego oraz willi. Do 
dyspozycji gości restauracja główna -Orquidea (kuchnia między-
narodowa, dania serwowane w formie bufetu) oraz restauracje 
a la carte (Mediterraneo – kuchnia śródziemnomorska, Porto-
fino – kuchnia włoska, Don Pablo – kuchnia gourmet, Rodizio 
- kuchnia brazylijska) a także liczne bary: w lobby, przy basenie, 
na plaży. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny. Leżaki, paraso-
le i ręczniki basenowe dostępne bezpłatnie. Goście moga także 
skorzystać z: kantoru, fryzjera, pralni (usługi dodatkowo płatne).
Pokoje
Hotel posiada 268 komfortowych i eleganckich pokoi; standardowe 
2-os pokoje typu superior wyposażone są w 1 łożko małżeńskie 
(typu king-size) lub 2 lóżka pojedyncze (typu queen) z możli-
woscią pojedynczej dostawki. Wszystkie pokoje posiadają łazienki 
(WC, wanna z hydromasażem, suszarka do włosów, kapcie, szlafro-
ki) oraz balkon lub taras. Dodatkowo w każdym pokoju: klimatyza-
cja, wentylator sufitowy, telefon, tv-sat, zastaw do parzenia kawy 
lub hetbaty, żelazko, deska do prasowania, mini bar, sejf.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (7:00-10:30), obiad (13:00-15:00), kolacja 
(19:00-22:00) w restauracji głównej Orquidea (kunchnia między-
narodowa, dania serwowane w formie bufetu) oraz restauracje 
a la carte (Mediterraneo – kuchnia śródziemnomorska, Portofino 
– kuchnia włoska, Don Pablo – kuchnia gourmet, Rodizio - kuch-
nia brazylijska; konieczna wcześniejsza rezerwacja. W ciągu dnia 

przekąski do godz. 18:00 oraz napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe serwowane w wyznaczonych barach do godz. 
23:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada bogate zaplecze sportowe, goście mają do swojej 
dyspozycji: kryty basen, kort tenisowy, siłownię, boisko do piłki 
nożnej i koszykówki, bilard, rzutki, tenis stolowy, aerobic, naukę 
tańca. Dodatkowo płatne: golf,zabiegi kosmetyczne w centrum 
SPA, wycieczki statkiem, kursy żeglarskie, wędkarstwo, łaźnia 
fińska.
Internet
Bezpłatny interent Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu (w 
pokojach połączenie dla max. 2 urządzeń).
www.bahia-principe.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje +18 dla dorosłych

Ten luksusowy 5* hotel położony jest w wyjątkowym miejscu - na wyspie Cayo Levantado.Wyspa znajduje się u wybrzeży półwyspu Samana 
- najbardziej egzotycznej części północnej Dominikany. Hotel przeznaczony tylko dla osób dorosłych (18+), zapewni wakacje na najwyższym 
poziomie.

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado – Samana 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

9099 zł

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11/12 dni  11/12 dni

Listopad od 9799 17199

Grudzień od 9099 16120

Styczeń od 11330 19770

Luty od 12270 21249

Marzec od 11120 19599

Kwiecień od 9699 17199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8999 

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

10
dni

11
dni
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Dominikana

Położenie
Luksusowy hotel Grand Bahia Principe El Portillo, położony jest na 
półwyspie Samana, w jednej z najpiękniejszych część Dominikany 
z długimi piaszczystymi plażami oraz bujną, egzotyczną roślin-
nością. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy publicznej plaży 
El Portillo. Od najbliższego miasteczka Las Terrenas z licznymi 
barami i sklepami oddalony jest ok. 4 km. Do lotniska w Puerto 
Plata jest ok. 185 km.
Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej, pu-
blicznej plaży El Portillo, łagodnie opadającej do morza. Serwis 
plażowy wliczony w cenę.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z eleganckim, obszernym lobby, winda, 
kantor wymiany walut, sklep z pamiątkami, butik, fryzjer i pral-
nia. Hotel składa się z 3-piętrowego budynku głównego i kilku-
nastu budynków malowniczo rozlokowanych w zadbanym ogro-
dzie.  Do dyspozycji gości restauracja główna oraz restauracje a la 
carte a także bary: w lobby, przy basenie i na plaży. W restaura-
cjach a la carte wymagany jest strój formalny a także wcześniej-
sza rezerwacja. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny. 
Pokoje
Hotel dysponuje 462 elegancko urządzonymi pokojami; standar-
dowe 2-os wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (typu king-size) 
lub 2 łóżka pojedyncze (typu queen) z możliwością pojedynczej 
dostawki dla dziecka. Wszystkie pokoje posiadają łazienki (WC, 
wanna lub prysznic, suszarka) oraz balkon lub taras. Dodatkowo 
w każdym pokoju: klimatyzacja, wentylator sufitowy, telefon, 
tv-sat, lodówka, zestaw do parzenia kawy lub herbaty, żelazko, 
deska do prasowania, minibar i sejf. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (13:00-15:00), kola-
cja (19:00-22:30) serwowane w formie bufetu w głównej hotelo-
wej restauracji. Dodatkowo możliwość skorzystania z restauracji a 
la carte 3 razy na pobyt. Lokalne napoje (10.30 - 23.00) bezal-
koholowe i alkoholowe serwowane w wyznaczonych barach na 
terenie hotelu.

Program sportowy i animacyjny
W hotelu znajduje się plac zabaw dla dzieci, brodzik a także mini 
klub (4-12 lat). Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano licz-
ne animacje. Klienci mogą korzystać z kortu tenisowego, małej 
siłowni, tenisa stołowego, bilardu, rzutek, kajaków, boiska do piłki 
nożnej, koszykówki, aerobiku oraz lekcji tańca. Za dopłatą: jazda 
konna, sporty wodne na plaży, golf, spa (w tym zabiegi czekola-
dowe, aromaterapia, manicure, pedicure). 
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w lobby ho-
telowym.
www.bahia-principe.com

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Hotel Grand Bahia Principe El Portillo zapewnia serwis na najwyższym poziomie. Ten 5* obiekt położony jest bezpośrednio przy pięknej, 
piaszczystej plaży w egzotycznym ogrodzie na półwyspie Samana co pozwala poczuć się jak w raju. Bogata oferta restauracyjna zaspokoi 
podniebienia nawet najbardziej wybrednych smakoszy.

Grand Bahia Principe El Portillo – Samana 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: różne dni tygodnia

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11/12 dni  11/12 dni

Listopad od 7399 13120

Grudzień od 6899 12230

Styczeń od 8920 15649

Luty od 9649 16799

Marzec od 8449 15030

Kwiecień od 7199 12730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7349 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6230 

CENA OD

6899 zł

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

10
dni

11
dni
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Dominikana

Położenie
Komfortowy hotel należący do znakomitej międzynarodowej sieci 
hotelowej Wyndham, łączy w sobie nowoczesność z tradycyjnym 
lokalnym stylem i przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. 
Położony jest w północno-wschodniej części wyspy, na Półwyspie 
Samana, pośród pięknego tropikalnego ogrodu bezpośrednio przy 
rajskiej piaszczystej plaży. Najbliższe miasteczko z kilkoma skle-
pami i restauracjami znajduje się ok. 5 km od hotelu. Do centrum 
Samany ok. 45 km od hotelu, a do lotniska Puerto Plata ok. 170 km.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy karaibskiej, drobnopiaszczy-
stej plaży - idealnej do długich spacerów w rajskiej scenerii.
Do dyspozycji gości 
24-godz. recepcja, eleganckie przestronne lobby, sklep z pa-
miątkami. Dostępne są 4 restauracje a także 3 bary w tym je-
den z przekąskami przy plaży.  Goście mogą korzystać z dużego 
basenu zewnętrznego typu „infinity”, położonego przy plaży na 
terenie zadbanego tropikalnego ogrodu, otoczonego tarasem 
słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki w cenie) oraz z jacuzzi. 
Pokoje
Na zadbanym terenie kompleksu hotelowego znajduje się po-
nad 140 pokoi, rozlokowanych w szeregowej 2-piętrowej zabu-
dowie. Standardowe pokoje 2-os. (brak możliwości wstawienia 
dodatkowego łóżka) wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (king 
size) lub 2 łóżka pojedyncze (typu queen) z łazienką (prysznic, 
WC, suszarka do włosów, szlafrok). Dodatkowo w pokojach TV-
-sat, telefon, sejf, minilodówka (woda mineralna w cenie), zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, deska do prasowania i żelazko, kli-
matyzacja oraz balkon.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania i obiady w formie bogatego bufetu w re-
stauracji głównej Le Marche oraz kolacje serwowane w restau-
racjach a’la carte (bez konieczności wcześniejszej rezerwacji, 
do wyboru: międzynarodowa Fusion, z owocami morza Mar & 
Fuego  lub śródziemnomorska MediTerraneas). W ciągu dnia 
w wyznaczonych barach i porach dostępne są również przekąski 
oraz nielimitowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe.

Program sportowy i animacyjny
Codzienne animacje prowadzone przez międzynarodowy ze-
spół animatorów: gry i zabawy, imprezy tematyczne, wieczorne 
show i muzyka na żywo. W hotelu prowadzone są również lekcje 
gotowania i przygotowywania drinków. Bezpłatnie dostępne 
są także: kajaki, paddleboard, siatkówka plażowa, kort teniso-
wy (oświetlenie odpłatne), tenis stołowy, joga, pilates, zajęcia 
z medytacji, streching, trasa do joggingu, centrum fitness. Za 
dodatkową opłatą zabiegi w Spa.
Internet
Bezpłatny dostęp do internetu Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.wyndham.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje +18 dla dorosłych

Elegancki i luksusowy hotel, plus za bogatą formułę All Inclusive, która będzie dopełnieniem beztroskich wakacji. Polecamy parom 
spragnionym  spokojnego acz aktywnego relaksu, gdyż hotel przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych.

Viva Wyndham V Samana – Półwysep Samana +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: różne dni tygodnia

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11/12 dni  11/12 dni

Listopad od 8549 15120

Grudzień od 7870 14149

Styczeń od 10670 18670

Luty od 11620 20170

Marzec od 10049 17799

Kwiecień od 8449 15120

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7399 

CENA OD

7870 zł

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

10
dni

11
dni
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Ameryka Środkowa i Karaiby Dominikana

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot na Dominikanę do Puerto Plata samo-
lotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub 
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie odprawa celno - pasz-
portowa, następnie transfer do hotelu w okolicy 
Puerto Plata, nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu i wykwaterowaniu prze-
jazd do Puerto Plata, głównego miasta „bursz-
tynowego wybrzeża”. Wjazd kolejką linową na 
górę Isabel de Torres, wizytówkę miasta (wjazd 
uzależniony od częstotliwości kursów kolejki). 
Wizyta w fabryce rumu Brugal, gdzie poznamy 
tajniki produkcji ulubionego trunku Dominikań-
czyków. Następnie przejazd do centrum i spacer 
po głównym placu starego miasta, gdzie stoi 
katedra oraz zabytkowe domy w charaktery-
stycznym dla Puerto Plata wiktoriańskim stylu. 
Przejście na bulwar nadmorski El Malecón oraz 
na cypelek, na którymi stoi XVI wieczny fort św. 
Filipa oraz współczesny amfiteatr, znany z do-
rocznego festiwalu muzyki merengue. Następnie 
przejazd przez rolniczą dolinę Cibao w kierunku 
Santiago de los Caballeros. Żyzne ziemie w tym 

regionie pozwalają na uprawę tytoniu, który na-
stępnie poddany suszeniu, fermentacji i krojeniu 
zamienia się w aromatyczne, ręcznie zwijane 
cygaro. Tradycja palenia tytoniu na Dominikanie 
sięga czasów Indian Taino. Zajrzymy do fabry-
ki cygar La Aurora, w której nieprzerwanie od 
ponad 100 lat produkowane są najsłynniejsze 
dominikańskie cygara. Transfer do Santo Domin-
go. Nocleg w hotelu w okolicy Santo Domingo; 
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy re-
publiki Santo Domingo: spacer po starym mie-
ście kolonialnym, m.in.: zwiedzanie pierwszej 
katedry w Nowym Świecie, pozostałości najstar-
szego szpitala, malownicze ruiny klasztoru fran-
ciszkanów, pierwszy uniwersytet w klasztorze 
Dominikanów. Następnie ulica Dam: najstarszy 
w Nowym Świecie kompleks wojskowy Fortale-
za Ozama, dom gubernatora Ovando, wejście do 
Panteonu Narodowego, Casas Reales z wieko-
wym zegarem słonecznym (większość obiektów 
oglądana z zewnątrz). Plaza España ze zwiedza-
niem Alcazar de Colón. Następnie przejazd do 
wschodniej części stolicy, gdzie zobaczymy 
monumentalny Faro de Colon z  grobowcem 
Kolumba oraz odwiedzimy wapienne jaskinie 

z kilkoma uroczymi jeziorkami zwane Los Tres 
Ojos. Powrót w stronę centrum i panoramiczny 
przejazd wzdłuż Maleconu, obok Bramy Miło-
sierdzia, Baszty Hołdu, Panteonu Narodowego. 
Finalnie dojazd pod Puerta del Conde i wejście 
do Ołtarza Ojczyzny, gdzie zostali pochowani 
najwięksi bohaterowie Republiki Dominikany. 
Czas wolny na pieszym deptaku Calle del Con-
de, kolorowym, pełnym lokali gastronomicznych 
i sklepów z pamiątkami. Transfer powrotny do 
hotelu w okolicy Santo Domingo, nocleg; obia-
dokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu i wykwaterowaniu prze-
jazd do portu w miejscowości portowej Bayahibe, 
skąd wypłyniemy w rejs katamaranem po Parku 
Narodowym Cotubanama na wyspę Saona, naj-
bardziej znaną atrakcję turystyczną Dominikany. 
Saonę codziennie odwiedzają liczni turyści ku-
szeni najpiękniejszymi plażami na Karaibach. Po 
drodze kąpiel w naturalnym basenie i możliwość 
przyjrzenia się rozgwiazdom (pod wodą). Na wy-
spie czas na obiad, relaks pod palmami, spacer 
po jasnym, drobnym piasku, kąpiel. Powrót przy 
rytmach merengue i bachaty. Po rejsie powrót 
do Bayahibe. Dla chętnych (dodatkowo płatne 
ok. 20 USD/os.) przejazd do miasteczka Altos 
de Chavon zbudowanego z wapienia koralowe-
go. Jest to część luksusowego kompleksu Casa 
de Campo, stylizowane na XVI-wieczną włoską 
wioskę ulokowaną nad wąwozem, utworzonym 
przez rzekę Rio Chavon. Wśród brukowanych uli-
czek, toskańskich willi obsadzonych hibiskusem 
i bugenwillą, można znaleźć kościół, amfiteatr na 
ok 5000 osób, restauracje, galerie, sklepiki rze-
mieślnicze. Następnie spacer, transfer do hotelu 
w okolicy Bayahibe/Bavaro, nocleg; obiadokola-
cja (opcjonalnie). (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Higuey. Po drodze wizyta w wiejskiej szkole oraz 

na rancho, gdzie będzie degustacja tropikalnych 
owoców, kakao i kawy. W Higuey zwiedzanie 
bazyliki Nuestra Señora de la Altagracia, zwanej 
dominikańską Częstochową. Miejsce to jest od-
wiedzane corocznie przez tysiące pielgrzymów, 
złożył tu wizytę także Jan Paweł II. Przejazd 
na plażę w okolicy Punta Cana - luksusowego 
i najbardziej znanego kurortu na Dominikanie. 
Miejsce to przyciąga rocznie miliony turystów 
ze względu na jedne z najpiękniejszych na świe-
cie plaż, fantastyczne rafy koralowe oraz wodę 
o barwie turkusu. Następnie dla chętnych wy-
cieczka fakultatywna (dodatkowo płatna ok. 20 
USD) z przejazdem do Boca de Yuma i krótki rejs 
rzeką Yuma oraz wizyta w jaskiniach Bernarda. 
Transfer powrotny do hotelu w okolicy Bayahi-
be/Bavaro/ Punta Cana, nocleg; obiadokolacja 
(opcjonalnie).
 Dzień 6  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
przejazd do Sabana de La Mar, skąd popłyniemy 
katamaranem do Parku Narodowego Los Haitit-
ses. Płynąc po zatoce Samana, będziemy mogli 
zobaczyć porośnięte tropikalną roślinnością wa-
pienne ostańce - mogoty, robiące niesamowite 
wrażenie kanały wśród lasów mangrowych, ma-
lownicze jaskinie z malowidłami po Indianach 
Taino, dziesiątki egzotycznych ptaków. Prze-
płynięcie do portu Santa Barbara w Samanie 
(podczas rejsu bagaże są przewożone na kata-
maranie). Przejazd autokarem na rancho, skąd 
udamy się konno do wodospadu El Limon. Czas 
wolny na zdjęcia i kąpiel pod wodospadem. Po-
wrót na ranczo, przerwa na obiad (we własnym 
zakresie). Transfer gości, którzy wybrali opcję 
wypoczynku w jednym z hoteli na płw. Sama-
na. Przejazd malowniczą trasą nad wybrzeżem 
z tysiącami palm. Następnie transfer do hoteli 
na wypoczynek. Zakwaterowanie w wybranym 
hotelu pobytowym (5 lub 6 rozpoczętych dób 

W programie: Dominikana – rajska wyspa • Puerto Plata – bursztynowa stolica wyspy • fabryka rumu i cygar • Santo Domingo – poczuj zmysłami 
stolicę • Los Tres Ojos - magiczny świat jaskiń • Altos de Chavon – miasto zbudowane z koralowca • wyspa Saona – najpiękniejsze plaże Karaibów 

• Higuey – dominikańska Częstochowa • Punta Cana – luksus na wyciągnięcie ręki • Samana i wodospad El Limon – prawdziwy raj na ziemi 

• wypoczynek w hotelach nad morzem

Dominikana – Karaibska ślicznotka 

DOMINIKANA

PuntaCana

Bayahibe
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deChavon

Santo
Domingo
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Kuba
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Los
Haitises
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Enriquillo 

Haiti 

Higuey

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –›  Zwiedzanie i wypoczynek  

      –›  Lot bezpośredni  

13
dni

12
dni

lub
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Ameryka Środkowa i Karaiby Dominikana

hotelowych; wyżywienie wg opisu wybranego 
hotelu). (Trasa ok. 460 km).
 Dzień 7-10  Czas na relaks, kąpiele wodne 
i  słoneczne w  wybranym hotelu lub możli-
wość skorzystania z wycieczek fakultatywnych: 
rafting, Punta Rucia, Wodospady Damajagua! 
(dodatkowo płatne na miejscu).
 Dzień 11 (12)  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
(doba hotelowa trwa do godz. 10.00) i czas wol-
ny (w zależności od godzin przelotu). Transfer na 
lotnisko w Puerto Plata. Wylot do Polski. Uwaga: 
Dla osób, które zarezerwowały pakiet 13-dniowy 
- w tym dniu dzień wolny przeznaczony na relaks 
i wypoczynek w wybranym hotelu.
 Dzień 12 (13)  Przylot do Polski - Warsza-
wa Lotnisko Chopina. Uwaga: Dla osób, które 
zarezerwowały pakiet 13-dniowy - w tym dniu 
transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 

Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele o standardzie odpo-
wiadającym *** w ocenie organizatora - w Puerto 
Plata, Santo Domingo, Bavaro (lub w okolicach 
w/w miast) podczas objazdu (razem 5 rozpoczę-
tych dób hotelowych) oraz w wybranym hotelu 
podczas wypoczynku (5 lub 6 rozpoczętych dób 
hotelowych w zależności od terminu imprezy). 
Pokoje wyposażone są w łazienki z WC, klimaty-
zację, często TV. Wyżywienie: śniadania (5) oraz 
za dopłatą obiadokolacje (4) we wskazanych 
dniach, zazwyczaj w restauracjach hotelowych; 
napoje do kolacji dodatkowo płatne. Standard 
hoteli dominikańskich może być różny od po-
równywalnej kategorii hoteli europejskich.
Część pobytowa. Zakwaterowanie w wybra-
nym hotelu podczas wypoczynku (5 lub 6 roz-
poczętych dób hotelowych w  zależności od 

terminu imprezy). Wyżywienie podczas poby-
tu: jak w opisie wybranego hotelu. Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Dominikana” i w syste-
mie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub innym 
szerokokadłubowym do/z Dominikany (lot bez-
pośredni), opłaty lotniskowe, program turystycz-
ny jw. w tym przejazdy klimatyzowanym autoka-
rem lub minibusem, zakwaterowanie w hotelach 
wg programu: 10 lub 11 rozpoczętych dób hotelo-
wych: 5 podczas objazdu w hotelach 3* oraz 5 lub 
6 w wybranym hotelu podczas pobytu w zależ-
ności od terminu imprezy); wyżywienie: śniadania 
(5) podczas objazdu, obiadokolacje (4) podczas 
objazdu (opcjonalnie - dodatkowo płatne) i pod-
czas pobytu posiłki jak w opisie wybranego ho-
telu, lotnisko - hotel - lotnisko, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Warszawie, opiekę polskojęzycznego pilota 
lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego 
kontrahenta. Podczas objazdu, ubezpieczenie 
TU EUROPA SA (NNW, KL i bagaż, pakiet Sport).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pów do zwiedzanych obiektów oraz opłat rezer-
wacyjnych, opłat za lokalnych przewodników, 
napiwków dla obsługi (ok. 225 USD/os. - płatne 
na miejscu), obiadokolacji, dodatkowych posił-
ków, napoi do posiłków i wydatków osobistych. 
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji 
podczas objazdu (4) w systemie rezerwacyjnym 
(napoje płatne dodatkowo).
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2  posiłki (ciepłe 

danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania 
lotu. Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz 
wszystkie inne pozycje z menu sky baru dostęp-
nego na pokładzie samolotu pozostają płatne 
dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS Premium 
i LOT CHARTERS Business w cenę wliczone bo-
gatsze menu w tym wybrane napoje alkoholowe 
(w ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolotem 
Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot o po-
dobnym standardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Playa Bachata Resort 
****

od 820 zł

Senator Puerto Plata Spa 
Resort *****

od 1099 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6499 zł

Karaibska ślicznotka skrywa różne 
oblicza - kameralne Puerto Plata 
i dumne Santo Domingo, kultową 
Saonę i dziewiczą Samanę, ele-
ganckie Altos de Chavon i mekkę 
hedonistów - Punta Cana... A to 
tylko niektóre spośród twarzy Domi-
nikany, jakie poznacie podczas tej 
wycieczki. Zapraszam!

Daria Zagraba 
Pilot wycieczek Rainbow

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 17.11 7199 12870

16.11 - 27.11 6970 12570

26.11 - 08.12 6749 12070

07.12 - 18.12 6499 11870

17.12 - 29.12 6520 12030

28.12 - 08.01 7670 13699

07.01 - 19.01 6749 12070

18.01 - 29.01 7370 13149

28.01 - 09.02 7399 13149

08.02 - 19.02 7370 13149

18.02 - 02.03 7170 12899

01.03 - 12.03 6820 12399

11.03 - 23.03 6749 12199

22.03 - 02.04 6570 11999

01.04 - 13.04 6820 12199

12.04 - 23.04 6530 11870

22.04 - 04.05 6770 12099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6349 

Dopłata za pok. 1 os. od 1221 

Dopłata za obiadokolacje 650 

Kod imprezy: DAR

więcej na: R.pl
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      –› Wylot z: Warszawa 

      –› Lot bezpośredni 

      –› Nowość: Cozumel 
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W regionie
Cancun
Jeden z najbardziej popularnych kurortów 
w Mek sy ku, położony na północno-wschod-
nim wybrzeżu Półwyspu Jukatan. Strefa hotelo-
wa (Zona Hotelera) to 20-kilometrowa mierzeja 
z restauracjami, barami, dyskotekami oraz 
centrami handlowymi. 
Riviera Maya
Riviera Maya – codziennie w raju – to hasło 
reklamowe regionu, które w pełni oddaje 
to co oferuje on turystom. Riviera Maya to 
pas wybrzeża na południowo – wschodnim 
Jukatanie wciśnięty pomiędzy dżunglę a Morze 
Karaibskie. Tylko tutaj Morze Karaibskie jest 
tak turkusowe, a plaże tak białe. Co więcej, 
u wybrzeży Riviera Maya znajduje się jedna 
z najpiękniejszych raf koralowych, która kusi 
bogactwem flory i fauny. Największym kuror-
tem regionu jest Playa del Carmen, znane są 
również Puerto Morelos i Puerto Aventuras.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT-u typu Dreamliner (rejs 
bezpośredni) do Cancun, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w wybranym hotelu (7 lub 14 
rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie jak 
w opisie wybranego hotelu, transfery lotnisko 
– hotel – lotnisko, ubezpieczenie TU Europa 

(w wersji standard: NNW, KL i bagaż), opiekę 
polskojęzycznego rezydenta, obsługę przedsta-
wiciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty tury-
stycznej (ok. 2 USD za pokój za noc), wycieczek 
lokalnych i innych wydatków osobistych.

Przelot
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem). W ramach 
bezpłatnego serwisu pasażerowie otrzymają 
również nielimitowaną wodę mineralną. Pozo-
stałe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie 
inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodat-
kowo. W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych 
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Meksyk zaskakuje. Tajemnicami dżungli, majestatem wulkanów, 
skarbami podwodnego świata, obyczajami i historią Indian, 
kolonialną architekturą, zapachem kawy i ostrością habanero. 
Daj się temu zaskoczyć biorąc udział w jednej z naszych wycieczek 
objazdowych, by potem poleniuchować na jednej z pięknych plaż 
Cancun lub Riviera Maya mocząc stopy w turkusowych wodach 
Morza Karaibskiego. A jeśli lubisz tylko relaks, to szeroka oferta tych 
luksusowych hoteli (i tych nieco mniej) z pewnością spotka się 
z Twoim uznaniem. Zapraszamy!

Informacje ogólne 

Wiza
Paszport musi być ważny minimum 6 mie-
sięcy. Obywatele Polski nie mają obowiąz-
ku wizowego przy wyjazdach turystycznych 
trwających do 90 dni, jednak muszą mieć 
wypełnioną kartę turystyczną (wzór do 
pobrania u naszego przedstawiciela na 
lotnisku lub podczas check – in).
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia 
celne dotyczące limitów ilościowych na 
wwóz tytoniu oraz alkoholu. Jedna osoba 
pełnoletnia może wwieźć nie więcej niż 
10 paczek papierosów, nie więcej niż 
25 cygar lub 200 gramów tytoniu oraz 
maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.

Czas
GMT -5. Czas polski zimowy  -6h, letni -7h

Język urzędowy 
Hiszpański.

Waluta
Peso (MXN, oficjalnie nazywane nuevo 
peso), 1 MXN = 100 centavos, 1 USD = ok. 
18 MXN

Elektryczność
110V/60Hz, wtyczki elektryczne typ A i B.

Szczepienia i zdrowie
Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno-
-epidemiologicznych ani obowiązkowych 
szczepień profilaktycznych. W krajach: 
Meksyk, Gwatemala, Belize, Salwador 
oraz Honduras zalecane są następujące 
szczepienia ochronne: przeciw żółtaczce 
zakaźnej typu A i B, tężcowi, błonicy oraz 
durowi brzusznemu. W tych krajach wy-
stępuje niewielkie zagrożenie malaryczne. 
Sugeruje się stosowanie repelentów, wła-
ściwe noszenie ubrania (długie nogawki 
i rękawy), zalecana jest również chemio-
profilaktyka przeciwmalaryczna. Nie należy 
pić nieprzegotowanej wody. Dostęp do 
opieki medycznej jest ograniczony. Lekarze 
najczęściej żądają niezwłocznego opłace-
nia kosztów usług medycznych gotówką.

Pamiętaj!
Meksyk znajduje się na terenie aktywnym 
sejsmicznie.

Wyloty 
Wylot z Warszawy. Zbiórka na 3 godz. przed 
planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku F. Chopina. Aktualne 
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Buenos Dias! Witamy w kolorowym Meksyku gdzie 
piękne karaibskie plaże kuszą cieniem palmy, 
a krystaliczna woda Morza Karaibskiego zachęca 
do kąpieli i snorklingu. Poznacie tu ciągle żywą 
historię i zwyczaje Majów – jednej z najstarszych 
cywilizacji świata, zobaczycie ziemię od drugiej 
strony dzięki przepięknym cenotom – studniom 
krasowym, w których kąpiel to niemalże obowią-
zek! Całości dopełni smakowita, wyrazista kuchnia 
która tak jak cały Meksyk urzeka Gości swoimi 
kolorami i zapachem. Hasta luego!

Agata Kocur 
Rezydent Rainbow

Wycieczki fakultatywne

Chichen Itza z Valladolid
Całodniowa wyprawa w celu poznania Yucatanu, zarówno pre-
kolumbijskiego ośrodka Chichen Itza, założonego przez Majów, 
wpisanego w roku 1988 na listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO, a w 2007 roku ogłoszonego jednym z siedmiu nowych cudów 
Świata, jak i kolonialnego miasteczka Valladolid, gdzie współcze-
śni Majowie wciąż kultywują dawne tradycje. Podczas zwiedzania 
Chichen Itza można zobaczyć: piramidę Kukulkan, boisko do gry 
w pelotę, Świątynię Tysiąca Kolumn i Jaguara oraz obserwatorium 
astronomiczne. To również najlepsze miejsce na zakupy lokalnego 
rzemiosła i pamiątek. W programie wycieczki przewidziana jest 
wizyta i kąpiel w jednej ze studni krasowych, będących fenome-

nem przyrodniczym Yucatanu. Uwieńczeniem dnia będzie spacer 
po kolonialnej osadzie Valladolid, posiadający status „magicznego 
miasteczka Meksyku”, jest to pueblo posiadające bogatą kulturę, 
historię, naturalne piękno oraz atmosferę (obiad w formie bufetu 
w cenie). Cena od 519 zł/os.; od 319 zł/dziecko 2-11 lat.

Coba i Tulum
Całodniowa wycieczka do dwóch bardzo ciekawych, a zarazem 
bardzo odmiennych stref archeologicznych Majów odkrytych na 
półwyspie Yucatan. W programie wizyta w tajemniczo położonej 
Cobie- strefie, która opleciona jest jukatańską selwą (dżunglą). 
Odważnym proponujemy wspinaczkę na najwyższą 42- metrową 
piramidę Nohoch Mul oraz kąpiel w pobliskiej cenocie jaskiniowej, 
gdzie podziwiać możecie imponujące formy krasowe m. in stalak-

Meksyk
Cancun 
i Riviera Maya
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Valladolid

Chichen Itza
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tyty i stalagmity, jest to również kontakt ze swiatem Xibalba. Dru-
ga strefa, którą odwiedzimy w tym dniu - Tulum jest najbardziej 
urzekającym krajobrazowo miejscem na Jukatanie. Ruiny tego 
prekolumbijskiego miasta Majów ze słynnym Castillo wznoszą się 
na 12- metrowym klifie nad Morzem Karaibskim (obiad w formie 
bufetu w cenie). Cena od 469 zł/os.; od 329 zł/dziecko 2-11 lat.

Rajskie wyspy - Contoy i Isla Mujeres
Istny raj dla wszystkich, którzy kochają dziewicze plaże, snorko-
wanie, kąpiel słoneczną i przyrodę.Wycieczka obejmuje rejs na 
dwie wyspy. Pierwsza z nich to bezludna Contoy, która cała jest 
rezerwatem przyrody i tym samym charakteryzuje się: dziewi-
czymi plażami, bogatą florą i fauną oraz rajskimi krajobrazami. 
Druga Isla Mujeres jest niewielką malowniczą wysepką z latarnią 
morską, kameralnym miasteczkiem z klimatem karaibskim i świa-
tynią bogini płodności Majów Ixchel. Podczas wycieczki istnieje 
możliwości snorkowania na rafach koralowych (obiad w formie 
bufetu w cenie). Cena od 539 zł/os.; od 429 zł/dziecko 2-12 lat.

Sian Kaan Jeep
Wyprawa do rezerwatu biosfery UNESCO, który został okrzyknię-
ty miejscem „gdzie rodzi się niebo”. Niesamowity rejs łódkami po 
kanałach, które zostały zbudowane przez Majów oraz przejazd 
przez lasy mangrowe, pozwolą poznać dziką faunę i florę dżungli 
tropikalnej. Delfiny, żółwie morskie w naturalnym środowisku czy 
snorkling na Morzu Karaibskim dostarczą niesamowitych wrażeń. 
Przepiękna laguna na której będzie się można zrelaksować to do-
datkowe plusy wycieczki do rezerwatu. Cena ok. 190 USD/os.; ok. 
150 USD/dziecko 2-12.

Świat Majów i Jukatan w pigułce w Xcaret
Xcaret to najbardziej znany park rozrywki w Meksyku, który po-
winien odwiedzić każdy, kto wypoczywa na Jukatanie. Można tu 
spotkać prawdziwego „charro”, czyli meksykańskiego kowboja, 
stanąć oko w oko z jaguarem lub tapirem, zrobić sobie zdjęcie 
z tukanem, popodziwiać ponad 1000 gatunków ptactwa, 30 ga-
tunków papug, przebogate motylarium, popływać w podziemnej 
kilometrowej rzece i wreszcie poznać zwyczaje Majów, naturalne 
zatoczki oraz laguny są idealne do snorkelingu - pozwolą poznać 
florę i faunę Morza Karaibskiego. Świat morski - delfiny, żółwie, 
płaszczki oraz manaty zachwycą najbardziej wymagających (od-
płatnie możliwość pływania z delfinami czy płaszczkami). Zwień-
czeniem pobytu w parku jest niepowtarzalny spektakl teatralny 
“światło-dźwięk”, w czasie którego poznamy całą bogatą historię 
kraju,obejrzymy rozgrywkę meczu w pelotę, popodziwiamy boga-
tą kulturę, muzykę różnych stanów Meksyku. Cena ok. 130 USD/os. 

Dla aktywnych

Podwodny świat czyli underwater world
Niesamowita podróż, która pozwoli Państwu odkryć piękno ukryte 
pod powierzchnią wody. W trakcie półdniowej wycieczki zobaczy-

my na własne oczy olbrzymie żółwie morskie które przepływają 
obok człowieka na wyciągnięcie ręki. Snorkling w Morzu Kara-
ibskim odkryje przed nami drugą pod względem wielkości rafę 
koralową (zaraz po tej w Australii), a kąpiel w cenocie, w której 
będziemy podziwiać rosnące od tysięcy lat formacje skalne takie 
jak stalaktyty czy stalagnaty na długo zapadną w pamięci. Sprzęt 
do snorklingu jest zapewniony przez organizatora. Wycieczka 
prowadzona jest tylko w języku angielskim. Cena ok. 80 USD/os. 

3 cenoty - Aventuras Mayas
Na Jukatanie znajduje się kilka tysięcy cenot, czyli studni kraso-
wych, powstałych w wyniku wypłukiwania przez wodę deszczo-
wą skał wapiennych. Cenoty stanowiły dla Majów główne źródło 
słodkiej wody, niektóre z nich pełniły też ważne funkcje rytualne. 
Nurkowanie w 3 cenotach - otwartej, jaskiniowej oraz uchodzą-
cej do morza. Z pewnością będzie to ogromna przyjemność 
dla każdego miłośnika podwodnego świata (słynna, doskonała 
przejrzystość wody, bogata rafa koralowa, świat ryb, różne formy 
wapienne). Cena ok. 90 USD/os.

Odkryj Sekretną Rzekę
Rio Secreto to system tajemniczych jaskiń i podziemnych rzek, 
które uformowały niespotykany cud przyrody. Dwugodzinne 
pływanie z przewodnikiem daje możliwość odkrycia fantazyj-
nych form geologicznych w krystalicznie czystej wodzie (lunch 
w cenie). Cena ok. 120 USD/os.

Relaks

Nocne szaleństwa w Coco Bongo
Coco Bongo to jeden z najbardziej znanych klubów nocnych na 
Jukatanie. Dyskoteka w stylu Las Vegas, połączona z niezwykły-
mi pokazami oraz show, po którym zaczyna się szalona impreza. 
Różnorodna muzyka od rock and rolla, przez rock i pop, aż po 
latynoskie rytmy. To tutaj kręcono sceny do kultowej komedii 
„Maska”! Bilet wstępu od ok. 85 USD/os. 

Kuchnia

Kuchnia meksykańska
Spróbuj koniecznie, gdyż kuchnia meksykańska to prawdziwy 
tygiel smaków! Meksykanie umiejętnie łączą lokalne produkty 
takie jak pomidory, kukurydza, wanilia, kakao z przywiezioną 
przez konkwistadorów oliwą, ryżem, wołowiną czy orzechami. 
W ten sposób na bazie różnorodnych produktów powstają kuli-
narne wariacje, których bazę stanowi tortilla, a dzięki odważnemu 
łączeniu składników, uzyskiwane są zaskakujące efekty - dosko-
nałym tego przykładem może być pikantny, czekoladowy sos 
mole poblano.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są 
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlo-

wej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży 
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie interne-
towym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center, 
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz 
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich 
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.

Meksyk - Cancun i Riviera MayaAmeryka Środkowa i Karaiby

Tulum
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Hotel dla osób powyżej 18 lat.
Położenie
Hotel położony w strefie hotelowej (zona hotelera) Cancun. 
W okolicy hotelu kluby, restauracje, sklepy i centra handlowe. 
Do lotniska w Cancun ok. 18 km. Hotel nie pobiera podatku tu-
rystycznego.
Plaża
Piaszczysta plaża przy hotelu. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, 7 restauracji, kafeteria, 7 barów (w tym 
snack bar), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 3 baseny 
(w basenach słodka woda), osobny basen dedykowany Gościom 
Preferred Club, całodobowy room service, obsługa kelnerska na 
plaży i przy basenie, jacuzzi, butik z pamiątkami, centrum biz-
nesowe, sale konferencyjne, wymiana walut, usługi pralnicze 
(płatne), wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
W hotelu znajduje się 497 eleganckich pokoi różnego typu. 
Wszystkie komfortowo urządzone, klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów, szlafroki i klapki kąpielowe), TV-sat, te-
lefonem, sejfem (bezpłatny), minibarem (woda, piwo i napoje 
bezalkoholowe uzupełniane codziennie), deską/żelazkiem do 
prasowania, balkonem (meble balkonowe), 24h room service. 
Pokój Deluxe Ocean view- (pow. ok. 54 m2) – dla max 3 osób 
(przy czym w pokoju będą znajdować się 2 łóżka typu queen 
size), pokoje z bocznym widokiem na ocean lub na lagunę Ni-
chupte. 
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania i obiady w formie bufetu, kolacje tylko 
w restauracjach ala carte. W ciągu dnia przekąski między posił-
kami w miejscach wyznaczonych przez hotel, 5 restauracji a’la 
carte (nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja). Kawiarnia 
serwująca różnorodne kawy i herbaty oraz wypieki i przekąski 
(24h). Nieograniczone napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe 
(lokalne i importowane) dostępne od 10:00 do 01:00. Na terenie 
całego hotelu nie są wymagane opaski all inclusive. W dobrym 

tonie jest schludny strój podczas posiłków i długie spodnie 
u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia program animacyjny. Bezpłatnie: siłownia, siat-
kówka plażowa, ping pong, aerobik w wodzie, joga, lekcje tańca, 
snorkeling. Zabiegi na twarz i ciało oraz masaże w hotelowym 
Spa płatne.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.secretsresorts.com

All Inclusive Przy plaży Royal We dwoje +18 dla dorosłych

Bardzo nowocześnie urządzony, jeden z najlepszych hoteli w strefie hotelowej Cancun, oferujący wypoczynek pod hasłem Unlimited-
Luxury®. Eleganckie i komfortowe pokoje z fantastycznym widokiem na ocean i lagunę, doskonałe restauracje a’la carte, serwis na 
najwyższym poziomie oraz szeroki wybór zabiegów Spa by Pevonia to wizytówki hotelu. Idealne miejsce na relaks we dwoje.

Secrets The Vine Cancun – Cancun 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 9299 13999 16199 23970

Grudzień od 8399 13530 15699 24220

Styczeń od 9670 14949 17149 25799

Luty od 10070 15970 17999 27699

Marzec od 9799 15570 17599 27070

CENA OD

8399 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Luksusowy hotel położony w strefie hotelowej (zona hotelera) 
Cancun. W okolicy hotelu kluby, restauracje, sklepy i centra han-
dlowe. Do lotniska w Cancun ok. 12 km. Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel usytuowany przy pięknej, piaszczystej plaży - Playa Delfi-
nes (odznaczonej Błękitną Flagą), z łagodnym zejściem do wody. 
Hotel zapewnia bezpłatnie - ręczniki plażowe, leżaki i parasole 
na plaży.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i willi. Recepcja, lobby, win-
dy, room service, 5 restauracji, 8 barów, 7 basenów (w tym bro-
dzik i basen ze zjeżdżalniami oraz statkiem pirackim, w basenach 
słodka woda), jacuzzi, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
miniklub, opiekunka (płatna), sklep z pamiątkami, butik, pralnia 
(płatna), przechowalnia bagażu, wymiana walut, wypożyczalnia 
samochodów, parking.
Pokoje
Hotel posiada 582 pokoje znajdujące się w budynku głównym, 
1-piętrowych willach oraz w wieży Star Prestige. Wszystkie pokoje 
z łazienką (suszarka, kosmetyki kąpielowe), klimatyzowane, z TV-
-sat, telefonem, odtwarzaczem DVD, sejfem (bezpłatnie), eks-
presem do kawy i herbaty, żelazkiem oraz deską do prasowania, 
codziennie uzupełnianym minibarem (woda, piwo, napoje bez-
alkoholowe). We wszystkich typach pokoi przy zakwaterowaniu 
4 osób w pokoju będą tylko 2 łóżka typu queen size. Łóżeczko dla 
dzieci do lat 2 bezpłatnie (konieczna wcześniejsza rezerwacja). 
Dziecko do lat 2 wlicza się w maksymalne obłożenie pokoi.
Pokoje standardowe z widokiem na ogród bez balkonu - (pow. 
ok. 37 m2).
Inne typy pokoi dostepne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje (w postaci boga-
tego bufetu). Śniadania i obiady dostępne również w barze przy 
basenie. W ciągu dnia liczne przekąski w barach. 4 restauracje 

a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Nielimitowana 
ilość napoi bezalkoholowych oraz alkoholowych (lokalnych i nie-
których importowanych) w godzinach 9:00-1:30. W dobrym tonie 
jest schludny strój podczas posiłków i długie spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacji dziennych i wieczornych. Bezpłatnie: 
lekcje tańca, water polo, aerobik, aqua aerobik, koszykówka, 
siatkówka plażowa, salon gier, bilard, tenis stołowy, klub fitness, 
solarium, sauna, jacuzzi. Dodatkowo płatne: SPA oraz golf (duże 
zniżki dla Gości hotelu).
Internet
Wifi w  hotelu gratis, stanowiska internetowe płatne (ok. 
6 USD/30 min.).
www.iberostar.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Royal

Hotel jest idealną propozycją dla Klientów ceniących wysoki standard z jednoczesnym zachowaniem rodzinnej, wakacyjnej atmosfery. 
Wspaniała, bajeczna lokalizacja, życzliwa obsługa, świetny serwis, wyśmienite jedzenie, wiele opcji dla Najmłodszych gwarantujących 
niezapomnianą zabawę oraz możliwość relaksu dla dorosłych. Wszystko to sygnowane marką Iberostar.

IBEROSTAR Selection Cancun – Cancun 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6649 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7499 10599 13199 18370

Grudzień od 6649 10430 12799 19099

Styczeń od 8320 12249 14899 21470

Luty od 8620 13099 15570 23049

Marzec od 8420 12799 15230 22549

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4749 4749 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony ok. 13 km od miasta Tulum. Do lotniska w Cancun 
ok. 110 km. Hotel nie pobiera podatku turystycznego.
Plaża
Hotel położony przy białej, szerokiej i piaszczystej plaży. Ręczniki 
plażowe, leżaki oraz parasole na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa sie z 3-kondygnacyjnych budynków, wybudowanych 
w stylu hacjendy. Recepcja, lobby, 9 restauracji (w tym 6 restau-
racji a’la carte, wcześniejsza rezerwacja nie jest wymagana), 7 
barów, room service 24h, tarasy słoneczne z leżakami, parasola-
mi, 2 baseny dla wszystkich gości, 2 dodatkowe baseny swim out 
dla gości Preferred Club w odpowiednich kategoriach pokoi oraz 
park wodny dla najmłodszych gości w mini klubie (3-12 lat), klub 
dla nastolatków (13-17 lat), obsługa kelnerska przy basenie oraz 
na plaży, opiekunka (płatna), pralnia (płatna), butik, bankomat, 
wymiana walut, wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
W hotelu znajdują się 432 luksusowe i klimatyzowane pokoje, 
wszystkie z łazienką (wanna z prysznicem, suszarka do włosów, 
kosmetyki kąpielowe), TV-sat, telefonem, minibarem (piwo, 
woda oraz napoje bezalkoholowe uzupełniane codziennie), sej-
fem (bezpłatnie), żelazkiem oraz deską do prasowania, zestawem 
do parzenia kawy, balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
We wszystkich typach pokoi przy zakwaterowaniu 4 osób w po-
koju mogą znajdować się tylko 2 łóżka typu queen size. Łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat gratis (wg dostępności na miejscu).
Pokoje Deluxe Garden View - (pow. ok. 42 m2) - z widokiem na 
ogród oraz hamakiem na balkonie lub tarasie, dla max. 4 osób 
(tylko w układzie 2+2). Istnieje możliwość dopłaty do pokoi 
w części hotelu przeznaczonej dla osób dorosłych (Adults Only).
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunch i kolacje w formie bufetu, w ciągu 
dnia przekąski. 6 restauracji a’ la carte (wcześniejsza rezerwacja 
nie jest konieczna). Kawiarnia oferująca różnego rodzaju kawy, 
herbaty i wypieki. Nieograniczone napoje bezalkoholowe i al-
koholowe (lokalne i międzynarodowe) na terenie całego hotelu 

(10:00 - 01:00), przekąski dostępne przez całą dobę (serwowane 
w jednej z restauracji hotelowych). W dobrym tonie jest schludny 
strój podczas posiłków i długie spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Urozmaicone animacje dla dorosłych i dzieci w trakcie dnia i wie-
czorem. W cenie: aerobik, aqua aerobik, siatkówka plażowa, te-
nis ziemny, tenis stołowy. Płatne: lekcje gotowania, wędkowanie, 
nurkowanie z akwalungiem, zabiegi na twarz i ciało w hotelo-
wym Spa (możliwość samodzielnego wykonania kosmetyków 
pod okiem wykwalifikowanych pracowników hotelowego Spa).
Internet
Wi-Fi na terenie hotelu gratis.
www.dreamsresorts.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Royal

Luksusowy hotel utrzymany w oryginalnym stylu meksykańskiej hacjendy. Uwielbiany przez pary, ale polecany również dla rodzin z dziećmi. 
Biała, szeroka plaża, turkusowa woda Morza Karaibskiego wraz z bogatą ofertą hotelu sygnowaną Unlimited-Luxury® stanowią idealne 
połączenie dla Klientów poszukujących niezapomnianych wakacji w luksusowym kurorcie.

Dreams Tulum Resort & SPA – Riviera Maya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6999 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7870 11130 13149 17949

Grudzień od 6999 10630 12699 18049

Styczeń od 8499 12599 14370 20399

Luty od 8520 12870 15799 24399

Marzec od 8320 12599 16370 24770

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4749 4749 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Wioska wakacyjna należąca do sieci hotelowej Princess i składa-
jąca się z 3 hoteli: Grand Riviera, Grand Sunset i Princess Family 
Club. Kompleks położony na obrzeżach Playa del Carmen, ok. 
6 km od słynnej Piątej Alei. Hotel zapewnia płatny transfer do 
centrum Playa del Carmen 3x dziennie (ok. 7 usd/os/w 2 strony). 
Do lotniska w Cancun ok. 55 km.Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Przy hotelu, długa i piaszczysta. Leżaki oraz parasole na plaży 
bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcje, lobby, 2 restauracje bufetowe, 5 restauracji tematycznych 
(w niektórych konieczna rezerwacja), 9 barów, tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami w ogrodzie, 8 basenów w większości ze 
sobą połączonych i 4 brodziki (w basenach słodka woda), jacuzzi, 
miniklub, opiekunka do dziecka (płatna), dyskoteka (wejście i na-
poje gratis), sale konferencyjne, butiki, pralnia (płatna), centrum 
medyczne (płatne). Hotel zapewnia bezpłatne ręczniki basenowe. 
Dodatkowo za opłatą ok. 15 USD od osoby Klienci mogą korzystać 
z infrastruktury hotelu Family Club Princess (w godzinach 10-18).
Pokoje
W kompleksie znajdują się 1344 pokoje różnego typu. Wszystkie 
komfortowe, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), te-
lefonem, TVsat, sejfem (gratis), minibarem (woda, napoje bezalko-
holowe i piwo uzupełniane codziennie), ekspresem do kawy oraz 
z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat gratis (na potwierdzenie). Poniższe typy pokoi są dostępne 
w hotelach Grand Riviera Princess i Grand Sunset Princess.
Deluxe Junior Suite (pow. ok 45 - 50 m2) - dla max 4 osób (3+1), 
w pokoju łóżko typu king size i sofa lub 2 łóżka i sofa, w łazience 
wanna z jacuzzi. W tej kategorii dostępne pokoje dla osób nie-
pełnosprawnych.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive 24h: śniadania, obiady i obiadokolacje, przekąski 

w ciągu dnia, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w miej-
scach wyznaczonych przez hotel. W restauracjach tematycznych 
często wymagana wcześniejsza rezerwacja. Do obiadokolacji 
wymagane długie spodnie u Panów. Posiłki wegatariańskie/
respektujące diety na życzenie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny i wieczorny program animacyjny. Bez-
płatnie: siłownia, sporty wodne nie-motorowe, korty tenisowe, 
kort do paddle, boisko multisportowe. Płatne: motorowe sporty 
wodne, zabiegi na twarz i ciało w hotelowym Spa.
Internet
Wifi gratis w lobby i w pokojach.
www.princess-hotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Royal

Bardzo dobry kompleks, który wyróżnia profesjonalizm obsługi, bogate wyżywienie i menu z różnych stron świata, a przede wszystkim 
pokoje dopasowane do różnych potrzeb Gości (w tym pokoje z bezpośrednim zejściem do basenu oraz pokoje z serwisem Platinum).

Grand Riviera & Suites Princess – Playa del Carmen 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

5620 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7270 9770 13999 19299

Grudzień od 6449 8949 13230 18049

Styczeń od 5930 7499 10570 13070

Luty od 5770 7370 10799 13499

Marzec od 5620 7220 10570 13199

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4749 4770 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Kompleks 3 hoteli należący do sieci hotelowej Palladium, po-
łożony pośród tropikalnej zieleni na Riviera Maya. Do lotniska 
w Cancun ok. 86 km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku tu-
rystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża przy hotelu. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Na terenie całego kompleksu: recepcja, lobby, 14 restauracji, 
15 barów (w tym snack bar), tarasy słoneczne z leżakami i para-
solami, 6 basenów (w tym jeden ze zjeżdżalniami i jeden tylko dla 
dorosłych) ze słodką wodą, 1 basen ze słoną wodą, plac zabaw, 
baby club (1-3 lata) mini klub (4-12 lat), pasaż handlowy, sale 
konferencyjne, wymiana walut, usługi pralnicze (płatne), wypo-
życzalnia samochodów. Do zapłaty na miejscu podatek eko ok. 
1 USD za pokój za noc.
Pokoje
W kompleksie znajduje się łącznie 1090 pokoi różnego typu 
w 3 hotelach (Colonial – 413 pokoi, White Sands – 264 poko-
je i Kantenah - 413), rozlokowanych w 2-3 piętrowych willach. 
Wszystkie wygodnie urządzone, klimatyzowane, z  łazienką 
(suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (bezpłatny), 
minibarem (woda, piwo i napoje bezalkoholowe uzupełniane co-
dziennie), zestawem do parzenia kawy i herbaty, deską/żelazkiem 
do prasowania, balkonem (meble balkonowe), 24h room service. 
Łóżeczko dla dziecka do lat 2 na potwierdzenie.
Grand Palladium Colonial Resort pokoje deluxe - (pow. ok. 37 m2) 
– dla max 3 osób, przy czym w pokoju będą znajdowały się mak-
symalnie 2 łóżka i nie będzie możliwości wstawienia dostawek. 
Możliwe pokoje dla osób niepełnosprawnych.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje (w formie bufetu). W cią-
gu dnia przekąski między posiłkami w miejscach wyznaczonych 
przez hotel, 6 restauracji a’la carte (nie jest wymagana rezer-

wacja). Kawiarnia serwująca różnorodne kawy i herbaty oraz 
wypieki i przekąski. Nieograniczone napoje bezalkoholowe oraz 
alkoholowe (lokalne i importowane) dostępne od 10:00 do 24:00. 
W dobrym tonie jest schludny strój podczas posiłków i długie 
spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Bez-
płatnie: siłownia, korty tenisowe, boiska multisportowe, mini 
golf, siatkówka plażowa, ping pong, aerobik w wodzie, kajaki, 
snorkeling, windsurfing. Zabiegi na twarz i ciało oraz masaże 
w hotelowym Spa płatne.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.palladiumhotelgroup.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun

Ogromna wioska wakacyjna z bogatą infrastrukturą - różnorodne pokoje, 29 restauracji i barów, strefy basenowe o łącznej powierzchni 
blisko 1 ha, liczne aktywności, dobrej klasy serwis. Odpowiednie miejsce i na rodzinny wypoczynek i na relaks we dwoje. Dla najmłodszych 
basen ze zjeżdżalniami i animacje, dla dorosłych basen ukryty w jukatańskiej selwie. Polecamy!

Grand Palladium Riviera Maya Resort & Spa – Riviera Maya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6649 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7499 10399 13199 18049

Grudzień od 6649 9830 12799 18099

Styczeń od 8449 12620 15120 22099

Luty od 8299 12449 15030 21970

Marzec od 8099 12170 14699 21499

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4749 4749 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel położony jest pomiędzy kurortami Playa del Carmen i Puer-
to Morelos, wśród tropikalnego, 35-hektarowego ogrodu. Do lot-
niska w Cancun ok. 35 km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Przy piaszczystej plaży Paraiso. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel wybudowany został w 2000 r, częściowo odnowiony w 2012 r. 
i składa się z kilkunastu dwupiętrowych budynków. Recepcja, lobby, 
8 restauracji, 8 barów (w tym snack bary), ogród tropikalny, tarasy 
słoneczne z leżakami i parasolami oraz łóżkami balijskimi i hamaka-
mi, ogromny basen o nieregularnych kształtach (blisko 1 km długo-
ści), basen dla dzieci (w basenach słodka woda), plac zabaw, mini 
klub 4-12 lat, opiekunka dla dziecka (płatna), pasaż handlowy, sale 
konferencyjne, punkt medyczny (płatny), usługi pralnicze (płatne), 
wypożyczalnia samochodów (dodatkowo płatna).
Pokoje
W hotelu znajduje się 388 pokoi różnego typu. Wszystkie klima-
tyzowane, komfortowe, urządzone w meksykańskim stylu, z ła-
zienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefon, minibarem (uzupeł-
niany codziennie napojami bezalkoholowymi i wodą mineralną), 
ekspresem do kawy, sejf (bezpłatny), balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Możliwe zakwaterowanie nawet 4 osób 
(w układzie 2+2), przy czym w pokoju będą się znajdowały tylko 
2 łóżka typu queen size. Łóżeczko dla dzieci do 2 lat bezpłatnie.
Pokoje standardowe - (pow. ok. 40 m2) - z widokiem na ogród. 
Pokoje standardowe superior - (pow.ok. 40 m2) - położone bliżej 
plaży i basenu, bezpłatny nielimitowany dostęp do strefy hydro 
w hotelowym SPA (dla osób powyżej 18 roku życia). 
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), lunche (13:00-15:00) 
i  obiadokolacje (18:30-22:00) serwowane w  formie bufetu 
w restauracji głównej, 7 restauracji a’la carte (wymagana wcze-

śniejsza rezerwacja), nielimitowane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe serwowane w miejscach wyznaczonych przez 
hotel (10:00-01:00). W dobrym tonie jest schludny strój podczas 
posiłków i długie spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: aerobik, aerobik w wodzie, łucznictwo, korty 
tenisowe, koszykówka, siatkówka plażowa, piłka nożna, wycieczki 
rowerowe, bilard, ping pong, kajaki, snorkeling, windsurfing. Cen-
trum wellness gratis: siłownia, jacuzzi, sauna. Zabiegi na twarz 
i ciało oraz masaże w hotelowym Spa - płatne.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Fantastyczna wioska wakacyjna idealna nie tylko na rodzinny wypoczynek. Ogromny (35 ha) ogród i basen (mówi się, że największy 
na całym Riviera Maya), komfortowe pokoje, bogate wyżywienie i różnorodne aktywności to wizytówki sieci Iberostar. Gorąco polecamy!

IBEROSTAR Paraiso del Mar – Riviera Maya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6049 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6899 9170 12199 15999

Grudzień od 6049 8920 11799 15749

Styczeń od 7470 10599 13499 18699

Luty od 7649 11149 13949 19799

Marzec od 7470 10899 13649 19370

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4749 4749 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Wioska wakacyjna położona na obrzeżach znanego kurortu Playa 
del Carmen w Playacar – do słynnej Piątej Alei ok. 3 km (szeroki wy-
bór restauracji, barów i sklepów). Do lotniska w Cancun ok. 60 km. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
ok. 2 USD/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Przy hotelu, piaszczysta, długa. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 3 restauracje, 7 barów, tropikalny ogród, tarasy 
słoneczne z leżakami i parasolami, 2 baseny (w tym jeden z bro-
dzikiem dla dzieci, w basenach słodka woda), plac zabaw, mini 
klub 4-12 lat, opiekunka dla dziecka (płatna), pasaż handlowy, 
punkt medyczny (płatny), usługi pralnicze (płatne), wymiana 
walut, wypożyczalnia samochodów, parking.
Pokoje
W hotelu znajduje się 350 pokoi różnego typu. Wszystkie klima-
tyzowane, komfortowe, z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, 
telefonem, minibarem (uzupełniany codziennie napojami bezal-
koholowymi i wodą), zestawem do przygotowania kawy/herbaty, 
sejfem (bezpłatny), deską/żelazkiem do prasowania, balkonem 
lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dzieci do 2 lat bez-
płatnie. Room service (11:00-23:00).
Pokoje standardowe - (pow. ok. 35 m2) – widok na ogród, możli-
we zakwaterowanie nawet 4 osób, przy czym w pokoju będą się 
znajdować tylko 2 łóżka małżeńskie. Możliwa dopłata do pokoi 
zlokalizowanych blisko basenu.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), obiady (13:00-15:00) 
i obiadokolacje (18:30-22:00) w formie bufetu, 2 restauracje a’la 
carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja), przekąski w ciągu 
dnia, nielimitowane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
serwowane w  miejscach wyznaczonych przez hotel (10:00-
01:00). W dobrym tonie jest schludny strój podczas posiłków 
i długie spodnie u Panów.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: siłownia, korty tenisowe, koszykówka, siat-
kówka plażowa, ping pong, snorkeling. Centrum wellness i spa 
płatne dodatkowo.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Kolejna w naszej ofercie, idealna na zimowe wakacje propozycja marki Iberostar. Na Gości czekają wygodne pokoje, świetne wyżywienie 
oraz doskonała obsługa. Jest to jedyny 5* hotel w naszej ofercie położony blisko tętniącego życiem kurortu Riviera Maya - Playa del Carmen. 
Zapraszamy!

IBEROSTAR Quetzal – Playa del Carmen 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7070 9520 12499 16570

Grudzień od 6220 9270 12070 16320

Styczeń od 7749 11070 13949 19499

Luty od 7999 11799 14530 20899

Marzec od 7799 11530 14199 20430

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4749 4749 

CENA OD

6220 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Hotel tylko dla osób dorosłych (18+).
Położenie
Hotel położony nad brzegiem morza na Riviera Maya. Hotel od-
dalony od Playa Del Carmen o 10 km i o 57 km od naturalnego 
parku wodnego Xel-ha. Do lotniska w Cancun 46km. Około 3 km 
od pola golfowego El Camaleon Mayakoba. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel usytuowany przy pięknej, piaszczystej plaży oblewanej 
przez turkusowe wody Morza Karaibskiego.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 6 restauracji, w tym 5 a’la carte (otwarte tylko podczas 
kolacji, wymagana wcześniejsza rezerwacja), 5 barów, 2 baseny, 
boisko do siatkówki plażowej i sale konferencyjne. Dodatkowo 
płatne: room service 24h, centrum spa, korty tenisowe, mini mar-
ket, butiki, kantor i wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
W kompleksie znajduje się 320 pokoi. Wszystkie klimatyzowane, 
nowocześnie i komfortowo urządzone, z balkonem lub tarasem 
i łazienką (prysznic, suszarka do włosów), TV-sat, minibar (woda, 
napoje bezalkoholowe i piwo bezpłatne, uzupełniane codziennie), 
żelazko, deska do prasowania, a także ekspres do kawy i sejf (bez-
płatnie). Każdy pokój może zakwaterować maksymalnie 2 osoby.
Pokoje Maya Deluxe (o pow. ok 34 m2) - z widokiem na ogród. 
Możliwa dopłata do widoku na morze (pokoje z widokiem na 
morze na potwierdzenie).
Pozostałe typy pokoiostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, dodat-
kowo w czasie kolacji dostępne restauracje tematyczne a’la carte 
(wymagana wcześniejsza rezerwacja). Ponadto przekąski pomię-
dzy posiłkami podawane w barze przy basenie, kawiarnia serwu-
jąca różnorodne kawy i herbaty oraz wypieki, nieograniczone, 
lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe dostępne przez 
24h w miejscach wyznaczonych przez hotel. W dobrym tonie jest 
schludny strój podczas posiłków i długie spodnie u Panów.

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program sportowy i animacyjny. Wieczorem występy 
teatralne, muzyka na żywo i wieczory tematyczne. Bezpłatnie: 
centrum spa Despacio (dostęp do jacuzzi, siłowni i strefy relaksa-
cyjnej), 3 korty tenisowe z oświetleniem, siatkówka plażowa i nie-
zmotoryzowane sporty wodne. Dodatkowo płatne: centrum nur-
kowania, zmotoryzowane sporty wodne, zabiegi na twarz i ciało 
w hotelowym SPA, a także niektóre dania i wina w restauracjach.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w całym hotelu i kącik internetowy (możliwa 
dopłata).
www.oceanmayaroyale.com

All Inclusive Przy plaży Royal +18 dla dorosłych

Nowoczesny hotel położony nad brzegiem morza na Riviera Maya, w samym sercu Meksykańskich Karaibów, w pobliżu Playa del Carmen. 
Ocean Maya Royale to idealny wybór dla par i nowożeńców! Pełna uroku i romantyzmu sceneria zapewni niezapomniane wspomnienia 
z podróży poślubnej. To miejsce stworzone jest dla zakochanych.

Ocean Maya Royale by H10 – Riviera Maya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6449 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7299 9999 12870 17370

Grudzień od 6449 9720 12449 17899

Styczeń od 7899 11499 14199 20199

Luty od 8249 12349 14949 21799

Marzec od 8049 12070 14620 21330

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Obiekt znajduje się w obrębie luksusowego kompleksu hotelo-
wego, zajmującym obszar ponad 100 ha. Całość usytuowana jest 
pośród bujnego ogrodu. Do naturalnego parku wodnego Xel-Ha 
ok. 5 km, do Playa del Carmen ok. 40 km. Bardzo dogodny dojazd 
lokalnymi środkami transportu Do lotniska w Cancun ok. 100 km.
Plaża
Położony przy piaszczystej, częściowo otoczonej rafą koralową 
plaży. Hotel zapewnia bezpłatne ręczniki plażowe, leżaki i pa-
rasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Kompleks składa się z 4 hoteli: Luxury Bahia Principe Akumal, 
Luxury Bahia Principe Siaan Ka’an, Grand Bahia Principe Tulum oraz 
Grand Bahia Principe Coba. Goście zakwaterowani w Luxury Bahia 
Principe Akumal mogą korzystać także z udogodnień, restauracji 
i barów ostatnich dwóch hoteli. Po terenie kompleksu można po-
ruszać się kolejkami. Do dyspozycji gości w hotelu pozostaje lobby, 
restauracja główna oraz 6 restauracji a’la carte, 9 barów, kompleks 
basenów (dla dorosłych, dla dzieci, park wodny dla dzieci (na tere-
nie częsci Coba), jacuzzi (4), 3 strefy do opalania z parasolami i le-
żakami. Płatne: SPA, sauna, fryzjer, kantor, doradca ślubny, altana 
ślubna, opiekunka do dzieci, opieka medyczna, sale konferencyjne, 
pralnia, apteka, kasyno. Hotel zapewnia ręczniki basenowe.
Pokoje
Hotel oferuje łącznie 758 komfortowych i  eleganckich pokoi. 
Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka, kosmetyki kąpielo-
we), LCD TV-sat, telefonem, sejfem, codziennie uzupełnianym mini-
barem (napoje dla dzieci, napoje alkoholowe), ekspresem do kawy, 
żelazkiem oraz deską do prasowania, balkonem/tarasem (meble 
balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do lat 2 gratis (na życzenie).
Junior Suite Superior – (pow. ok. 38 m2) – dla max. 3 osób doro-
słych z dzieckiem lub 2 dorosłych i 2 dzieci (1 łóżko typu king size 
wraz z rozkładaną kanapą lub 2 łóżka typu queen size).
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00 – 10:30), obiady (13:00 – 15:00), 
obiadokolacje (17:30 – 22:00 / 22:30) w formie bardzo bogatego 
bufetu. Ponadto nielimitowana możliwość skorzystania z restau-

racja a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Lokalne na-
poje alkoholowe (do 02:00), przekąski i napoje bezalkoholowe 
serwowane w wyznaczonych miejscach (24 godz.).
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny w ciągu dnia i wieczorem, dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis sto-
łowy, bilard, rzutki, siłownia, boogie board, aerobik, lekcje tańca. 
Ponadto na życzenie bezpłatnie 1 godz. dziennie: kajaki, katama-
ran, snorkeling, tenis ziemny, lekcja nurkowania (1 lekcja/pobyt). 
Płatne: motorowe sporty wodne na plaży, golf, lekcja żeglarstwa, 
wędkowanie, nurkowanie, wycieczki łodzią, impreza meksykańska.
Internet
Darmowe Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.bahia-principe.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Royal

Hotel o bardzo wysokim standardzie, gdzie każdy poczuje się wyjątkowo. Mnogość restauracji i barów serwujących dania oraz drinki 
z całego świata zagwarantują prawdziwą ucztę dla podniebienia. Całość dopełnia zawsze gotowy do pomocy personel hotelowy. 
Niewątpliwą zaletą są wydzielone strefy tylko dla osób dorosłych.

Luxury Bahia Principe Akumal – Riviera Maya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6370 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7220 9849 12730 17120

Grudzień od 6370 9599 12320 16870

Styczeń od 7770 11270 13999 19830

Luty od 7899 11630 14370 20599

Marzec od 7699 11370 14030 20170

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6099 7470 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni



191

Meksyk - Cancun i Riviera MayaAmeryka Środkowa i Karaiby

Położenie
Luksusowy kompleks hotelowy, otoczony bujnym ogrodem, zaj-
mującym obszar ponad 100 ha. Do lotniska w Cancun ok. 100 km, 
do miasta Tulum ok 25 km.Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Położony przy piaszczystej, częściowo otoczonej rafą koralową 
plaży. Hotel zapewnia bezpłatne ręczniki plażowe, leżaki i pa-
rasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Kompleks składa się z 4 hoteli. Rainbow proponuje zakwatero-
wanie w 2 hotelach kompleksu: Grand Bahia Principe Tulum (tuż 
przy plaży) oraz Grand Bahia Principe Coba (w głębi kompleksu). 
Goście jednego jak i drugiego obiektu mogą korzystać z całej in-
frastruktury obydwu hoteli za wyjątkiem restauracji głównej. Po 
terenie kompleksu można poruszać się meleksem z kierowcą. 
Recepcja, lobby, 12 restauracji, 15 barów, tarasy słoneczne z leża-
kami i parasolami, 5 basenów z wydzielonymi strefami dla dzieci, 
basen ze zjeżdżalnią dla najmłodszych, w części Coba znajduje 
się park wodny dla dzieci Bahia Scout Water Park (w basenach 
słodka woda), 4 jacuzzi, miniklub, dyskoteka, opiekunka (płatna), 
pralnia (płatna), wymiana walut, wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
W 2 hotelach kompleksu: Grand Bahia Principe Tulum (tuż przy 
plaży) oraz Grand Bahia Principe Coba (w głębi kompleksu) 
łącznie znajduje się 1938 komfortowych i eleganckich pokoi. 
Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka, kosmetyki kąpie-
lowe), LCD TV-sat, telefonem, sejfem, codziennie uzupełnianym 
minibarem (woda, piwo, napoje bezalkoholowe), ekspresem do 
kawy, żelazkiem oraz deską do prasowania, balkonem lub tara-
sem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie 
(konieczna wcześniejsza rezerwacja).
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:30), obiady (13:00-15:30), 
obiadokolacje (18:00-22:30) w formie bufetu. 3 x w ciągu tygo-

dnia możliwość skorzystania z restauracji a’la carte (konieczna 
wcześniejsza rezerwacja). Lokalne napoje alkoholowe (do 02:00), 
przekąski i napoje bezalkoholowe serwowane w wyznaczonych 
miejscach (24 godz). W dobrym tonie jest schludny strój podczas 
posiłków i długie spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny w ciągu dnia i wieczorem, dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: koszykówka, siatkówka, aerobik, bilard, tenis 
stołowy, tenis ziemny, siłownia, kajaki, paddle board, lekcje nurko-
wania w basenie. Płatne: SPA, motorowe sporty wodne na plaży.
Internet
W ciągu całego pobytu Klienci mogą wykorzystać darmowe 24h 
dostępu do Wi-Fi. Stanowiska internetowe płatne (ok. 15 USD/
godz), w pokojach Wi-Fi płatne (ok.10 USD/godz).
www.bahia-principe.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Liczne baseny, bogata infrastruktura, entuzjastycznie nastawiona obsługa, bogaty program animacyjny powodują, że nie sposób się tu 
nudzić, a bogate menu z pewnością trafi w gusta wymagających Klientów. Jako bonus - ku uciesze najmłodszych Gości - park wodny 
i delfinarium.

Grand Bahia Principe Riviera Maya – Riviera Maya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

5720 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6520 8430 11570 14749

Grudzień od 5720 8199 11199 14530

Styczeń od 6999 9730 12699 17270

Luty od 7099 10030 13030 17920

Marzec od 6920 9820 12730 17549

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5770 6770 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Meksyk - Cancun i Riviera MayaAmeryka Środkowa i Karaiby

Położenie
Hotel położony na rozległym terenie (180 ha), w samym sercu Ri-
viera Maya, niedaleko (ok. 12 km) słynnego kurortu turystycznego 
Playa del Carmen (liczne restauracje, bary i sklepy). Do lotniska 
w Cancun ok. 50 km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku tu-
rystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Przy hotelu biała, piaszczysta plaża. Hotel zapewnia bezpłatnie 
ręczniki plażowe, leżaki oraz parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Duży kompleks hotelowy składający się z 8 budynków. Recepcja, 
lobby, concierge, 7 restauracji, 7 barów, tarasy słoneczne w oto-
czeniu zieleni z leżakami i parasolami, 3 baseny (łączna pow. 2750 
m2), w tym 1 z wydzieloną strefą dla dzieci, w basenach słodka 
woda, miniklub, opiekunka dla dzieci (płatna), pasaż handlowy 
z butikiem, salonikiem prasowym i sklepem z pamiątkami, pralnia 
(płatna), wymiana walut, wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 979 pokojach różnego typu roz-
lokowanych w kilku budynkach. Wszystkie luksusowe, elegancko 
urządzone i klimatyzowane, z łazienką (prysznic, suszarka, ko-
smetyki kąpielowe), LCD TV-sat, sejfem (bezpłatny), codziennie 
uzupełnianym minibarem (piwo, woda, napoje bezalkoholowe), 
zestawem do przygotowywania kawy i herbaty, żelazkiem oraz 
deską do prasowania, balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - gratis (na potwierdzenie).
Pokoje deluxe z widokiem na ogród - (pow. ok. 35 m2) - dla max. 4 
osób (przy czym w pokoju mogą znajdować się max. 3 łóżka), po-
koje te znajdują się zazwyczaj w budynkach położonych dalej od 
morza. Po całym kompleksie można przemieszczać się meleksami.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bogatego bu-
fetu. 6 restauracji a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja 
oraz odpowiedni strój: mężczyźni - długie spodnie). Nieogra-
niczona ilość lokalnych napoi alkoholowych i bezalkoholowych 
(dostępne 24 godz.), przekąski między posiłkami.

Program sportowy i animacyjny
Codzienny program animacyjny dla dorosłych i dzieci w ciągu dnia 
oraz wieczorem. Bezpłatne: aqua aerobik, tenis ziemny i stołowy, 
siatkówka plażowa, aerobik, niemotorowe sporty wodne: wind-
surfing, snorkeling, kajaki, szachy ogrodowe, siłownia. Płatne: 
bilard, narty wodne, żeglarstwo, nurkowanie z akwalungiem, SPA 
oferujące szeroki zakres usług (masaże, zabiegi na twarz i ciało).
Internet
Na terenie całego hotelu Wi-Fi - bezpłatny na 1 urządzeniu, za 
drugie urządzenie - opłata (ok. 3 USD/dzień).
www.bluebayresorts.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun

Przepięknie położony, bardzo dobry hotel, wielokrotnie nagradzany w różnorodnych rankingach. Wyśmienite jedzenie, przyjazna obsługa, 
liczne atrakcje, to gwarancja udanego urlopu. Polecamy zarówno parom jak i rodzinom z dziećmi. Pięć gwiazdek w atrakcyjnej cenie!

Bluebay Grand Esmeralda – Playa del Carmen 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

5649 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6499 8349 11530 14620

Grudzień od 5649 7720 11099 14570

Styczeń od 7230 10149 13099 17949

Luty od 6999 9849 12870 17620

Marzec od 6830 9620 12599 17249

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 4749 4749 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel położony jest około 13 km od tętniącego życiem Cancun 
i około 24 km od lotniska. W okolicy hotelu znajdują się sklepy, 
bary i restauracje.
Plaża
Szeroka i piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 5 restauracji (w tym 3 a la carte), kawiarnia, 
4 bary (w tym bar na plaży oraz swim-up bar), 3 baseny, brodzik 
dla dzieci, mini kluby dla dzieci Explorers Club (3 – 12 lat), Core 
Zone Teens Club (13 – 17 lat), dodatkowo płatne: pralnia, centrum 
Spa oraz wellness, opiekunka do dziecka, parking, kantor, sklep 
z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów, punkt medyczny.
Pokoje
Hotel oferuje 395 nowoczesnych oraz komfortowo urządzonych 
pokoi różnego typu. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (wanna 
lub prysznic, suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, 
telefonem, sejfem (gratis), minibarem (codziennie uzupełniany - 
gratis), z zestawem do parzenia kawy i herbaty, żelazkiem i deską 
do prasowania oraz balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Dziecko do lat dwóch wlicza się w obłożenie pokoju.
Pokoje Deluxe (pow. ok. 44 m2) - dla max. 4 osób, w pokoju 
będzie znajdować się jedno lub dwa łóżka małżeńskie, możliwa 
dopłata do częściowego lub pełnego widoku na morze.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunch i kolacje w formie bufetu, w cią-
gu dnia przekąski. 3 restauracje a’ la carte (rezerwacja nie jest 
wymagana). Kawiarnia oferująca różnego rodzaju kawy, herbaty 
i wypieki. Nieograniczone napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
(lokalne oraz międzynarodowe) w godzinach 10:00 - 23:00. Nie 
są wymagane opaski all inclusive. W dobrym tonie jest schludny 
strój podczas posiłków i długie spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: siat-
kówka plażowa, piłka nożna plażowa, bingo, ping pong, fitness, 
występy na żywo, lekcje tańca, niezmotoryzowane sporty wodne, 
lekcje gotowania oraz degustacja wina i tequili. Za dodatkową 

opłatą goście mogą korzystać z szerokiej oferty zmotoryzowa-
nych sportów wodnych, nurkowania oraz pola golfowego poło-
żonego w pobliżu hotelu.
Internet
Wi-Fi w całym hotelu gratis

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Luksusowy hotel położony przy zachwycającej plaży, oferujący wypoczynek pod hasłem Unlimited - Luxury®. Bogate wyżywienie, 
nowoczesne oraz komfortowo urządzone pokoje a także różnorodna oferta sportowa są jego niewątpliwymi atutami. Polecany na rodzinne 
wakacje, jak również na romantyczny wyjazd we dwoje.

Reflect Cancun Resort & Spa – Cancun 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6570 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7399 10230 13070 18099

Grudzień od 6570 9699 12649 18170

Styczeń od 7799 11199 13999 19899

Luty od 7699 11270 14070 19999

Marzec od 7549 11030 13749 19549

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4770 4770 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Meksyk - Cancun i Riviera MayaAmeryka Środkowa i Karaiby

Położenie
Hotel położony w samym sercu Riviera Maya, ok. 96 km od lotni-
ska w Cancun i ok. 3 km od centrum Akumal.
Plaża
Hotel usytuowany jest przy pięknej, piaszczystej plaży. Leżaki, 
parasole oraz ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 6 restauracji (w tym 3 restauracje a’la carte – 
wcześniejsza rezerwacja nie jest wymagana), 8 barów (w tym 
swim up bar), 5 basenów (w tym 2 wyłącznie dla członków Sun 
Club oraz basen dla dzieci), wodny plac zabaw dla dzieci, sklep 
z pamiątkami, punkt wymiany walut, teatr, usługi pralnicze (płat-
ne), punkt medyczny (płatny), dla najmłodszych Explorer’s Club 
(3-12 lat) oraz klub Core Zone dla nastolatków (13-17 lat).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 362 nowocześnie urządzonych 
pokojach. Wszystkie wyposażone są w indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, łazienkę (suszarka do włosów, przybory toaletowe), 
elektroniczny sejf (bezpłatny), TV-Sat., mini bar, żelazko i deskę 
do prasowania, zestaw do przygotowywania kawy, balkon lub 
taras.
Pokój Deluxe Tropical View - (pow. ok. 32m2) – dla max. 4 osób, 
przy czym w pokoju będą znajdowały się max. dwa łóżka typu 
queen size.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie boga-
tego bufetu. 3 restauracji a’la carte, kafeteria, bar z przekąskami, 
bufet i grill. Międzynarodowe napoje alkoholowe i bezalkoholo-
we serwowane w godzinach 10:00-01:00. W ciągu dnia i w nocy 
przekąski w miejscach wyznaczonych przez hotel. Na terenie 
hotelu także Coco Café – kawiarnia serwująca wysokiej jakości 
kawy otwarta 24h. Podczas posiłków stosowny jest schludny strój 
i długie spodnie u panów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje i aktywności sportowe w ciągu dnia dla 
dzieci i dorosłych, w hotelu funkcjonują: dla dzieci w wieku 3 -12 
Explorer’s Club, dla młodzieży w wieku 13-17 Core Zone Teens 

Club. Bezpłatnie: siłownia, siatkówka plażowa, ping pong, aero-
bik w wodzie, kajaki, paddleboard, niemotorowe sporty wodne, 
za dodatkową opłatą nurkowanie. Zabiegi na twarz i ciało oraz 
masaże w hotelowym Spa by Pevonia – dodatkowo płatne.
Internet
Internet Wi-Fi w lobby - bezpłatny.
www.sunscapesresorts.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek! Dorośli na pewno docenią restuauracje i przeznaczoną tylko dla nich strefę Sun Club, a najmłodsi 
poczują się wyjątkowo podczas specjalnie spersonalizowanego check in i nawiążą nowe znajomości w klubach dla dzieci i młodzieży. 
Do tego bardzo atrakcyjna cena za bardzo dobrą jakość. Polecamy!

Sunscape Akumal Beach Resort & Spa – Cancun +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6299 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7149 9699 12599 16870

Grudzień od 6299 9149 12199 16949

Styczeń od 7599 10870 13699 19170

Luty od 7570 10999 13799 19549

Marzec od 7399 10730 13499 19099

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4749 4749 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel znajduje się w kameralnym kurorcie Puerto Aventuras. 
Do lotniska w Cancun ok. 80 km, do znanego kurortu Riviera 
Maya - Playa del Carmen ok. 25 km. Cena nie obejmuje lokalne-
go podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony przy piaszczystej, szerokiej i zatokowej plaży. 
Hotel zapewnia bezpłatne ręczniki plażowe, leżaki i parasole na 
plaży.
Do dyspozycji gości
Kompleks składa się z 2 hoteli Catalonia Yucatan Beach oraz 
Catalonia Riviera Maya. Goście hotelowi mogą korzystać z infra-
struktury obydwu obiektów. 
W całym kompleksie: recepcje (osobne dla każdego hotelu), lo-
bby, restauracje bufetowe, restauracje a la carte, 7 barów (w tym 
sports bar i dyskoteka), kawiarnia, tarasy słoneczne z leżakami 
i parasolami, 4 baseny, 2 baseny dla dzieci (w basenach słodka 
woda), jaquzzi, miniklub, sklep z pamiątkami, butik, pralnia (płat-
na), opieka medyczna (płatna), wymiana walut, wypożyczalnia 
samochodów.
Pokoje
W kompleksie znajduje się w sumie 600 pokoi. W cześci Catalonia 
Yucatan Beach jest ich 205 rozlokowanych głównie w 3-piętro-
wych budynkach. Wszystkie klimatyzowane, przestronne i kom-
fortowe, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), 
TV-sat, telefonem, sejfem (ok. 3 USD/dzień), balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dzieci do lat 2 gratis 
(konieczna wcześniejsza rezerwacja). 
Pokoje standardowe - (pow. ok. 35 m2) - dla max. 4 osób (przy 
czym w pokoju mogą znajdować się tylko 2 łóżka typu queen size). 
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunch i obiadokolacje w formie bufetu, 
3 kolacje w tygodniu w wybranych restauracjach a la carte. Prze-
kąski w ciągu dnia i w nocy, lokalne napoje alkoholowe i bezal-
koholowe w miejscach wyznaczonych przez hotel (10:00-02:00). 

W dobrym tonie jest schludny strój podczas posiłków i długie 
spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, wieczorne show, 1 x 
w tygodniu beach party. Bezpłatnie: aqua aerobik, aerobik, pila-
tes, spinning, siłownia, kort tenisowy, piłka nożna, rowery, łucz-
nictwo, lekcja nurkowania w basenie, niemotorowe sporty wodne 
na plaży. Płatne: bilard, hotelowe SPA (zabiegi na twarz i ciało, 
strefa wodna: hydromasaże, sauna, basen kryty).
Internet
Wi-Fi gratis, stanowiska internetowe płatne.
www.hoteles-catalonia.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Fantastyczny czterogwiazdkowy hotel z wieloma atrakcjami zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych.”+” za świetne wyżywienie. Ładne 
pokoje oraz wiele możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego to największe atuty tego hotelu. Zapraszamy!

Catalonia Yucatan Beach – Puerto Aventuras +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6720 8820 11899 15399

Grudzień od 5870 8299 11499 15530

Styczeń od 7630 10870 13749 19170

Luty od 7399 10599 13530 18870

Marzec od 7170 10299 13149 18370

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 4749 4749 

CENA OD

5870 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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We dwoje

Kameralny, położony pośród selwy, z wygodnymi namiotami w stylu safari, z bardzo dobrą obsługą oraz wyżywieniem bazującym na 
lokalnych produktach – doskonale wpisujący się w założenia hotelu przyjaznego naturze. Plus za ciszę, spokój i przepiękną plażę. Glamping 
w karaibskim wydaniu.

Hotel dostępny dla osób powyżej 12 roku życia.
Położenie
Otwarty w styczniu 2017 roku hotel położony jest pośród meksy-
kańskiej selwy. Do Puerto Aventuras oko 5,5 km (tam delfinarium, 
kilka restauracji/kafeterii). Do słynącego z cenot ekoparku Kantun 
Chi ok 3,5 km. Do lotniska w Cancun ok. 80 km. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Xpu –ha – około 450 metrów od hotelu, zatokowa, karaibska. Na 
plaży znajduje się Serenity Beach Club z leżakami i parasolami dla 
Gości hotelowych gratis. Przekąski i napoje w klubie plażowym 
płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, basen, informacja turystyczna w recepcji, 
pralnia (płatna), przechowalnia bagażu, wypożyczalnia samocho-
dów, parking (gratis, ilość miejsc limitowana).
Pokoje
Hotel dysponuje 30 namiotami różnego typu, rozlokowanymi 
w ogrodzie. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z podstawo-
wym wyposażeniem, z łazienką (kosmetyki kąpielowe, suszarka 
do włosów), telefonem, małą lodówką (możliwa opłata), sejfem 
(możliwa opłata) oraz z tarasem (krzesełka i stolik).
Namiot Harmony (pow. ok 30-40 m2) – dla max 3 osób, w namio-
cie zazwyczaj łóżko typu king size, przy zakwaterowaniu 3 osób 
dodatkowo w namiocie łóżko typu queen size.
Inne typy pokoi dostępnej w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość korzystania z re-
stauracji hotelowej w porze obiadu i kolacji (wybór z menu, płatne 
wg cen w menu).
Program sportowy i animacyjny
Masaże, joga i zabiegi w spa dodatkowo płatne.
Internet
Wifi na terenie całego hotelu gratis.
www.xperiencehotelsresorts.com

Serenity Eco Luxury Tented Camp by Xperience – Xpu-ha +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6730 8849 11920 15449

Grudzień od 5899 7970 11530 14999

Styczeń od 6749 9099 12299 16199

Luty od 6449 8749 11949 15799

Marzec od 6299 8530 11699 15420

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5820 6899 

Dopłata do All Inclusive od 2590 5180 

CENA OD

5899 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel położony około 4 km od centrum Cancun. Najbliższe roz-
rywki (centra sportów wodnych, centra handlowe, restauracje 
i bary) w odległości 2-5 km. Ok. 50 m od hotelu znajduje się przy-
stanek komunikacji miejskiej. Do lotniska w Cancun ok. 20 km. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
ok. 2 USD/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Przy hotelu, niewielka, piaszczysta.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, sushi bar i restauracja 
włoska (czynne w dni wyznaczone przez hotel), 2 bary, dwa ta-
rasy słoneczne z leżakami i parasolami, 2 baseny (słodka woda), 
jacuzzi (tylko dla dorosłych), sale konferencyjne, sklepik, pralnia 
(płatna), wypożyczalnia samochodów, parking. Hotel zapewnia 
bezpłatne ręczniki basenowe.
Pokoje
W kompleksie znajdują się 132 pokoje różnego typu rozlokowane 
w 2 piętrowych budynkach. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów), telefonem, TVsat, sejfem (gratis), 
minibarem oraz z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Hotel 
nie zapewnia łóżeczek dla dzieci do 2 lat, dziecko wlicza się w max 
obłożenie pokoju. Nie ma możliwości wstawienia dostawek.
Pokój standardowy (pow. ok. 20 m2) - dla max 4 osób (3+1), w po-
koju albo łóżko typu king size albo 2 łóżka małżeńskie, pokoje 
z widokiem na basen, ulicę lub ogród.
Pokój superior (pow. ok. 20 m2) – dla max 4 osób (3+1), w pokoju 
albo łóżko typu king size albo 2 łóżka małżeńskie, pokoje z wido-
kiem na ocean (widok może być niepełny).
Junior Suite (pow. ok 55 m2) – dla max 5 osób, 2 pokoje: jeden 
z łóżkiem typu king size, drugi z 2 łóżkami małżeńskimi, pokoje 
z widokiem na basen lub ogród. Pokoje typu Junior Suite zawsze 
na potwierdzenie.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje, przekąski w ciągu 
dnia, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w miejscach 
wyznaczonych przez hotel (10:30 – 23:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny program animacyjny. Bezpłatnie: siłow-
nia, bilard, ping pong. Płatne: motorowe sporty wodne, masaże.
Internet
Wifi gratis w miejscach ogólnodostępnych.
www.cancunbayresort.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun

Kameralny (tylko 132 pokoje) hotel z porządnymi pokojami i miłą obsługą. W 2017 roku w hotelu zostały odświeżone pokoje, strefa 
basenowa oraz restauracje. Hotel raczej na wakacje we dwoje lub w grupie znajomych (brak infrastruktury dla dzieci).

Cancun Bay Resort – Cancun 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7770 10930 14230 20099

Grudzień od 6899 10670 13799 19830

Styczeń od 7649 10899 12999 17599

Luty od 7230 10320 12499 16870

Marzec od 7070 10070 12199 16499

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4749 4749 

CENA OD

6899 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony w strefie hotelowej Cancun. Do centrum han-
dlowego Caracol z restauracjami i barami ok. 3 km od hotelu. 
Do lotniska w Cancun ok. 25 km. Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony przy piaszczystej plaży. W pobliżu hotelu znajduje 
się przystań, skąd można dostać się na pobliską Wyspę Kobiet. 
Leżaki na plaży gratis. Hotel zapewnia ręczniki plażowe (możliwy 
depozyt).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 2 restauracje, bar, ogród z tarasami słonecznymi, 
leżakami i 2 basenami (w basenach słodka woda), wymiana wa-
lut, opieka medyczna na telefon (płatna), parking.
Pokoje
W hotelu znajduje się 145 pokoi rozlokowanych 2-piętrowych 
budynkach. Wszystkie z podstawowym wyposażeniem, klima-
tyzowane, z łazienką (suszarka), TV, sejfem (gratis), telefonem 
i balkonem. Pokoje na parterze mają niewielki taras. Sprzątanie, 
zmiana pościeli i ręczników codziennie. Żelazko i deska do pra-
sowania do zamówienia w recepcji.
Pokoje standardowe – (pow. ok. 28m2) – dla max 4 osób, przy 
czym w pokoju mogą znajdować się tylko 2 łóżka małżeńskie i nie 
będzie możliwości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu 
(kolacje tematyczne, dania z grilla kilka razy w tygodniu). Przeką-
ski i pizza w ciągu dnia (10:30 -19:00). Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w godzinach 10:30 – 24:00. 1 x na pobyt kolacja 
w restauracji orientalnej (konieczna wcześniejsza rezerwacja). 
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny i wieczorny program animacyjny. Bez-
płatnie: niewielka siłownia, kort tenisowy (możliwa opłata za wy-
pożyczenie sprzętu). Masaże płatne. Na plaży centrum sportów 
wodnych (płatne dodatkowo).

Internet
Wifi w lobby gratis.
www.farandahotels.com

All Inclusive Przy plaży

Gruntownie odświeżone w 2014 roku pokoje, sympatyczna obsługa, smaczne wyżywienie, dwa baseny i ładny ogród – wszystko to składa 
się na porządne ***. Jeśli połączymy to z miękkim, białym piaskiem oraz kąpielami w ciepłym morzu, to otrzymamy odpowiednią scenerię 
karaibskich wakacji.

Dos Playas Beach House by Faranda – Cancun 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6020 zł

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7999 11399 14030 19699

Grudzień od 7130 10530 13599 18420

Styczeń od 6470 8520 11820 15230

Luty od 6170 8199 11499 14820

Marzec od 6020 7999 11230 14530

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 4749 4749 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel położony w strefie hotelowej Cancun, nad laguną Nichupte. 
W okolicy kilka barów i restauracji, większy wybór w centrum 
handlowym Caracol (ok. 1 km od hotelu). Około 200 metrów od 
hotelu znajduje się supermarket oraz przystanek komunikacji 
lokalnej. Obok hotelu znajduje się restauracja La Palapa Belga 
(płatna dodatkowo). Do lotniska w Cancun ok. 27 km
Plaża
Goście mogą korzystać bezpłatnie z plaży hotelu Dos Playas Be-
ach House oddalonego od Imperial Laguna o 2 km (transport we 
własnym zakresie). Ponadto ok. 700 metrów od hotelu znajdu-
je się piaszczysta, publiczna plaża Marlin (opłata za wstęp ok. 
5 USD/os.). Hotel nie zapewnia ręczników plażowych.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, taras słoneczny z leżakami i basenem w otocze-
niu zieleni, opieka medyczna na telefon (płatna), parking. Hotel 
nie prowadzi wymiany walut. 
Pokoje
W hotelu znajdują się 62 pokoje standardowe rozlokowane 
w czterech 2 piętrowych budynkach. Wszystkie z podstawowym 
wyposażeniem, klimatyzowane, z łazienką (suszarka dostępna 
w recepcji, ilość limitowana), TV, telefonem i balkonem. Pokoje 
na parterze mają niewielki otwarty taras. Sejf dostępny w recepcji 
(gratis). Sprzątanie, zmiana pościeli i ręczników codziennie.
Wyżywienie
Bez wyżywienia. Hotel zapewnia jedynie poranny poczęstunek 
(kawa, mleko i np. rogalik) na wynos. Hotel nie posiada własnej 
restauracji.
Internet
Wifi w lobby gratis.
www.farandahotels.com

We dwoje

Budżetowa propozycja zakwaterowania dla wszystkich tych, dla których standard hotelu ma drugorzędne znaczenie i za niewygórowaną 
cenę chcą spędzić wakacje na Karaibach. Bardzo skromny hotel z niewielkim basenem w otoczeniu zieleni i atrakcji zona hotelera Cancun 
(restauracje, najsłynniejsza dyskoteka Coco Bongo, sklepy) w zasięgu spaceru.

Imperial Laguna by Faranda – Cancun 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

KOD IMPREZY: MCU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5320 6020 9570 10730

Grudzień od 4499 5530 9199 10899

Styczeń od 5220 6170 9720 11299

Luty od 4999 5820 9520 10899

Marzec od 4870 5720 9299 10699

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 4749 4770 

CENA OD

4499 zł

Kategoria lokalna: **

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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      –› Wylot z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  
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W regionie

Cozumel (Wyspa Jaskółek)
Cozumel, to niewielka wyspa (48 km dłu-
gości i 16 km szerokości) położona 20 km 
od wschodniego wybrzeża meksykańskiego 
Jukatanu. Głównym kurortem jest San Miguel 
– tu znajdują się sklepy, restauracje i bary, a 
zazwyczaj raz w tygodniu odbywa się tu lokalna 
fiesta z meksykańska muzyką. Większość hoteli 
położona jest na zachodnim wybrzeżu wsypy 
(od strony Jukatanu) – tu wody Morza kara-
ibskiego są spokojniejsze, co pozwala nawet 
początkującym adeptom snorkelingu cieszyć 
się urokami rafy. Przeprawa promowa z Playa 
del Carmen na Cozumel trwa ok. 40 minut.
Dodatkowo proponujemy kilka wycieczek fa-
kultatywnych – szczegóły dostępne w systemie 
rezerwacyjnym i na R.pl

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT-u typu Dreamliner (rejs 
bezpośredni) do Cancun, opłaty lotniskowe, 
przeprawa promowa, zakwaterowanie w wy-
branych hotelu (7 lub 14 rozpoczętych dób ho-
telowych), wyżywienie jak w opisie wybranego 
hotelu, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, 
ubezpieczenie TU Europa (w wersji standard: 
NNW, KL i bagaż), opiekę polskojęzycznego 

rezydenta, obsługę przedstawiciela Rainbow 
podczas odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty tury-
stycznej (ok. 1,50 USD za pokój za noc), wycie-
czek lokalnych i innych wydatków osobistych.

Przelot
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 posiłki 
(ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem). 
W ramach bezpłatnego serwisu pasażero-
wie otrzymają również nielimitowaną wodę 
mineralną. Pozostałe napoje typu soft, alkohole 
oraz wszystkie inne pozycje z menu sky baru 
dostępnego na pokładzie samolotu pozostają 
płatne dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS 
Premium i LOT CHARTERS Business w cenę 
wliczone bogatsze menu w tym wybrane napoje 
alkoholowe (w ograniczonych ilościach) i bezal-
koholowe oraz zwiększony limit bagażowy. We 
wszystkich klasach indywidualny system roz-
rywki pokładowej z osobnym monitorem przed 
każdym fotelem. Więcej informacji na stronach 
wstępnych katalogu w sekcji Komfort Dalekich 
Podróży. W przypadku niemożliwości wykonania 
rejsu samolotem Dreamliner, PLL LOT zapewni 
inny samolot o podobnym standardzie (rejs 
non stop).

Cozumel, to popularna destynacja wśród miłośników 
nurkowania – u jej wybrzeża znajduje się rozsławiona 
przez Jacques Costeau’a Wielka Mezoamerykańska 
Rafa Koralowa. Ciągnąca się na ponad 900 km – od 
wybrzeża Meksyku aż do Hondurasu – zachwyca 
kolorowym podwodnym życiem oraz doskonałą 
przejrzystością wody. Pocztówkowy turkus morza, 
białe plaże oraz dziewicza przyroda sprawiają, że jest 
to miejsce odpowiednie na wakacyjny relaks.

Informacje ogólne 

Wiza
Paszport musi być ważny minimum 6 mie-
sięcy. Obywatele Polski nie mają obowiąz-
ku wizowego przy wyjazdach turystycznych 
trwających do 90 dni, jednak muszą mieć 
wypełnioną kartę turystyczną (wzór do 
pobrania u naszego przedstawiciela na 
lotnisku lub podczas check – in).
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia 
celne dotyczące limitów ilościowych na 
wwóz tytoniu oraz alkoholu. Jedna osoba 
pełnoletnia może wwieźć nie więcej niż 10 
paczek papierosów, nie więcej niż 25 cygar 
lub 200 gramów tytoniu oraz maksymalnie 
3 litry dowolnych napojów alkoholowych.

Czas
GMT -5. Czas polski zimowy  -6h, letni -7h.

Język urzędowy 
Hiszpański.

Waluta

Peso (MXN, oficjalnie nazywane nuevo 
peso), 1 MXN = 100 centavos, 1 USD = ok. 
18 MXN.

Elektryczność
110V/60Hz, wtyczki elektryczne typ A i B.

Szczepienia i zdrowie
Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno-
-epidemiologicznych ani obowiązkowych 
szczepień profilaktycznych. W krajach: 
Meksyk, Gwatemala, Belize, Salwador 
oraz Honduras zalecane są następujące 
szczepienia ochronne: przeciw żółtaczce 
zakaźnej typu A i B, tężcowi, błonicy oraz 
durowi brzusznemu. W tych krajach wy-
stępuje niewielkie zagrożenie malaryczne. 
Sugeruje się stosowanie repelentów, wła-
ściwe noszenie ubrania (długie nogawki 
i rękawy), zalecana jest również chemio-
profilaktyka przeciwmalaryczna. Nie należy 
pić nieprzegotowanej wody. Dostęp do 
opieki medycznej jest ograniczony. Lekarze 
najczęściej żądają niezwłocznego opłace-
nia kosztów usług medycznych gotówką.

Pamiętaj!
Meksyk znajduje się na terenie aktywnym 
sejsmicznie.

Wyloty 
Wylot z Warszawy. Zbiórka na 3 godz. przed 
planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku F. Chopina. Aktualne 
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.

Cozumel

MEKSYK
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Isla Mujeres
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USA
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Położenie
Hotel położony na południu wyspy Cozumel, ok. 15 km od kurortu 
San Miguel de Cozumel. Do lotniska w Cancun ok. 85 km (ko-
nieczna przeprawa promowa – ok. 40 minut). Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża przy hotelu. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel dla osób powyżej 18 lat.
Recepcja, lobby, 5 restauracji (w tym 4 a’la carte), kafeteria, 
4 bary (w tym snack bar), tarasy słoneczne z leżakami i paraso-
lami, 3 baseny (w tymjeden dla gości pokoi Preferred, w basenach 
słodka woda), obsługa kelnerska na plaży i przy basenie, jacuzzi, 
sklepik z pamiątkami, centrum biznesowe, sale konferencyjne, 
punkt medyczny (płatny), usługi pralnicze (płatne), wypożyczal-
nia samochodów (dodatkowo płatna).
Pokoje
W hotelu znajduje się 266 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w kilku 3-piętrowych budynkach. Wszystkie komfortowo urzą-
dzone, klimatyzowane, z optycznie wydzieloną częścią wypo-
czynkową, z łazienką (prysznic, suszarka do włosów, szlafroki 
i klapki kąpielowe), TV-sat, telefonem, sejfem (bezpłatny), mini-
barem (uzupełniany codziennie), deską/żelazkiem do prasowa-
nia, balkonem lub tarasem, 24h room service. 
Junior Suite z widokiem na basen - (pow. ok. 51 m2) – dla max 
2 osób, położone zazwyczaj na 1 lub 2 piętrze. Istnieje możliwość 
dopłaty do widoku na morze (może to być widok niepełny).
Pozostałe typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na 
R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje (w formie bufetu). W cią-
gu dnia przekąski między posiłkami w miejscach wyznaczonych 
przez hotel, 4 restauracji a’la carte (nie jest wymagana rezerwa-
cja). Kawiarnia serwująca różnorodne kawy i herbaty oraz wypieki 
i przekąski (24h). Nieograniczone napoje bezalkoholowe oraz al-

koholowe (lokalne i importowane) dostępne od 10:00 do 02:00. 
Na terenie całego hotelu nie są wymagane opaski all inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny. Bezpłatnie: siłow-
nia, korty tenisowe (twarda nawierzchnia), koszykówka, siatków-
ka plażowa, ping pong, aerobik w wodzie, kajaki, paddleboard, 
snorkeling, niemotorowe sporty wodne. Zabiegi na twarz i ciało 
oraz masaże w hotelowym Spa płatne. Przy hotelu znajduje się 
centrum nurkowe (płatne).
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.secretsresorts.com

All Inclusive Przy plaży Royal We dwoje +18 dla dorosłych

Jeden z najlepszych hoteli na wyspie oferujący wypoczynek pod hasłem Unlimited-Luxury®. Eleganckie pokoje, wyżywienie na najwyższym 
poziomie, doskonała obsługa oraz szeroki wybór zabiegów Spa by Pevonia to wizytówki hotelu. Idealne miejsce na relaks we dwoje. Do tego 
Wielka Mezoamerykańska Rafa Koralowa w zasięgu kilkuminutowej przeprawy łodzią – polecamy!

Secrets Aura Cozumel – Cozumel 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

7449 zł

KOD IMPREZY: MCO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 8299 11899 14570 20599

Grudzień od 7449 11370 14099 20670

Styczeń od 9099 13770 16249 24099

Luty od 9299 14370 16699 25170

Marzec od 9099 14030 16370 24599

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel położony na południu wyspy Cozumel, ok. 18 km od kurortu 
San Miguel de Cozumel. Do lotniska w Cancun ok. 85 km (ko-
nieczna przeprawa promowa – ok. 40 minut). Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża San Francisco przy hotelu. Leżaki, parasole 
i ręczniki plażowe bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 5 restauracji, 4 bary (w tym snack bar), tropikal-
ny ogród (3,2 ha), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 2 ba-
seny i brodzik (w basenach słodka woda), plac zabaw, mini klub 
4-12 lat, pasaż handlowy, sale konferencyjne, punkt medyczny 
(płatny), usługi pralnicze (płatne), wypożyczalnia samochodów 
(dodatkowo płatna), bankomat, parking.
Pokoje
W hotelu znajdują się 293 pokoje różnego typu rozlokowane w bu-
dynku głównym i kilkunastu parterowych i 1-piętrowych bunga-
lowów. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (prysznic, suszarka 
do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (bezpłatny), minibarem 
(uzupełniany codziennie napojami bezalkoholowymi i wodą), 
zestawem do przygotowania kawy/herbaty, deską/żelazkiem do 
prasowania, balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko 
dla dzieci do 2 lat bezpłatnie. Wszystkie pokoje dla 4 osób, przy 
czym w pokoju mogą znajdować się maksymalnie 2 łóżka typu 
queen size i nie ma możliwości wstawienia dostawki/dostawek.
Pokoje standardowe - (pow. ok. 25 m2) – widok na ogród lub oko-
liczną zieleń, zazwyczaj najbardziej oddalone od plaży (możliwa 
dopłata do pokoi zlokalizowanych blisko basenu).
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
1 x w trakcie pobytu kolacja w restauracji a’la carte (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja), nielimitowane lokalne napoje alkoholo-
we i bezalkoholowe serwowane w miejscach wyznaczonych przez 
hotel (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: korty tenisowe, koszykówka, siatkówka pla-
żowa, ping pong, kajaki, snorkeling. Centrum wellness gratis: 
siłownia, joga na plaży. Zabiegi na twarz i ciało oraz masaże 
w hotelowym Spa płatne. Przy hotelu znajduje się centrum nur-
kowe (płatne).
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Położenie hotelu na południu wyspy pozwala amatorom pływania i snorkelingu cieszyć się ciepłymi wodami Morza Karaibskiego. Choć hotel 
nie jest najnowszy, kolorowe i zadbane bungalowy kontrastujące z bujną roślinnością tworzą niepowtarzalny klimat. Hotel zapewnia Gościom 
doskonałe wyżywienie, wygodne pokoje oraz zawsze pomocną obsługę – wszystko to sygnowane wysokimi standardami marki Iberostar. 

IBEROSTAR Cozumel – Cozumel 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6399 zł

KOD IMPREZY: MCO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7270 9820 12820 17070

Grudzień od 6399 9570 12370 16820

Styczeń od 8049 11599 14449 20399

Luty od 8299 12299 15030 21720

Marzec od 8099 12020 14699 21249

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4849 4849 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony nieopodal terminala promowego, ok. 5 km od 
centrum San Miguel. W okolicy, sklepy i bary oraz centrum han-
dlowe. Do lotniska w Cancun ok. 70 km (konieczna przeprawa 
promowa – ok. 40 minut). Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony przy niewielkiej plaży (przejście z głównej strefy 
hotelowej na plażę przejściem podziemnym).
Do dyspozycji gości
Hotel podzielony na 2 części rozdzielone ulicą, jedna z nich przy 
oceanie. Łącznie w obu częściach: recepcja, lobby, windy, 4 re-
stauracje (w tym również a’la carte), 5 barów (w tym snack bar), 
kafeteria/lodziarnia, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
3 baseny (w tym 2 baseny typu infinity), jacuzzi, brodzik dla dzie-
ci ze zjeżdżalniami, miniklub, plac zabaw, opiekunka do dziecka 
(płatna), sala konferencyjna, pralnia (płatna), wypożyczalnia 
samochodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe.
Pokoje
Hotel posiada 348 pokoi rozlokowanych w dwóch budynkach. 
Wszystkie klimatyzowane, z  łazienką (prysznic, suszarka do 
włosów, kosmetyki kąpielowe), TV, klimatyzacją, telefonem, mi-
nibarem, sejfem, żelazkiem i deską do prasowania (na życzenie), 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Dziecko do lat 2 wli-
cza się w maksymalne obłożenie pokoju (łóżeczko dla dziecka na 
potwierdzenie). Room service płatny.
Pokoje Deluxe (pow. ok. 30 m2) – zazwyczaj widok na ogród lub 
selwę, dla maksymalnie 4 osób, przy czym proszę pamiętać, iż 
w pokoju znajdować się będą maksymalnie 2 łóżka typu queen 
size i nie będzie możliwości wstawienia dostawek. Istnieje możli-
wość dopłaty do pokoi z częściowym widokiem na ocean.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, obiady i obiadokolacje, przekąski w ciągu 
dnia, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00 - 23:00) 
w miejscach oraz godzinach wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. 
Bezpłatnie: siłownia, siatkówka, aerobik, joga, niemotorowe 
sporty wodne. Płatne: zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa, 
motorowe sporty wodne.
Internet
Wifi dostępne w ogólnodostępnych częściach hotelu (możliwa 
opłata).
www.parkroyal.com.mx/en/park-royal-grand/cozumel

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Hotel z bardzo dobrą infrastrukturą, nastawiony przede wszystkim na rodziny (pokoje dla 4 osób, brodzik ze zjeżdżalniami i duży basen 
w głównej strefie hotelowej, miniklub). Na uwagę zasługuje również przyjemna strefa położona nad oceanem – tam 2 baseny typu infinity 
i jacuzzi oraz niewielka plaża – można snorkelować.

Grand Park Royal Luxury Resort – Cozumel +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

7499 zł

KOD IMPREZY: MCO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 8649 12299 15120 21220

Grudzień od 7499 11749 14199 20470

Styczeń od 8870 13220 15820 23099

Luty od 8849 13449 15949 23630

Marzec od 8649 13149 15620 23130

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4849 4849 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel położony na południu wyspy Cozumel, ok. 18 km od kurortu 
San Miguel de Cozumel. Do lotniska w Cancun ok. 85 km (ko-
nieczna przeprawa promowa – ok. 40 minut). Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża San Francisco przy hotelu. Leżaki, parasole 
i ręczniki plażowe bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 4 restauracje (w tym 3 a’la carte, 2 wizyty na ty-
dzień gratis, konieczna wcześniejsza rezerwacja), 5 barów (w tym 
snack bar), dyskoteka, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
4 baseny (w tym basen ze zjeżdżalniami dla najmłodszych, w ba-
senach słodka woda), jacuzzi, mini klub, plac zabaw, siłownia, 
sklep z pamiątkami, punkt medyczny (płatny), usługi pralnicze 
(płatne), wypożyczalnia samochodów i skuterów.
Pokoje
W hotelu znajduje się 305 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w 1-piętrowych budynkach. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, 
z łazienką (prysznic, suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, sej-
fem (bezpłatny), zestawem do przygotowania kawy, minibarem 
(napoje bezalkoholowe - uzupełniane codziennie), deską/żelaz-
kiem do prasowania, balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Wszystkie pokoje dla max 
4 osób przy czym w pokoju będą znajdować się tylko 2 łóżka 
typu queen size i nie będzie możliwości wstawienia dostawek.
Pokój superior - (pow. ok. 29 m2) – widok na ogród
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje (w formie bufetu). W cią-
gu dnia przekąski w miejscach wyznaczonych przez hotel, 3 re-
stauracje a’la carte. Nieograniczone napoje bezalkoholowe oraz 
alkoholowe (lokalne i importowane) dostępne od 10:00 do 01:30.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: siłownia, korty tenisowe, boisko do siatkówki 

i koszykówki, ping pong, kajaki, snorkeling, niemotorowe sporty 
wodne. Zabiegi na twarz i ciało oraz masaże w hotelowym spa 
płatne. Przy hotelu znajduje się centrum nurkowe (płatne).
Internet
Internet Wifi w hotelu płatny ok 15 USD/dzień.
www.barcelo.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Bardzo dobrej klasy wioska wakacyjna należąca do znanej sieci hotelowej Barcelo, malowniczo położona przy pięknej plaży oraz pośród 
tropikalnej selwy. Odnowione w 2016 roku pokoje (za nie „+”), różnorodne wyżywienie oraz zaangażowana ekipa animacyjna to wizytówki 
hotelu. Dla Najmłodszych nowa strefa basenowa ze statkiem pirackim. Idealne miejsce nie tylko na rodzinny wypoczynek.

Allegro Cozumel – Cozumel +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

5870 zł

KOD IMPREZY: MCO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6720 8730 12070 15599

Grudzień od 5870 8270 11649 15530

Styczeń od 7170 9899 12399 16249

Luty od 7049 9849 12199 16120

Marzec od 6899 9620 11949 15799

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5899 6970 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony na południu wyspy Cozumel, ok. 15 km od kurortu 
San Miguel de Cozumel. Do lotniska w Cancun ok. 85 km (ko-
nieczna przeprawa promowa – ok. 40 minut). Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża przy hotelu. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 4 restauracje (w tym jedna serwująca dania 
z grilla oraz 2 a la carte), 3 bary, tarasy słoneczne z leżakami 
i parasolami, 2 baseny (w basenach słodka woda), mini klub dla 
dzieci i maxi klub dla młodzieży, niewielki plac zabaw, sklep z pa-
miątkami, punkt medyczny (płatny), usługi pralnicze (płatne).
Pokoje
W hotelu znajduje się 218 pokoi różnego typu rozlokowanych w 1- 
i 2-piętrowych budynkach. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (bez-
płatny), zestawem do przygotowania kawy, minibarem (możliwa 
opłata), deską/żelazkiem do prasowania, balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Pokoje 
dla osób niepełnosprawnych na potwierdzenie.
Deluxe Tropical View - (pow. ok. 32 m2) – z widokiem na ogród, 
dla max 4 osób przy czym w pokoju mogą znajdować się tylko 
2 łóżka typu queen size. Istnieje możliwość dopłaty do widoku na 
morze (widok może to być niepełny).
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje (w formie bufetu). W cią-
gu dnia i w nocy przekąski w miejscach wyznaczonych przez 
hotel, 2 restauracje a’la carte (nie jest wymagana wcześniejsza 
rezerwacja). Nieograniczone napoje bezalkoholowe oraz alko-
holowe (lokalne i importowane) dostępne od 10:00 do 01:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: siłownia, siatkówka plażowa, ping pong, ae-

robik w wodzie, kajaki, paddleboard, snorkeling, niemotorowe 
sporty wodne. Zabiegi na twarz i ciało oraz masaże w hotelowym 
Spa płatne. Przy hotelu znajduje się centrum nurkowe (płatne).
Internet
Wifi w lobby darmowe, w pozostałych częściach hotelu płatne ok. 
9 USD/h, ok. 40 USD/tydzień
www.sunscapesresorts.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Doskonała propozycja nie tylko na rodzinny wypoczynek. Mali docenią różnorodne animacje, Więksi strefę Core Zone i wycieczki rowerowe, 
a Duzi relaks w hotelowym spa. Dla wszystkich wygodne pokoje, smaczne i różnorodne wyżywienie (24h), baseny oraz bogactwo podwodnego 
świata drugiej największej rafy koralowej świata znajdującej się niopodal hotelu – a wszystko to pod wakacyjnym hasłem Unlimited-Fun®.

Sunscape Sabor Cozumel – Cozumel 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

5970 zł

KOD IMPREZY: MCO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6799 8899 11999 15499

Grudzień od 5970 8299 11649 15499

Styczeń od 7170 9970 12999 17670

Luty od 7249 10249 13299 20899

Marzec od 7099 9999 12999 21170

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4849 4849 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Niewielki hotel położony ok. 6 km od kurortu San Miguel de Co-
zumel. Do lotniska w Cancun ok. 75 km (konieczna przeprawa 
promowa – ok. 40 minut). Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości ok. 2 USD/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Przy hotelu, niewielka, piaszczysta z kamienistym zejściem do 
wody.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 3 restauracje, bar, bar na plaży, taras słoneczny 
z leżakami, basen (słodka woda), sklepik z pamiątkami, sala kon-
ferencyjna, opieka medyczna (płatna), wymiana walut, pralnia 
(płatna), wypożyczalnia rowerów i samochodów, parking (gratis). 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (gratis).
Pokoje
W hotelu znajduje się 50 pokoi z podstawowym wyposażeniem. 
Wszystkie klimatyzowane, z  łazienką (suszarka do włosów, 
prysznic), TVsat, telefonem, sejfem (płatny) oraz z balkonem 
(meble balkonowe).
Pokoje standardowe (pow. ok 40 m2) - dla max 4 osób, jako do-
stawka niewielka sofa.
Wyżywienie
Śniadania (w formie bufetu). Istnieje możliwość dopłaty do All 
Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00 – 22:00) ser-
wowane w miejscach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Płatne: bilard, zabiegi w hotelowym spa, nurkowanie. Sprzęt do 
snurkowania gratis. W ramach zakwaterowania w hotelu istnieje 
możliwość gry w golfa (pole golfowe położone ok 8 minut pieszo 
od hotelu) – w cenę wliczone tzw. green fee, karta członkowska 
płatna dodatkowo ok. 34 USD/os/dzień.
Internet
Wifi w całym hotelu gratis.
www.playa-azul.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Kameralny, podstawowy hotel, który rekomendujemy bardziej na wypoczynek we dwoje lub w grupie znajomych niż za rodzinne wakacje 
(brak infrastruktury dla dzieci). Przyjemna strefa basenowa, uprzejma i pomocna obsługa oraz przestronne pokoje to wizytówki hotelu. 
Niewielka plaża przy hotelu. Hotel położony jest blisko kurortu San Miguel.

Playa Azul Golf Scuba Spa – Cozumel +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: piątki

CENA OD

6520 zł

KOD IMPREZY: MCO CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7370 10030 12999 17420

Grudzień od 6520 9770 12570 17149

Styczeń od 8399 12599 15030 22049

Luty od 8430 12599 15249 22220

Marzec od 8230 12320 14920 21749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4920 4999 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 4849 4849 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym LOT-u typu 
Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs bezpośredni) do Cancun. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Cancun, odprawa paszportowa, spotkanie 
z pilotem, transfer do hotelu w Cancun lub na 
Riviera Maya, kolacja, nocleg. W  przypadku 
późno wieczornego lub nocnego przylotu w tym 
dniu może nie być kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowa-
nie z hotelu i przejazd do Chichen Itza (lista 
UNESCO), gdzie zobaczymy między innymi: 
schodkową piramidę Kukulkan, ścianę trupich 
czaszek, Świątynię Tysiąca Kolumn i Świątynia 
Wojowników, boisko do gry w pelotę oraz ob-
serwatorium astronomiczne. Opcjonalnie (za 

dodatkową opłatą ok. 20 USD/os.) możliwość 
zobaczenia jednej z wielu na Jukatanie „studni” 
krasowych - cenote. Chętnych zapraszamy do 
kąpieli w kryształowo czystej wodzie cenote 
Ik Kil (prosimy mieć przygotowane ręczniki 
i  stroje kąpielowe). Osoby nie uczestniczące 
w zwiedzaniu i kąpieli w cenote mają czas wol-
ny w Chichen Itza. Następnie transfer do Meridy. 
Kolacja i nocleg w Meridzie. (Trasa ok. 360 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Celestun, 
gdzie znajduje się jeden z najciekawszych re-
zerwatów przyrody w Meksyku, będący ostoją 
kolonii flamingów, pelikanów, kormoranów. 
Następnie przejazd do Uxmal, gdzie zobaczymy 
centrum religijne Majów, w którym znajduje się 
między innymi tzw. Pałac Gubernatora (jest to 
największa budowla prekolumbijska w Amery-
ce), Świątynia Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek 

(zespół budowli przypominających klasztor). 
Kolacja i nocleg w Campeche. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Palenque i zwiedzanie stanowiska archeolo-
gicznego w Palenque - miasta opuszczonego 
z nieznanych powodów przez Indian w X w., po-
nownie odkrytego dopiero w XVIII w.: Świątynia 
Inskrypcji (dostępna tylko z zewnątrz), wspania-
ły Pałac Królewski z licznymi komnatami i kory-
tarzami pokrytymi płaskorzeźbami, świątynie 
Słońca i Krzyża (datowane na VII w.) z licznymi 
inskrypcjami. Kolacja i nocleg w Palenque lub 
Villahermosa. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do San Cri-
stobal, stolicy „indiańskiego” stanu Chiapas, 
krótkie wieczorne zwiedzanie - między innymi 
„hiszpańskie centrum” skupione wokół głów-
nego placu (zocalo), katedra, barokowy kościół 

Santo Domingo. Kolacja i nocleg w hotelu w San 
Cristobal. (Trasa od ok. 270 km do ok. 450 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu dla chętnych (za do-
datkową opłatą ok. 15 USD/os.) wyprawa do San 
Juan Chamula - osady Indian (fotografowanie 
jest zakazane) zamieszkałej przez potomków 
Majów -Tzotzil, zachowujących do dziś trady-
cyjny styl życia (uprawa roli i rękodzieło) oraz 
ubiór (biało-czerwone sarapes, kapelusze z liści 
palmowych). Wizyta na tradycyjnym targu in-
diańskim. Transfer do Parku Narodowego Kanio-
nu Sumidero, gdzie popłyniemy rzeką Grijalva. 
Wspaniała przyroda, piękne widoki, skały wzno-
szące się czasem nawet na wysokość 1000 m, 
różne gatunki ptaków - wszystko to powoduje, 
że kanion pozostaje na długo w pamięci. Prze-
jazd w kierunku Tehuantepec. Zakwaterowanie 
w hotelu w Tehuantepec lub w pobliskim Juchi-
tan. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu udamy 
się jedną z najpiękniejszych tras widokowych, 
prowadzącą przez Góry Sierra Madre do miasta 
Oaxaca. Po drodze zwiedzanie Mitli - centrum 
religijnego i nekropolii Misteków i Zapoteków. 
Następnie wizyta w  tradycyjnej niewielkiej 
fabryce meksykańskiego alkoholu z robakiem 
- mezcalu. Późnym popołudniem spacer po 
kolonialnej starówce Oaxaca. Zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie jednej 
z najstarszych stref archeologicznych Meksyku - 
Monte Alban (lista UNESCO). Monte Alban to sta-
rożytna stolica Zapoteków, położona na szczycie 
wzgórza. Zobaczymy tzw. platformę północną 
i południową, boisko do gry w piłkę, obserwa-
torium i ścianę tancerzy. Następnie przejazd do 
kolonialnej Puebli - zwanej „miastem aniołów” 
(lista UNESCO). Zwiedzanie historycznego cen-
trum, między innymi: zocalo, stare miasto z ko-
lonialnymi domami, kościół Santo Domingo, 
Kaplica Różańcowa. Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Cholula. Zwiedzanie kościoła 
z czasów konkwisty, zbudowanego na jednej 
z największych piramid świata. Przy dobrej wi-
doczności możliwość oglądania słynnej „pary 
wulkanów” - Popocatapetl i Iztaccihuatl. Wie-
czorem przyjazd do Acapulco. Zakwaterowanie 
w  hotelu i  czas na odpoczynek po podróży. 
W hotelu w Acapulco serwis ALL INCLUSIVE! 
(Trasa ok. 450 km). Dla chętnych wieczorem 
niesamowity pokaz skoków do wody ze Skały 
Śmierci - La Quebrada (ok. 25 USD/os.).
 Dzień 10  Po śniadaniu całodniowy wypoczy-
nek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie Mek-
syku nad Oceanem Spokojnym, czas na kąpiele 
słoneczne i morskie. Dla chętnych, za dodatkową 
opłatą (ok. 40 USD/os.) rejs statkiem po zatoce 
i podziwianie niepowtarzalnych zachodów słoń-
ca nad Pacyfikiem. Kolacja i nocleg w Acapulco.
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie i wy-
jazd do Mexico City. Po drodze wizyta w Taxco 
- „srebrnym mieście”. Do dziś istnieją tu czynne 
kopalnie srebra, a jednocześnie miasto słynie 
z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich 
(możliwość dokonania zakupów w jednej z licz-
nych galerii srebra), ponadto w programie zwie-
dzanie kolonialnego centrum miasta i pięknego 

W programie: Chichen Itza i piramida Kukulkan • kolonialne miasta - Merida i Campeche • Palenque i Świątynia Słońca • Acapulco i Skała 
Śmierci • Srebrne Miasto - Taxco • miejsce, w którym ludzie stają się bogami - Teotihuacan • Mexico City - miasto moloch! • all inclusive 
w Acapulco i Cancun! • przelot lokalny w cenie

Meksyk – Wielka Konkwista  
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Teotihuacan
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

16
dni
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kościoła Santa Prisca. Wieczorem kolacja, dla 
chętnych (za dodatkową opłatą ok. 50 USD/
os) wieczór folklorystyczny na Placu Garibaldi - 
pokaz mariachi, sztuki posługiwania się lassem 
oraz tańce ludowe. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego Mexico City (lista UNESCO) - sto-
licy Meksyku, a przed konkwistą państwa Azte-
ków. W programie: plac Zocalo, ruiny Wielkiej 
Świątyni Azteków (z zewnątrz), katedra, Pałac 
Narodowy z freskami Diego Rivery (ze względów 
politycznych pałac nie zawsze jest udostęp-
niony zwiedzającym), przejazd główną aleją 
miasta Paseo de la Reforma do Parku Chapul-
tepec i zwiedzanie Muzeum Antropologicznego 
(olbrzymie zbiory przedmiotów kultur preko-
lumbijskich, znalezionych na terenach badań ar-
cheologicznych w całym Meksyku). Po południu 
dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 25 USD/
os.) przejazd do dzielnicy Xochimilco, słynącej 
z  największego w  stolicy targu kwiatowego 
oraz kanałów wodnych, przejażdżka ozdobnymi 
łodziami po kanałach przy dźwiękach muzyki 
mariachi. Po drodze do Xochimilco przejazd 
obok stadionu Azteków, głównej areny Igrzysk 
Olimpijskich w 1968 r. i Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej w 1970 r. Kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 13  Po śniadaniu przejazd obok Placu 
Trzech Kultur, miejscu ostatniego starcia konkwi-
stadorów i Azteków, a także związanego z krwa-
wo stłumionym protestem studentów w 1968 r. 
Następnie zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej 
z Gwadelupy, patronki obu Ameryk i Meksyku. 
Przejazd do oddalonego o ok. 50 km ważnego 
indiańskiego ośrodka religijnego i politycznego 
Teotihuacan (lista UNESCO) - zwiedzanie Piramid 
Słońca i Księżyca, należących do największych pi-
ramid na świecie oraz Świątyni Pierzastego Węża. 
Na koniec wizyta w tradycyjnym warsztacie ob-
róbki obsydianu. Transfer na lotnisko w Mexico 
City - późnym popołudniem lub późnym wieczo-
rem wylot do Cancun. Transfer do hotelu 4* z All 
Inclsuive w Cancun lub na Riviera Maya. Uwaga! 
W zależności od godzin przelotów i dostępności 
miejsc w samolotach przelot ten może się odbyć 
dnia 14 wcześnie rano - wtedy Klienci będą mieć 
dodatkowy nocleg w Mexico City. Grupa podczas 
przelotu wewnętrznego może zostać podzielona 
na loty o różnych godzinach.
 Dzień 14  Wypoczynek w Cancun lub na Ri-
viera Maya. Dla chętnych i za dodatkową opłatą 
ok. 95 USD/os. dwu i półgodzinna wyprawa 
motorówkami przez lasy namorzynowe na rafę 
koralową w pobliżu Cancun - możliwość snor-
kelowania na drugiej pod względem wielkości 
rafie koralowej świata.
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoju. Transfer na lotnisko w Cancun. Przelot 
samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner 
(rejs bezpośredni) do Warszawy.
 Dzień 16  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 
Wyjazdy z hoteli mają miejsce niekiedy bardzo 
wcześnie rano (ok. 5-tej) - możliwe pakiety 
śniadaniowe. 
Prosimy pamiętać o  tym, że Miasto Meksyk, 
Puebla, San Christobal położone jest na wyso-
kości ponad 2000 m n.p.m., należy więc zabrać 
ze sobą ciepłą odzież. 

Sugerujemy nie wymieniać pieniędzy na lotni-
sku w Cancun ze względu na niekorzystny kurs 
wymiany. Pieniądze można wymienić w Cancun 
lub kolejnego dnia w banku lub kantorach na 
trasie przejazdu. 
Prosimy zabrać porządne obuwie (część zwie-
dzania oparta jest na trekkingu po selwie), ubra-
nie chroniące przed deszczem (należy również 
zabezpieczyć dokumenty przed wilgocią) oraz 
repelent na komary. 
HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale wy-
godne. Pokoje: z reguły klimatyzowane, z łazien-
ką, TV i telefonem. W Meksyku pokoje 3 osobowe 
posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie ma możliwości 
otrzymania pokoju z 3 osobnymi łóżkami). Do 
dyspozycji gości: restauracja i bar, a czasem także 
basen lub ogród. Wyżywienie: śniadania amery-
kańskie (serwowane porcje, najczęściej: owoce, 
jajecznica, smażony bekon lub kiełbaska, pieczy-
wo, croissant, mały pojemniczek dżemu i masła, 
1 kubek soku, 1 filiżanka kawy lub herbaty) oraz 
obiadokolacje (serwowane porcje: zupa, drugie 
danie to najczęściej drób, rzadziej ryba, sałatka 
lub surówka lub gotowane warzywa, ziemniaki 
lub ryż lub tortilla, deser). W hotelach w Can-
cun/Riviera Maya i Acapulco serwis all inclusive 
(poza pierwszą rozpoczętą dobą hotelową zaraz 
po przylocie do Cancun).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub 
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni) do 
Cancun oraz przelot wewnętrzny na trasie Mexico 
City - Cancun, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach (14 rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowanym autokarem lub mini-
busem, wyżywienie zgodnie z programem, opie-
kę polskiego pilota w Meksyku, obsługę przedsta-
wiciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla lokalnych przewod-
ników, kierowców, bagażowych, pokojówek, sys-
tem Tour Guide System, opłaty rezerwacyjne itp) 
w kwocie 310 USD/os. – pakiet płatny u pilota na 
miejscu. Pakiet nie zawiera również kosztu wy-
cieczek fakultatywnych podanych w programie 
oraz opłaty turystycznej pobieranej w hotelach 
w stanie Quintana Roo (ok. 1,5 USD za pokój za 
noc) - płatne na miejscu w recepcji hoteli. Cena 
nie obejmuje również wycieczek opcjonalnych 
wymienionych w programie imprezy, wycieczek 
fakultatywnych podczas pobytu w Cancun/Ri-
viera Maya oraz wydatków osobistych..
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia celne 
dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.
Cło. Przed przylotem do Meksyku Klienci mu-
szą wypełniać obowiązkową deklarację celną 
online. Szczegółowe informacje w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
Bagaż. Na większości przelotów wewnętrznych 
dopuszczalne wymiary bagażu podręcznego to 
40cm x 40cm x 25cm, waga do 10 kg (w przypad-
ku przewozu bagażu podręcznego przekraczają-
cego te wymiary, dopłata to ok. 40 USD). Mak-
symalna waga bagażu rejestrowanego to 25 kg.

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem). W ramach 
bezpłatnego serwisu pasażerowie otrzymają 
również nielimitowaną wodę mineralną. Pozo-
stałe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie 
inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodat-
kowo. W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 

Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8549 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 21.11 9199 15999

13.11 - 28.11 9049 15749

20.11 - 05.12 9349 16299

27.11 - 12.12 8770 15299

04.12 - 19.12 8649 15449

11.12 - 26.12 9299 17199

18.12 - 02.01 9270 17149

25.12 - 09.01 9699 16999

01.01 - 16.01 8549 15299

08.01 - 23.01 8999 15999

15.01 - 30.01 9249 16249

22.01 - 06.02 9249 16249

29.01 - 13.02 9249 16299

05.02 - 20.02 9249 16299

12.02 - 27.02 8949 15749

19.02 - 06.03 8870 15649

26.02 - 13.03 8799 15870

05.03 - 20.03 8749 15749

12.03 - 27.03 8949 16099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9149 

Dopłata za pok. 1 os. od 1600 

To podróż dla osób chcących w pełni 
poznać różnorodny, fascynujący 
i tropikalny Meksyk południo-
wy - od piramid prekolumbijskich 
poprzez barok meksykański, aż do 
współczesności. Tutaj spotkacie 
Majów jukatanskich, Tzotzili, Chol, 
Lacandonów, Zapotekòw i Mexica. 
Spróbujecie kaktusa i koników 
polnych, wypijecie mezcal z robalem 
i zatańczycie salsę nad Pacyfikiem.

Katarzyna Rotter
Koordynator i pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: MEX

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym LOT-u typu 
Dreamliner lub innym szerokokadłubowym do 
Cancun (rejs bezpośredni). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Cancun, odprawa paszportowa, spotkanie 
z pilotem, transfer do hotelu w Cancun lub na 
Riviera Maya. Kolacja, nocleg. W  przypadku 
późno wieczornego lub nocnego przylotu w tym 
dniu może nie być kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Chichen Itza (lista UNESCO), 
gdzie zobaczymy między innymi: schodkową pi-
ramidę Kukulkan, ścianę trupich czaszek, Świą-
tynię Tysiąca Kolumn i Świątynia Wojowników, 
boisko do gry w pelotę oraz obserwatorium 
astronomiczne. Opcjonalnie (za dodatkową 
opłatą ok. 20 USD/os.) możliwość zobaczenia 
jednej z wielu na Jukatanie „studni” krasowych 
- chętnych zapraszamy do kąpieli w kryształo-
wo czystej wodzie cenote Ik Kil (prosimy mieć 
przygotowane ręczniki i stroje kąpielowe). Oso-
by nie uczestniczące w zwiedzaniu cenote mają 
czas wolny w Chichen Itza. Następnie transfer 
do Meridy. Po drodze krótka wizyta w Izamal, 
zwiedzanie klasztoru z figurą Matki Boskiej Ju-
katańskiej. Po przyjeździe do Meridy wieczorna 
przejażdżka dorożkami po starówce oraz po 

Paseo Montejo, luksusowej ulicy na której zo-
baczymy wille w stylu francuskim z XIX w. oraz 
jeden z symboli Meridy, Pomnik Niepodległości. 
Następnie krótkie zwiedzanie centrum Meridy, 
m.in. zobaczymy Plac Centralny, katedrę, ratusz, 
Dom Montejo oraz Pałac Gubernatora. Kolacja 
i nocleg w Meridzie. (Trasa ok. 360 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wizyta w  Celestun, 
gdzie znajduje się jeden z najciekawszych rezer-
watów przyrody w Meksyku, będący ostoją kolo-
nii flamingów, pelikanów, kormoranów. Następnie 
zapraszamy na lunch w restauracji specjalizującej 
się w kuchni majańskiej (np. kurczak i wieprzo-
wina z ziemnego pieca). Następnie przejazd do 
Uxmal, gdzie zobaczymy centrum religijne Ma-
jów, w którym znajduje się między innymi tzw. 
Pałac Gubernatora (jest to największa budowla 
prekolumbijska w Ameryce), Świątynia Wróżbity 
oraz Czworokąt Mniszek (zespół budowli przy-
pominających klasztor). Krótki, wieczorny spacer 
po starówce Campeche (UNESCO). Zobaczymy 
Bramę Lądową i Bramę Morską, forty obronne, 
uroczy deptak z ulicznymi rzeźbami oraz główny 
plac z ratuszem oraz katedrą. Kolacja i nocleg 
w Campeche. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Palenque 
i  zwiedzanie stanowiska archeologicznego 
w Palenque - miasta opuszczonego z niezna-
nych powodów przez Indian w X w., ponownie 

odkrytego dopiero w XVIII w.: Świątynia In-
skrypcji (dostępna tylko z zewnątrz), wspaniały 
Pałac Królewski z licznymi komnatami i kory-
tarzami pokrytymi płaskorzeźbami, świątynie 
Słońca i Krzyża (datowane na VII w.) z licznymi 
inskrypcjami. Kolacja i nocleg w Palenque. (Tra-
sa ok. 390 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do San Cristo-
bal, stolicy „indiańskiego” stanu Chiapas, krótkie 
wieczorne zwiedzanie - między innymi „hiszpań-
skie centrum” skupione wokół głównego placu 
(zocalo), katedra, barokowy kościół Santo Do-
mingo. Kolacja i nocleg w hotelu w San Cristobal. 
W miarę możliwości czasowych wizyta w mu-
zeum i warsztacie jadeitu. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu dla chętnych (za do-
datkową opłatą ok. 15 USD/os.) wyprawa do San 
Juan Chamula - miasteczka Indian (fotografo-
wanie jest zakazane) zamieszkałego przez po-
tomków Majów - Tzotzil, zachowujących do dziś 
tradycyjny styl życia (uprawa roli i rękodzieło) 
oraz ubiór (biało-czerwone sarapes, kapelusze 
z liści palmowych). Wizyta na tradycyjnym tar-
gu indiańskim. Transfer do Parku Narodowego 
Kanionu Sumidero, gdzie popłyniemy rzeką 
Grijalva. Wspaniała przyroda, piękne widoki, 
skały wznoszące się czasem nawet na wysokość 
1000 m, różne gatunki ptaków - wszystko to 
powoduje, że kanion pozostaje na długo w pa-
mięci. Przejazd w kierunku Tehuantepec. Zakwa-
terowanie w hotelu w Tehuantepec lub w Salina 
Cruz. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu udamy 
się jedną z najpiękniejszych tras widokowych, 
prowadzącą przez Góry Sierra Madre do miasta 
Oaxaca. Po drodze zwiedzanie Mitli - centrum 
religijnego i nekropolii Misteków i Zapoteków. 
Zapraszamy na lunch w lokalnej restauracji (Mi-
tla i okolice słyną z najlepszej kuchni w Meksyku, 
będzie można skosztować m.in. narodowego 
dania meksykańskiego - kurczaka w czekola-
dzie oraz sałatki z kaktusa). Następnie wizyta 

w tradycyjnej niewielkiej fabryce meksykańskie-
go alkoholu z „robakiem” - mezcalu. W drodze 
do Oaxaca wizyta w miasteczku Santa Maria 
del Tule, gdzie będzie można zobaczyć naj-
starsze drzewo w Meksyku (powyżej 2 tys. lat, 
obwód 58 m). Późnym popołudniem spacer po 
kolonialnej starówce Oaxaca. Zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie jednej 
z najstarszych stref archeologicznych Meksyku - 
Monte Alban (lista UNESCO). Monte Alban to sta-
rożytna stolica Zapoteków, położona na szczycie 
wzgórza. Zobaczymy tzw. platformę północną 
i południową, boisko do gry w piłkę, obserwa-
torium i ścianę tancerzy. Następnie przejazd do 
kolonialnej Puebli - zwanej „miastem aniołów” 
(lista UNESCO). Zwiedzanie historycznego cen-
trum, między innymi: zocalo, stare miasto z ko-
lonialnymi domami, kościół Santo Domingo, 
Kaplica Różańcowa. Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Cholula. Zwiedzanie kościoła 
z czasów konkwisty, zbudowanego na jednej 
z największych piramid świata. Przy dobrej wi-
doczności możliwość oglądania słynnej „pary 
wulkanów” - Popocatapetl i  Iztaccihuatl. Na-
stępnie transfer do „miasta wiecznej wiosny” 
- Cuernavaca, stolicy stanu Morelos. W progra-
mie zwiedzanie katedry oraz lokalnego Zocalo, 
czyli głównego placu. Po południu przyjazd do 
Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu i czas na 
odpoczynek po podróży. W hotelu w Acapulco 
serwis ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 450 km). 
Dla chętnych wieczorem niesamowity pokaz 
skoków do wody ze Skały Śmierci - La Quebrada 
(ok. 25 USD/os.).
 Dzień 10  Po śniadaniu całodniowy wypo-
czynek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie 
Meksyku nad Oceanem Spokojnym, czas na ką-
piele słoneczne i morskie. Dla chętnych (za do-
datkową opłatą ok. 40 USD/os.) rejs statkiem po 
zatoce i podziwianie niepowtarzalnych zacho-
dów słońca nad Pacyfikiem. Nocleg w Acapulco.
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  wyjazd do Mexico City. Po drodze wizyta 
w Taxco - „srebrnym mieście”. Do dziś istnieją 
tu czynne kopalnie srebra, a jednocześnie mia-
sto słynie z pięknych, tradycyjnych wyrobów 
jubilerskich (możliwość dokonania zakupów 
w  jednej z  licznych galerii srebra), ponadto 
w programie zwiedzanie kolonialnego centrum 
miasta i pięknego kościoła Santa Prisca. Prze-
jażdżka do punktu widokowego klasycznymi 
lokalnymi garbusami. Wieczorem dla chętnych 

W programie: Chichen Itza i piramida Kukulkan • Palenque i Świątynia Słońca • Acapulco i Skała Śmierci • Mexico City - miasto moloch! 

• all inclusive w Acapulco i Cancun! • przelot lokalny w cenie

Meksyk de luxe – Wielka Konkwista 
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Wycieczka w wersji de luxe, to oprócz 
niezapomnianych doznań związanych 
ze zwiedzaniem i podróżowaniem 
szereg udogodnień dodatkowych, 
takich jak: maksymalnie 20 osób 
w autokarze, wysokiej klasy hotele 
4* z klimatyzacją. Jak zawsze gwa-
rantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców. 

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Tour Guide System  

16
dni
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(za dodatkową opłatą ok. 50 USD/os.) wieczór 
folklorystyczny na Placu Garibaldi - pokaz ma-
riachi, sztuki posługiwania się lassem oraz tańce 
ludowe. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego Mexico City (lista UNESCO) - 
stolicy Meksyku, a  przed konkwistą państwa 
Azteków. W programie: plac Zocalo, ruiny Wiel-
kiej Świątyni Azteków (z zewnątrz), katedra, 
Pałac Narodowy z freskami Diego Riviery (ze 
względów politycznych pałac nie zawsze jest 
udostępniony zwiedzającym), przejazd głów-
ną aleją miasta Paseo de la Reforma do Parku 
Chapultepec i zwiedzanie Muzeum Antropolo-
gicznego (olbrzymie zbiory przedmiotów kultur 
prekolumbijskich, znalezionych na terenach ba-
dań archeologicznych w całym Meksyku). Po po-
łudniu dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 25 
USD/os.) przejazd do dzielnicy Xochimilco, sły-
nącej z największego w stolicy targu kwiatowego 
oraz kanałów wodnych, przejażdżka ozdobnymi 
łodziami po kanałach przy dźwiękach muzyki 
mariachi. Po drodze do Xochimilco przejazd 
obok stadionu Azteków, głównej areny Igrzysk 
Olimpijskich w 1968 r. i Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej w 1970 r. Kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 13  Po śniadaniu przejazd obok Placu 
Trzech Kultur, miejscu ostatniego starcia kon-
kwistadorów i Azteków, a  także związanego 
z krwawo stłumionym protestem studentów 
w  1968 r. Kolejnym punktem programu bę-
dzie zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej 
z Gwadelupy, patronki obu Ameryk i Meksyku. 
Następnie przejazd do oddalonego o ok. 50 km 
ważnego indiańskiego ośrodka religijnego i po-
litycznego Teotihuacan (lista UNESCO) - zwie-
dzanie Piramid Słońca i Księżyca, należących do 
największych piramid na świecie oraz Świątyni 
Pierzastego Węża. Na koniec wizyta w tradycyj-
nym warsztacie obróbki obsydianu. Zapraszamy 
na lunch w lokalnej restauracji (np. Jaguar lub 
Teocalli, gdzie przy odrobinie szczęścia można 
zobaczyć pokazy azteckich tańców). Transfer na 
lotnisko w Mexico City - późnym popołudniem 
lub późnym wieczorem wylot do Cancun. Trans-
fer do hotelu 4* z All Inclsuive. 
Uwaga! W zależności od godzin przelotów i do-
stępności miejsc w samolotach przelot ten może 
się odbyć dnia 14 wcześnie rano - wtedy Klienci 
będą mieć dodatkowy nocleg w Mexico City.
 Dzień 14  Wypoczynek w Cancun lub na Ri-
viera Maya. Dla chętnych i za dodatkową opłatą 
ok. 95 USD/os. dwu i półgodzinna wyprawa 
motorówkami przez lasy namorzynowe na rafę 
koralową w pobliżu Cancun - możliwość snor-
kelowania na drugiej pod względem wielkości 
rafie koralowej świata. 
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoju. Transfer na lotnisko w Cancun. Przelot 
samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner 
(rejs bezpośredni) do Warszawy.
 Dzień 16  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 
Wyjazdy z hoteli mają miejsce niekiedy bardzo 
wcześnie rano (ok. 5-tej) - możliwe pakiety 
śniadaniowe. 
Prosimy pamiętać o tym, że Miasto Meksyk, Pu-
ebla położone jest na wysokości ponad 2000 m 
n.p.m., należy więc zabrać ze sobą ciepłą odzież. 

Sugerujemy nie wymieniać pieniędzy na lotni-
sku w Cancun ze względu na niekorzystny kurs 
wymiany. Pieniądze można wymienić w Cancun 
lub kolejnego dnia w banku lub kantorach na 
trasie przejazdu. 
Prosimy zabrać porządne obuwie (część zwie-
dzania oparta jest na trekkingu po selwie), ubra-
nie chroniące przed deszczem (należy również 
zabezpieczyć dokumenty przed wilgocią) oraz 
repelent na komary. 
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
HOTELE
Hotele **** lub ***** (kategoria lokalna) - wy-
godne i komfortowe. Pokoje: klimatyzowane 
i wyposażone w  łazienki z WC, TV i  telefon. 
W Meksyku pokoje 3 osobowe posiadają 2 łóż-
ka małżeńskie (nie ma możliwości otrzymania 
pokoju z 3 osobnymi łóżkami). Do dyspozy-
cji gości: restauracja i bar, a także basen lub 
ogród. Wyżywienie: śniadania amerykańskie 
(serwowane porcje, najczęściej: owoce, jajecz-
nica, smażony bekon lub kiełbaska, pieczywo, 
croissant, mały pojemniczek dżemu i masła, 
1 kubek soku, 1 filiżanka kawy lub herbaty) oraz 
obiadokolacje (serwowane porcje: zupa, drugie 
danie to najczęściej drób, rzadziej ryba, sałatka 
lub surówka lub gotowane warzywa, ziemniaki 
lub ryż lub tortilla, deser). W hotelach w Can-
cun/Riviera Maya i Acapulco serwis all inclusive 
(poza pierwszą rozpoczętą dobą hotelową zaraz 
po przylocie do Cancun).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub in-
nym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni) do 
Cancun oraz przelot wewnętrzny na trasie Mexi-
co City - Cancun, opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie w hotelach **** lub ***** (14 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem lub minibusem, wyżywienie zgodnie 
z programem, opiekę polskiego pilota w Meksy-

ku, obsługę przedstawiciela Rainbow podczas 
odprawy w Warszawie, program turystyczny j.w. 
oraz ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: 
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla lokalnych przewod-
ników, kierowców, bagażowych, pokojówek, sys-
tem Tour Guide System, opłaty rezerwacyjne itp) 
w kwocie 310 USD/os. – pakiet płatny u pilota na 
miejscu. Pakiet nie zawiera również kosztu wy-
cieczek fakultatywnych podanych w programie 
oraz opłaty turystycznej pobieranej w hotelach 
w stanie Quintana Roo (ok. 1,5 USD za pokój za 
noc) - płatne na miejscu w recepcji hoteli. Cena 
nie obejmuje również wycieczek opcjonalnych 
wymienionych w programie imprezy, wycieczek 
fakultatywnych podczas pobytu w Cancun/Ri-
viera Maya oraz wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia celne 
dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.
Cło. Przed przylotem do Meksyku Klienci mu-
szą wypełniać obowiązkową deklarację celną 
online. Szczegółowe informacje w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
Bagaż. Na większości przelotów wewnętrznych 
dopuszczalne wymiary bagażu podręcznego to 
40cm x 40cm x 25cm, waga do 10 kg (w przypad-
ku przewozu bagażu podręcznego przekraczają-
cego te wymiary, dopłata to ok. 40 USD). Mak-
symalna waga bagażu rejestrowanego to 25 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 

Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem). W ramach 
bezpłatnego serwisu pasażerowie otrzymają 
również nielimitowaną wodę mineralną. Pozo-
stałe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie 
inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodat-
kowo. W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

10949 zł

Kod imprezy: MXX

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

20.11 - 05.12 11549 20399

04.12 - 19.12 10949 19770

08.01 - 23.01 11899 21330

15.01 - 30.01 12170 21670

29.01 - 13.02 12170 21670

12.02 - 27.02 11799 21099

26.02 - 13.03 11399 20749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 11549 

Dopłata za pok. 1 os. od 2450 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym LOT-u typu 
Dreamliner lub innym szerokokadłubowym do 
Cancun (rejs bezpośredni). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Cancun, odprawa paszportowa, spotkanie 
z pilotem, transfer do hotelu w Cancun lub na 
Riviera Maya, kolacja, nocleg. W  przypadku 
późno wieczornego lub nocnego przylotu w tym 
dniu może nie być kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do dawnego portu Majów 
- Tulum, pięknie położonego nad turkusowymi 
wodami Morza Karaibskiego. Zwiedzanie m.in. 
El Castillo, Świątyni Fresków, Świątyni Zstępu-
jącego Boga. Następnie wizyta w jednej z wielu 
na Jukatanie studni krasowych tzw. cenote. 
Możliwość kąpieli (prosimy mieć przygotowane 
ręczniki i stroje kąpielowe). Dla chętnych (za do-
datkową opłatą ok. 40 USD/os) możliwość oglą-
dania fantastycznych form skalnych jaskiń Dos 
Ojos lub podobnych. Uczestnicy wyposażeni są 
w maskę, rurkę oraz latarkę zwiedzają jaskinie 
płynąc za lokalnym przewodnikiem. Następnie 
przejazd do Chetumal. Kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicy Chetumal. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Belize (ko-
nieczna zmiana autobusu). Przejazd do Orange 
Walk i krótka wizyta, następnie wyprawa szyb-
kimi łodziami po rzece New River do ukrytych 
w dżungli ruin Lamanai. Było to jedno z najdłużej 
zamieszkanych miast Majów, zostało opuszczo-
ne dopiero w XVII w. Zobaczymy m.in. Świątynię 
Jaguara, Świątynię Maski i Wysoką Świątynię. Po 
zwiedzaniu transfer do Belize City - miasta zało-
żonego w XVII w. przez Brytyjczyków i historycz-

nej stolicy Belize, leżącej u ujścia rzeki Belize do 
Morza Karaibskiego. Spacer po mieście. Kolacja 
i nocleg w Belize City. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, o ile pozwolą na to 
warunki pogodowe rejs na wyspę Caye Caulker 
- czas na wypoczynek i zanurzenie się w karaib-
skim klimacie na wyspie oraz okazja do spróbo-
wania lokalnych potraw z owoców morza (lunch 
dodatkowo płatny). Dla chętnych (za dodatko-
wą opłatą ok. 60 USD/os) wyprawa na drugą 
największą rafę koralową świata. Możliwość 
snurkowania w kilku punktach rafy, w miejscu 
gdzie nurkującym towarzyszą liczne płaszczki 
i niewielkie rekiny! Powrót do Belize City. Na-
stępnie przejazd do Gwatemali. Kolacja i nocleg 
w hotelu w okolicy Flores. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Tikal - 
największego ocalałego ośrodka Majów (lista 
UNESCO). Tikal to kompleks 16 świątyń oraz 
około 3 tys. budynków (m.in. pałaców, dwor-
ków, dziedzińców, tarasów, platform uroczy-
stościowych), w którym mogło zamieszkiwać 
nawet do 45 tys. mieszkańców. Centralnym 
punktem miasta jest plac otoczony świątyniami 
i akropolem. Największa z nich Świątynia Dwu-
głowego Węża (Świątynia IV) ma prawie 65 m. 
wysokości. Dla chętnych impreza fakultatywna 
„canopy”, czyli ekscytujący zjazd w uprzęży pod 
koronami drzew tajemniczej selwy (ok. 50 USD/
os.). Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Rio 
Dulce. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Parku Na-
rodowego Rio Dulce i rejs łodzią po rzece. Tere-
ny tego parku zamieszkują m.in. tukany, wyjce, 
liczne ptaki wodne. Wizyta w  miejscowości 
Livingstone, położonej nad Morzem Karaibskim 
i zamieszkałej przez plemię tzw. czarnych In-

dian, czyli Garifuna. Następnie wizyta w szkole 
rękodzieła Majów Ak’ Tenamit. Kolacja i nocleg 
w okolicach Rio Dulce.
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd na zwiedza-
nie ruin Copan, uważanych za jedno z najbar-
dziej mistycznych miast Majów. Położone na 
terenie 30 tys. ha mogło liczyć nawet 200 tys. 
mieszkańców, przy czym należy pamiętać, iż 
nie wszystkie budowle zostały jeszcze odkryte 
- część z nich jest nadal przez naukowców ”wy-
dobywana” z dżungli. Do najbardziej okazałych 
i znanych zabytków Copan należą Schody Hie-
roglificzne, będące najdłuższym świadectwem 
piśmiennictwa Majów (2500 wyrytych sym-
boli!). Zobaczymy również centrum ceremo-
nialne z piramidami schodkowymi i boisko do 
gry w pelotę oraz dobrze zachowane stele np. 
Dymiącej Muszli czy Boga Pauhatun. Kolacja 
i nocleg w Copan.(Trasa ok. 250 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu pojedziemy 
do stolicy najmniejszego kraju Ameryki Central-
nej Salwadoru - miasta San Salvador. Po drodze 
krótka wizyta w Suchitoto. Następnie zwiedza-
nie San Salvador. Zobaczymy m.in. katedrę, Pa-
łac Narodowy, kościół Rosario. Kolacja i nocleg 
w San Salvador. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
do dawnej stolicy Gwatemali - miasta Antigua 
(UNESCO). W pobliżu Antigua wycieczka na 
czynny wulkan Pacaya - ¾ drogi pokonujemy 
konno szlakiem wytyczonym przez stare języki 
lawy (dla mniej wprawnych w hipice konie pro-
wadzone są za uzdę). Po południu przyjazd do 
Antigua lub Panajachel, kolacja i nocleg.(Trasa 
ok. 290-350 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu, o ile pozwolą na to 
warunki pogodowe, rejs łodzią po wulkanicz-

nym jeziorze Atitlan - wizyta w nadbrzeżnych 
osadach zamieszkiwanych przez potomków 
Majów oraz wspólna próba odnalezienia tajem-
niczego Maximona. Następnie zobaczymy typo-
wy gwatemalski bazar w niewielkim miasteczku 
San Antonio, San Juan lub innym. Kolejnym 
punktem programu będzie krótki spacer po Pa-
najachel lub Solola. Kolacja i nocleg w Antigua. 
(Trasa ok. 270 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie Antigua. 
To miasto położone jest pomiędzy 3 wulkanami: 
de Agua, Acatenango i de Fuego. Antigua za-
chowała charakterystyczny dla epoki kolonialnej 
układ ulic (krzyżują się one pod kątem prostym), 
a większość powstałych po 1773 r. budowli inspi-
rowana była barokiem kolonialnym i włoskim re-
nesansem. Spacer po mieście, zobaczymy m.in. 
ratusz, katedrę oraz warsztat jadeitu. Kolacja 
i nocleg w Antigua. Opcjonalnie wyprawa na 
plantację kawy (koszt ok. 25 USD/os.). Kolacja 
i nocleg w Antigua.
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Gwatemala City. Panoramiczna wycieczka auto-
karem po mieście Gwatemala, które zostało sto-
licą państwa po trzęsieniu ziemi w ówczesnej sto-
licy - Antigua. Miasto Gwatemala jest głównym 
ośrodkiem finansowym i kulturalnym Gwatemali. 
Jeśli czas pozwoli, krótki spacer po historycznej 
części miasta: katedra, Pałac Prezydencki. Prze-
lot do Cancun, możliwa przesiadka w Mexico City. 
Późnym wieczorem przelot do Cancun i transfer 
do 4* hotelu (All Inclusive) w Cancun lub na Ri-
viera Maya. Ze względu na późne godziny prze-
lotów w tym dniu może nie być kolacji.
 Dzień 13-14  Wypoczynek w Cancun lub na 
Riviera Maya (All Inclusive). Dla chętnych wy-
prawa motorówkami przez lasy namorzynowe 

W programie: Państwa-Miasta Majów w 4 odsłonach - Meksyk (Tulum), Belize (Lamanai), Gwatemala (Tikal) i Honduras (Copan) • karaibski luz 

• Indianie Garifuna i raj na ziemi - Caye Caulker • kolonialne dziedzictwo w Antigua • Salwador - najmniejszy kraj w Pacyficznym Pierścieniu 
Ognia • wypoczynek w Cancun lub na Riviera Maya (all inclusive) • przeloty lokalne w cenie
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w kierunku rafy koralowej w pobliżu Cancun, 
gdzie będziemy mogli snurkować na drugiej 
największej rafie koralowej świata. Uczestnicy 
sami kierują motorówkami. Czas trwania wypra-
wy to ok. 2,5 godz. (ok. 95 USD/os). Proponuje-
my również wycieczkę do Chichen Itza - strefy 
archeologicznej (lista UNESCO), gdzie zobaczy-
my między innymi: schodkową piramidę Kukul-
kan, ścianę trupich czaszek, Świątynię Tysiąca 
Kolumn i Świątynia Wojowników, boisko do gry 
w pelotę oraz obserwatorium astronomiczne. 
(ok. 150 USD/os.).
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoju. Transfer na lotnisko w Cancun. Przelot 
samolotem czarterowym LOT-u do Warszawy 
(rejs bezpośredni).
 Dzień 16  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Sugerujemy nie wymieniać pieniędzy na lotni-
sku w Cancun ze względu na niekorzystny kurs 
wymiany. Pieniądze można wymienić w Cancun 
lub kolejnego dnia w banku lub kantorach na 
trasie przejazdu. 
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 
Istnieje konieczność zmiany autokaru na po-
szczególnych granicach - Klienci muszą prze-
nieść swoje bagaże. Autokary w Gwatemali, 
Belize i Salwadorze są starsze i bardziej ubogo 
wyposażone niż te w Meksyku. 
Wyjazdy z hoteli mają miejsce niekiedy bardzo 
wcześnie rano (ok. godz. 5:00) możliwe pakiety 

śniadaniowe. 
Prosimy pamiętać o tym by zabrać ze sobą cie-
płą odzież, porządne obuwie (część zwiedzania 
oparta jest na trekkingu po selwie), ubranie 
chroniące przed deszczem (należy również 
zabezpieczyć dokumenty przed wilgocią) oraz 
repelent na komary
Na terenie Gwatemali wycofane są z obiegu do-
lary amerykańskie wydane przed 2000 rokiem. 
- Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
-Na większości przelotów wewnętrznych do-
puszczalne wymiary bagażu podręcznego to 
40cm X 40cm X 25cm i limit do 10 kg. W przy-
padku przewozu bagażu podręcznego prze-
kraczającego te wymiary linia lotnicza naliczy 
dopłatę za nadbagaż (ok. 40 USD).
HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale 
wygodne. Pokoje: z reguły klimatyzowane, z ła-
zienką, TV i telefonem. W Meksyku /Gwatemali 
/Hondurasie/Salwadorze pokoje 3  osobowe 
posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie ma możliwo-
ści otrzymania pokoju z 3 osobnymi łóżkami).  
Hotele w Salwadorze moga być nieco bardziej 
skromne i serwować uboższe posiłki niż opisano 
powyżej. Do dyspozycji gości: restauracja i bar, 
a czasem także basen lub ogród. Wyżywienie:-
śniadania amerykańskie (serwowane porcje, 
najczęściej: owoce, jajecznica, smażony bekon 
lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały pojem-
niczek dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka 
kawy lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwo-
wane porcje: zupa, drugie danie to najczęściej 
drób, rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub 
gotowane warzywa, ziemniaki lub ryż lub tor-
tilla, deser). W hotelach w Cancun/Riviera Maya 

serwis all inclusive (poza pierwszą rozpoczętą 
dobą hotelową zaraz po przylocie do Cancun). 
Hotele w Salwadorze moga być nieco bardziej 
skromne i serwować uboższe posiłki niż opisano 
powyżej.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub 
innym szerokokadłubowym do Cancun (rejs 
bezpośredni) oraz przelot wewnętrzny na tra-
sie Gwatemala City - Mexico City i Mexico City 
- Cancun, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach j.w. (14 rozpoczętych dób hotelo-
wych), transfery autokarem lub minibusem (na 
terenie Meksyku klimatyzowanym, na terenie 
Gwatemali i Hondurasu i Salwadoru bez kli-
matyzacji), wyżywienie zgodnie z programem, 
opiekę polskiego pilota podczas wycieczki, 
obsługę przedstawiciela Rainbow podczas od-
prawy w Warszawie, program turystyczny j.w. 
oraz ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: 
NNW, KL i bagaż oraz Pakiet Sport).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla lokalnych przewodni-
ków, kierowców, bagażowych, pokojówek, sys-
tem Tour Guide System, opłaty graniczne, koszt 
taksówek wodnych/łodzi, opłaty rezerwacyjne 
itp) w kwocie 500 USD/os – pakiet płatny u pilota 
na miejscu. Pakiet nie zawiera również kosztu wy-
cieczek fakultatywnych podanych w programie 
oraz opłaty turystycznej pobieranej w hotelach 
w stanie Quintana Roo (ok. 1,5 USD za pokój za 
noc) - płatne na miejscu w recepcji hoteli. Cena 
nie obejmuje również wycieczek opcjonalnych 
wymienionych w programie imprezy, wycieczek 
fakultatywnych podczas pobytu w Cancun/Rivie-
ra Maya oraz wydatków osobistych..
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.

Ważne. W Meksyku istnieją obostrzenia celne 
dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.
Cło. Przed przylotem do Meksyku Klienci mu-
szą wypełniać obowiązkową deklarację celną 
online. Szczegółowe informacje w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem). W ramach bezpłatnego serwisu pasaże-
rowie otrzymają również nielimitowaną wodę 
mineralną. Pozostałe napoje typu soft, alkohole 
oraz wszystkie inne pozycje z menu sky baru 
dostępnego na pokładzie samolotu pozostają 
płatne dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS 
Premium i LOT CHARTERS Business w cenę wli-
czone bogatsze menu w tym wybrane napoje 
alkoholowe (w ograniczonych ilościach) i bez-
alkoholowe oraz zwiększony limit bagażowy. 
We wszystkich klasach indywidualny system 
rozrywki pokładowej z osobnym monitorem 
przed każdym fotelem. Więcej informacji na 
stronach wstępnych katalogu w sekcji Komfort 
Dalekich Podróży. W przypadku niemożliwości 
wykonania rejsu samolotem Dreamliner, PLL 
LOT zapewni inny samolot o podobnym stan-
dardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

12320 zł

Zapraszam na wyprawę do bajecznie 
kolorowego i zawsze pełnego 
uśmiechu Serca Świata Majów. 
Indianie, aktywne wulkany, piramidy 
w dżungli i magia szamanów. Nie 
sposób się temu oprzeć.

Artur Piniewski
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: MGS

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.11 - 12.12 12320 20549

15.01 - 30.01 12599 22049

29.01 - 13.02 12570 22049

12.02 - 27.02 12430 21430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 12720 

Dopłata za pok. 1 os. od 2379 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym LOT-u typu 
Dreamliner lub innym szerokokadłubowym do 
Cancun (lot bezpośredni). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Cancun, odprawa paszportowa, spotkanie 
z pilotem, transfer do hotelu w Cancun lub na 
Riviera Maya, kolacja, nocleg. W  przypadku 
późno wieczornego lub nocnego przylotu w tym 
dniu może nie być kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do dawnego portu Majów 
- Tulum, pięknie położonego nad turkusowymi 
wodami Morza Karaibskiego. Zwiedzanie m.in. 
El Castillo, Świątyni Fresków, Świątyni Zstępu-
jącego Boga. Następnie wizyta w jednej z wielu 
na Jukatanie studni krasowych tzw. cenote. 
Możliwość kąpieli (prosimy mieć przygotowane 
ręczniki i stroje kąpielowe). Dla chętnych (za 

dodatkową opłatą ok. 40 USD) możliwość oglą-
dania fantastycznych form skalnych jaskiń Dos 
Ojos lub podobnych. Uczestnicy wyposażeni są 
w maskę, rurkę oraz latarkę zwiedzają jaskinie 
płynąc za lokalnym przewodnikiem. Następnie 
przejazd do Chetumal. Kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicy Chetumal. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Belize (ko-
nieczna zmiana autobusu). Przejazd przez Oran-
ge Walk i wyprawa szybkimi łodziami po rzece 
New River do ukrytych w dżungli ruin Lamanai. 
Było to jedno z najdłużej zamieszkanych miast 
Majów, zostało opuszczone dopiero w XVII w. 
Zobaczymy m.in. Świątynię Jaguara, Świątynię 
Maski i Wysoką Świątynię. Po zwiedzaniu trans-
fer do Belize City - miasta założonego w XVII w. 
przez Brytyjczyków i historycznej stolicy Belize, 
leżącej u ujścia rzeki Belize do Morza Karaibskie-
go. Krótki spacer po mieście. Kolacja i nocleg 
w Belize City. (Trasa ok. 180 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu, o ile pozwolą na to 
warunki pogodowe rejs na wyspę Caye Caulker 
- czas na wypoczynek i zanurzenie się w kara-
ibskim klimacie na wyspie oraz okazja do spró-
bowania lokalnych potraw z  owoców morza 
(lunch dodatkowo płatny). Dla chętnych (za 
dodatkową opłatą ok. 60 USD) wyprawa na dru-
gą największą rafę koralową świata. Możliwość 
snurkowania w kilku punktach rafy, w miejscu, 
gdzie nurkującym towarzyszą liczne płaszczki 
i niewielkie rekiny! Powrót do Belize City. Na-
stępnie przejazd do Gwatemali. Kolacja i nocleg 
w hotelu w okolicy Flores. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wyjazd do 
Tikal - największego ocalałego ośrodka Majów 
(lista UNESCO). Tikal to kompleks 16 świątyń 
oraz około 3  tys. budynków (m.in. pałaców, 
dworków, dziedzińców, tarasów, platform uro-
czystościowych), w którym mogło zamieszki-
wać nawet do 45 tys. mieszkańców. Centralnym 

punktem miasta jest plac otoczony świątyniami 
i akropolem. Największa z nich Świątynia Dwu-
głowego Węża (Świątynia IV) ma prawie 65 m. 
wysokości. W ramach możliwości czasowych 
dla chętnych impreza fakultatywna „canopy”, 
czyli ekscytujący zjazd w uprzęży pod koronami 
drzew tajemniczej selwy (ok. 50 USD). Następ-
nie przejazd do Palenque (konieczna zmiana 
autobusu) i zakwaterowanie w hotelu. Kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie stanowiska 
archeologicznego w Palenque - miasta opusz-
czonego z nieznanych powodów przez Indian 
w X w., ponownie odkrytego dopiero w XVIII 
w.: Świątynia Inskrypcji (dostępna tylko z ze-
wnątrz), wspaniały Pałac Królewski z licznymi 
komnatami i korytarzami pokrytymi płaskorzeź-
bami, świątynie Słońca i Krzyża (datowane na VII 
w.) z licznymi inskrypcjami. Przejazd do Uxmal. 
Po drodze krótka wizyta w pięknym, kolonial-

W programie: Meksyk - Chichen Itza, Uxmal, Palenque, Tulum i turkusowe wody Morza Karaibskiego • Gwatemala - Tikal • Belize City i karaibski 
klimat wyspy Caye Caulker 
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Cancun lub Riviera Maya

Meksyk, Gwatemala, Belize – Zaginione miasta Majów

Cancun

Palenque

Uxmal

Campeche

Merida

Chichen
Itza

Tikal

Flores
BELIZE

Honduras

Salwador

Nikaragua

MEKSYK
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Tour Guide System  
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nym mieście Campeche. Kolacja i nocleg w ho-
telu w Uxmal lub w Meridzie. (Trasa ok. 520 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Uxmal - 
centrum religijnego Majów, gdzie zobaczymy 
między innymi tzw. Pałac Gubernatora (jest to 
największa budowla prekolumbijska w Amery-
ce), Świątynię Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek 
(zespół budowli przypominających klasztor). 
Następnie wizyta w stolicy Jukatanu, mieście 
Merida. Spacer po historycznym centrum mia-
sta. Przejazd do do Chichen Itza (lista UNESCO), 
gdzie zobaczymy między innymi: schodkową 
piramidę Kukulkan o wysokości ponad 30 m, 
ścianę trupich czaszek, Świątynię Tysiąca Wo-
jowników, boisko do gry w pelotę oraz obserwa-
torium astronomiczne. Wieczorem przyjazd do 
Cancun lub na Riviera Maya, zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 410 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z po-
koju. Transfer na lotnisko w Cancun i powrót do 
Polski samolotem czarterowym LOT-u (rejs 
bezpośredni). 
Dla Klientów pozostających na wypoczynek 
w Cancun lub Riviera Maya transfer do wybra-
nego hotelu (możliwy transfer via lotnisko).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień.
Istnieje konieczność zmiany autokaru na po-
szczególnych granicach - Klienci muszą prze-
nieść swoje bagaże. Autokary w  Gwatemali 
i Belize są starsze i bardziej ubogo wyposażone 
niż te w Meksyku. 

Wyjazdy z hoteli mają miejsce niekiedy bardzo 
wcześnie rano (ok. godz. 5:00) - możliwe pa-
kiety śniadaniowe.
Na terenie Gwatemali wycofane są z obiegu do-
lary amerykańskie wydane przed 2000 r. 
Sugerujemy nie wymieniać pieniędzy na lotni-
sku w Cancun ze względu na niekorzystny kurs 
wymiany. Pieniądze można wymienić w Cancun 
lub kolejnego dnia w banku lub kantorach na 
trasie przejazdu.
Dla Państwa wygody (częste zmiany środka 
lokomocji oraz egzotyczny charakter odwie-
dzanych miejsc) sugerujemy rozważnie się 
spakować - najlepiej w  1 walizkę, prosimy 
zabrać ubrania o charakterze sportowym, po-
rządne obuwie (część zwiedzania oparta jest na 
trekkingu po selwie), ubranie chroniące przed 
deszczem (należy również zabezpieczyć doku-
menty przed wilgocią) oraz repelent na komary.
Ze względu na charakter wycieczek fakultatyw-
nych proponowanych podczas progamu (snur-
kowanie, canopy), osobom planującym wzięcie 
w nich udziału rekomendujemy wykupienie 
dodatkowego ubezpieczenia - Pakiet Sport
HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale 
wygodne. Pokoje: z reguły klimatyzowane, z ła-
zienką, TV i telefonem. W Meksyku /Gwatemali 
/Belize pokoje 3 - osobowe posiadają 2 łóżka 
małżeńskie (nie ma możliwości otrzymania 
pokoju z 3 osobnymi łóżkami). Do dyspozycji 
gości: restauracja i bar, a czasem także basen 
lub ogród. Wyżywienie: śniadania amerykańskie 
(serwowane porcje, najczęściej: owoce, jajecz-
nica, smażony bekon lub kiełbaska, pieczywo, 
croissant, mały pojemniczek dżemu i masła, 
1 kubek soku, 1 filiżanka kawy lub herbaty) oraz 
obiadokolacje (serwowane porcje: zupa, drugie 
danie to najczęściej drób, rzadziej ryba, sałatka 

lub surówka lub gotowane warzywa, ziemniaki 
lub ryż lub tortilla, deser).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w  Cancun lub Riviera Maya. Opisy hoteli 
w sekcji “Wypoczynek Meksyk” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub innym 
szerokokadłubowym (rejs bezpośredni) do Can-
cun, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hote-
lach zgodnie z programem (7 rozpoczętych dób 
hotelowych w części objazdowej, przy wyborze 
dodatkowego tygodnia 7 rozpoczętych dób ho-
telowych w wybranym hotelu), transfery klimaty-
zowanym autokarem lub minibusem (na terenie 
Gwatemali autokary/minibusy nie mają klimaty-
zacji), wyżywienie zgodnie z programem, opiekę 
polskiego pilota na miejscu, obsługę przedstawi-
ciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla lokalnych przewodni-
ków, kierowców, bagażowych, pokojówek, system 
Tour Guide System, opłaty graniczne, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie 430 USD/os. – pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera rów-
nież kosztu wycieczek fakultatywnych podanych 
w programie oraz opłaty turystycznej pobieranej 
w hotelach w stanie Quintana Roo (ok. 1,5 USD 
za pokój za noc) - płatne na miejscu w recepcji 
hoteli. Cena nie obejmuje również wycieczek 
opcjonalnych wymienionych w programie impre-
zy, wycieczek fakultatywnych podczas pobytu w 
Cancun/Riviera Maya oraz wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia celne 
dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.
Cło. Przed przylotem do Meksyku Klienci mu-
szą wypełniać obowiązkową deklarację celną 
online. Szczegółowe informacje w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem). W ramach 
bezpłatnego serwisu pasażerowie otrzymają 

również nielimitowaną wodę mineralną. Pozo-
stałe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie 
inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodat-
kowo. W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Imperia Laguna 
by Faranda **

od 749 zł

Grand Bahia Principe 
Riviera Maya *****

od 1999 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6320 zł

Kod imprezy: MBH

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 7570 13199

13.11 - 21.11 7399 12899

20.11 - 28.11 7199 12699

27.11 - 05.12 7099 12370

04.12 - 12.12 6799 12199

11.12 - 19.12 6320 12099

18.12 - 26.12 6449 11999

25.12 - 02.01 7649 13499

01.01 - 09.01 6670 12149

08.01 - 16.01 7099 12870

15.01 - 23.01 7420 13199

22.01 - 30.01 7420 13199

29.01 - 06.02 7470 13199

05.02 - 13.02 7420 13199

12.02 - 20.02 7330 12999

19.02 - 27.02 7120 12599

26.02 - 06.03 6720 12370

05.03 - 13.03 6720 12370

12.03 - 20.03 6549 12070

19.03 - 27.03 6499 11949

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7199 

Dopłata za pok. 1 os. od 829 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Ameryka Środkowa i Karaiby Meksyk

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym LOT-u typu 
Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs bezpośredni) do Cancun. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Cancun, odprawa paszportowa, spotkanie 
z pilotem, transfer do hotelu w Cancun lub na 
Riviera Maya, kolacja, nocleg. W  przypadku 
późno wieczornego lub nocnego przylotu w tym 
dniu może nie być kolacji.
Uwaga! W niektórych terminach możliwe od-
wrócenie programu, co oznacza, że Klienci po 
przylocie do Cancun pozostaną na lotnisku, po 
to by wieczornym lub późno wieczornym rejsem 
polecieć do Mexico City - wtedy zwiedzanie za-
cznie się od stolicy, a zakończy w Cancun.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Chichen 
Itza (lista UNESCO), gdzie zobaczymy między 
innymi: schodkową piramidę Kukulkan, ścianę 
trupich czaszek, Świątynię Tysiąca Wojowników, 
boisko do gry w  pelotę oraz obserwatorium 
astronomiczne. Dla chętnych (za dodatkową 
opłatą ok. 20 USD/os.) możliwość zobaczenia 
jednej z wielu na Jukatanie „studni” krasowych - 

cenota. Chętnych zapraszamy do kąpieli w krysz-
tałowo czystej wodzie cenote Ik Kil (prosimy mieć 
przygotowane ręczniki i stroje kąpielowe). Osoby 
nie uczestniczące w zwiedzaniu cenote mają czas 
wolny w Chichen Itza. Następnie przejazd do sto-
licy Jukatanu, Meridy i spacer po historycznym 
centrum miasta. Dla chętnych (za dodatkową 
opłatą ok. 20 USD/os.) przejażdżka dorożkami 
po kolonialnych uliczkach Meridy. Kolacja i noc-
leg w Uxmal lub w Meridzie. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Uxmal - 
centrum religijnego Majów, gdzie zobaczymy 
między innymi tzw. Pałac Gubernatora (jest to 
największa budowla prekolumbijska w Amery-
ce), Świątynię Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek 
(zespół budowli przypominających klasztor). 
Następnie transfer do Campeche, gdzie propo-
nujemy krótki spacer po tym uroczym miastecz-
ku (zobaczymy fortyfikacje obronne chroniące 
port przed piratami i katedrę La Concepcion). Po 
południu wyjazd do Palenque. Kolacja i nocleg 
w Palenque. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie stanowiska 
archeologicznego Palenque: miasta opuszczo-
nego z nieznanych powodów przez Indian w X 

w., ponownie odkrytego dopiero XVIII w. Szcze-
gólnie polecamy obejrzenie Świątyni Inskrypcji, 
gdzie znajdują się dobrze zachowane płasko-
rzeźby dawnych notabli oraz grobowiec króla 
Majów Pakala (panującego ponad 68 lat), wspa-
niały Pałac Królewski z licznymi komnatami i ko-
rytarzami pokrytymi płaskorzeźbami, świątynie 
Słońca i Krzyża (datowane na VII w.) z licznymi 
inskrypcjami oraz boisko do gry w pelotę (gra 
przypominała trochę piłkę nożną - uważa się, 
że miała jakieś znaczenie religijne). Wyjazd do 
stolicy stanu Tabasco, miasta Villahermosa. Wi-
zyta w parku archeologicznym La Venta, gdzie 
zobaczymy m.in. tajemnicze, potężne, kamien-
ne głowy stworzone przez Olmeków, najstarszą 
cywilizację indiańską Meksyku. Kolacja i nocleg 
w magicznym miasteczku Catemaco, w pobliżu 
którego kręcono zdjęcia do słynnego filmu Mela 
Gibsona „Apocalypto”. (Trasa ok. 470 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu rejs łód-
kami po lagunie w pobliżu Catemaco, gdzie 
znajduje się jeden z najciekawszych rezerwatów 
przyrody w Meksyku, będący ostoją licznych ko-
lonii ptaków (czapli, pelikanów, kormoranów) 
oraz małp i  krokodyli. Następnie spotkanie 
z szamanem indiańskim. Następnie w ramach 
możliwości czasowych wyprawa do wodospadu 
Eyipantla, to piękna kaskada o wysokości po-
nad 40 metrów położona w górach Las Tuxtlas 
i otoczona tropikalną roślinnością. Przejazd do 
Puebli - starego miasta o kolonialnym charakte-
rze. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie historycznego centrum Puebla, 
zwanego „miastem aniołów” (lista UNESCO), 
między innymi: zocalo, stare miasto z kolonial-
nymi domami, kościół Santo Domingo, Kaplica 
Różańcowa. Przejazd do ważnego indiańskiego 

ośrodka religijnego i politycznego Teotihuacan 
(lista UNESCO) - zwiedzanie m.in. Piramid Słoń-
ca i Księżyca, należących do największych pira-
mid na świecie. Następnie przejazd do miasta 
Meksyk i wizyta w Sanktuarium Matki Boskiej 
z Gwadelupy, patronki obu Ameryk i Meksyku. 
Wieczorem dla chętnych (za dodatkową opłatą 
ok. 50 USD/os) wieczór folklorystyczny na Placu 
Garibaldi - pokaz mariachi, sztuki posługiwania 
się lassem oraz tańce ludowe. Kolacja i nocleg 
w hotelu w mieście Meksyk. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie centrum hi-
storycznego Mexico City (lista UNESCO) - stolicy 
Meksyku, a przed konkwistą państwa Azteków. 
W programie: Plac Zocalo, ruiny Wielkiej Świą-
tyni Azteków (z zewnątrz), katedra, Pałac Na-
rodowy z freskami Diego Rivery (ze względów 
politycznych pałac nie zawsze jest udostępniony 
zwiedzającym), przejazd główną aleją miasta Pa-
seo de la Reforma do Parku Chapultepec i zwie-
dzanie Muzeum Antropologicznego (olbrzymie 
zbiory przedmiotów kultur prekolumbijskich, 
znalezionych na terenach badań archeologicz-
nych w całym Meksyku). W zależności od moż-
liwości czasowych, po południu opcjonalnie (za 
dodatkową opłatą ok. 15 USD/os) wjazd na taras 
widokowy Wieży Torre Latinoamericana. Transfer 
na lotnisko w Mexico City - późnym popołudniem 
lub późnym wieczorem wylot do Cancun. Uwa-
ga! W zależności od godzin przelotów i dostęp-
ności miejsc w samolotach przelot ten może się 
odbyć dnia 8 wcześnie rano - wtedy Klienci będą 
mieć dodatkowy nocleg w Mexico City, a dnia 
8 po przylocie z Mexico City do Cancun będą 
oczekiwać na samolot powrotny do Polski na 
lotnisku w Cancun (konieczność zmiany termina-
la). Grupa podczas przelotu wewnętrznego może 
zostać podzielona na loty o różnych godzinach. 

W programie: Majańskie centra religijne Jukatanu - Chichen Itza, Uxmal i Palenque • piękna zabudowa Campeche i Meridy 

• tajemnice Olmeków w La Venta • wizyta u szamana • Puebla „miastem aniołów” • kontrasty ogromnego Mexico City

• przelot lokalny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Cancun lub Riviera Maya

Hasta la vista Mexico!
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 Dzień 8  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Cancun i powrót do Polski samolotem czar-
terowym LOT-u typu Dreamliner (rejs bezpo-
średni). 
Dla Klientów pozostających na wypoczynek 
w Cancun lub Riviera Maya transfer do wybra-
nego hotelu (możliwy transfer via lotnisko).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień.
Wyjazdy z hoteli mają miejsce niekiedy bardzo 
wcześnie rano (ok. 5-tej) - możliwe pakiety 
śniadaniowe.
Prosimy pamiętać o  tym, że Miasto Meksyk, 
Puebla, San Christobal położone jest na wyso-
kości ponad 2000 m n.p.m., należy więc zabrać 
ze sobą ciepłą odzież.
Sugerujemy nie wymieniać pieniędzy na lotni-
sku w Cancun ze względu na niekorzystny kurs 
wymiany. Pieniądze można wymienić w Cancun 
lub kolejnego dnia w banku lub kantorach na 
trasie przejazdu.
- Prosimy zabrać porządne obuwie (część zwie-
dzania oparta jest na trekkingu po selwie), ubra-
nie chroniące przed deszczem (należy również 
zabezpieczyć dokumenty przed wilgocią) oraz 
repelent na komary.
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale 
wygodne. Pokoje: z  reguły klimatyzowane, 

z łazienką, TV i telefonem. W Meksyku pokoje 
3 osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie 
ma możliwości otrzymania pokoju z 3 osobnymi 
łóżkami). Do dyspozycji gości: restauracja i bar, 
a czasem także basen lub ogród. Wyżywienie: 
śniadania amerykańskie (serwowane porcje, 
najczęściej: owoce, jajecznica, smażony bekon 
lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały pojem-
niczek dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka 
kawy lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwowa-
ne porcje: zupa, drugie danie to najczęściej drób, 
rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub gotowane 
warzywa, ziemniaki lub ryż lub tortilla, deser).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w  Cancun lub Riviera Maya. Opisy hoteli 
w sekcji “Wypoczynek Meksyk” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub 
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni) 
do Cancun, opłaty lotniskowe, przelot we-
wnętrzny w Meksyku, zakwaterowanie w hote-
lach zgodnie z programem (7 rozpoczętych dób 
hotelowych w części objazdowej, przy wyborze 
dodatkowego tygodnia 7  rozpoczętych dób 
hotelowych w  wybranym hotelu), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub minibusem, 
wyżywienie zgodnie z programem, opiekę pol-
skiego pilota na miejscu, obsługę przedstawi-
ciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie 
TU Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla lokalnych przewod-
ników, kierowców, bagażowych, pokojówek, sys-

tem Tour Guide System, opłaty rezerwacyjne itp) 
w kwocie 300 USD/os. – pakiet płatny u pilota na 
miejscu. Pakiet nie zawiera również kosztu wy-
cieczek fakultatywnych podanych w programie 
oraz opłaty turystycznej pobieranej w hotelach 
w stanie Quintana Roo (ok. 1,5 USD za pokój za 
noc) - płatne na miejscu w recepcji hoteli. Cena 
nie obejmuje również wycieczek opcjonalnych 
wymienionych w programie imprezy, wycieczek 
fakultatywnych podczas pobytu w Cancun/Ri-
viera Maya oraz wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia celne 
dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.
Cło. Przed przylotem do Meksyku Klienci mu-
szą wypełniać obowiązkową deklarację celną 
online. Szczegółowe informacje w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
Bagaż. Na większości przelotów wewnętrznych 
dopuszczalne wymiary bagażu podręcznego to 
40cm x 40cm x 25cm, waga do 10 kg (w przypad-
ku przewozu bagażu podręcznego przekraczają-
cego te wymiary, dopłata to ok. 40 USD). Mak-
symalna waga bagażu rejestrowanego to 25 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem). W ramach bezpłatnego serwisu pasaże-
rowie otrzymają również nielimitowaną wodę 
mineralną. Pozostałe napoje typu soft, alkohole 
oraz wszystkie inne pozycje z menu sky baru 

dostępnego na pokładzie samolotu pozostają 
płatne dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS 
Premium i LOT CHARTERS Business w cenę wli-
czone bogatsze menu w tym wybrane napoje 
alkoholowe (w ograniczonych ilościach) i bez-
alkoholowe oraz zwiększony limit bagażowy. 
We wszystkich klasach indywidualny system 
rozrywki pokładowej z osobnym monitorem 
przed każdym fotelem. Więcej informacji na 
stronach wstępnych katalogu w sekcji Komfort 
Dalekich Podróży. W przypadku niemożliwości 
wykonania rejsu samolotem Dreamliner, PLL 
LOT zapewni inny samolot o podobnym stan-
dardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Imperia Laguna 
by Faranda **

od 749 zł

Grand Bahia Principe 
Riviera Maya *****

od 1999 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6299 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 7570 13299

13.11 - 21.11 7420 12949

20.11 - 28.11 7220 12699

27.11 - 05.12 7049 12449

04.12 - 12.12 6749 12299

11.12 - 19.12 6320 12149

18.12 - 26.12 6299 12070

25.12 - 02.01 7620 13570

01.01 - 09.01 6730 12199

08.01 - 16.01 7120 12899

15.01 - 23.01 7449 13199

22.01 - 30.01 7449 13299

29.01 - 06.02 7449 13299

05.02 - 13.02 7449 13299

12.02 - 20.02 7370 13149

19.02 - 27.02 7249 12649

26.02 - 06.03 6749 12449

05.03 - 13.03 6730 12499

12.03 - 20.03 6599 12099

19.03 - 27.03 6499 11999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7199 

Dopłata za pok. 1 os. od 671 

Meksyku nie trzeba przedstawiać, 
tutaj trzeba po prostu przyje-
chać! Zaproszę Państwa między 
innymi na ekscytującą  wyprawę 
do miejscowości Catemaco, serca 
meksykańskiej magii, gdzie  szaman 
i bruja to nie postacie z bajki.

Oskar Gwiazda
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: MJX

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw na 
3 godz. przed wylotem samolotu. Przelot samo-
lotem czarterowym PLL LOT typu Dreamliner lub 
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni) do 
Cancun. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Przylot do Cancun, odprawa pasz-
portowa, spotkanie z pilotem, transfer do hotelu 
w Cancun lub na Riviera Maya, kolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Chichen 
Itza (lista UNESCO), gdzie zobaczymy między in-
nymi: schodkową piramidę Kukulkan, ścianę tru-
pich czaszek, boisko do gry w pelotę oraz obser-

watorium astronomiczne. Następnie przejazd do 
jednej z wielu na Jukatanie „studni” krasowych 
- chętnych zapraszamy do kąpieli w kryształo-
wo czystej wodzie cenote Ik Kil (prosimy mieć 
przygotowane ręczniki i stroje kąpielowe). Na-
stępnie przejazd do miasteczka Izamal i spacer 
po historycznym centrum osady oraz wizyta na 
lokalnym bazarze. Dla chętnych, za dodatkową 
opłatą (ok. 20 USD/os.), przejażdżka dorożkami 
po kolonialnych uliczkach Izamal. Kolacja i noc-
leg w Meridzie. Wieczorny spacer po centrum 
historycznym Meridy. (Trasa ok. 360 km).

Meksyk – Siedem cudów Jukatanu 
W programie: Historia Majów na Jukatanie: majestatyczne Chichen Itza i Uxmal • nieodkryta Edzna • tuk tukami po Coba • kolonialne 
dziedzictwo: Merida i Campeche• Magiczne Miasteczko – Valladolid • lokalne bazary
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Cancun lub Riviera Maya
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 Dzień 3  Po śniadaniu pojedziemy do Cele-
stun, gdzie znajduje się jeden z najciekawszych 
rezerwatów przyrody w Meksyku, będący osto-
ją kolonii flamingów, pelikanów, kormoranów 
(zwiedzanie w formie rejsu). Następnie wizyta 
w wiosce rybackiej Celestun i chwila wolnego 
na plaży oraz możliwość skosztowania lokalnych 
owoców morza. Po drodze z Meridy do Celestun 
krótki postój w miasteczku Uman na lokalnym 
bazarze by poznać smaki Jucatanu. Po południu 
powrót do Meridy i czas wolny w historycznym 
centrum tego kolonialnego miasta. Powrót do 
hotelu w Meridzie. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd do Campeche 
i  po drodze zwiedzanie osady Pomuc, która 
słynie z niezwykłych tradycji pochówku Majów, 
przejazd przez osady zamieszkałe przez Meno-
nitów, wizyta w wiosce Becal, gdzie wyplata 
się kapelusze panama. Po południu zwiedzanie 
Campeche - kolonialnego miasta wpisanego 
na listę UNESCO, malowniczo położonego nad 
Zatoką Meksykańską. Kolacja i nocleg w Cam-
peche. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Edzna i zwiedzanie centrum religijnego Majów 
w tym Wielkiego Akropolu i Piramidy Pięciu Pię-
ter. Następnie wizyta w muzeum kakao, która opi-
suje proces powstawania świętego napoju Majów. 
Po południu czas na chwilę odpoczynku - zakwa-
terowanie w hotelu z basenem, kolacja i nocleg 
w okolicy Uxmal. Po kolacji dla chętnych wyjazd 
na spektakl światło i dźwięk w Uxmal (za dodat-
kową opłatą ok. 30 USD/os.) (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie strefy 
archeologicznej Uxmal, gdzie zobaczymy mię-
dzy innymi tzw. Pałac Gubernatora, Świątynię 
Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek. Następnie 
wizyta na terenie hacjendy, gdzie do czasów 
współczesnych produkuje się sizal. Po południu 
transfer do Valladolid - miasta, które w 2012 r. 
zostało włączone do meksykańskiego progra-
mu Pueblos Magicos (Magicznych Miasteczek), 
promującego miejscowości o bogatej kulturze 
i  historii, naturalnym pięknie i  szczególnej 
atmosferze. Wieczorny spacer po urokliwej 
starówce. Kolacja i nocleg w Valladolid. (Trasa 
ok. 260 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Coba 
i zwiedzanie tuk tukami lub rowerami jedne-
go z najbardziej okazałych i najmniej wyeks-
plorowanych archeologicznie miast Majów 
na Jukatanie: piramid Mul Nohoc (najwyższa 
na półwyspie) i Iglesia, świątynia Canjuto Las 
Pinturas oraz stelle. Następnie krótka wizyta 
w osadzie Pac - Chen zamieszkiwanej przez 
potomków Majów, gdzie zobaczymy ich wciąż 
żywe tradycje i usłyszymy ich lokalne narzecze. 

Wieczorem transfer do hotelu w Cancun lub na 
Riviera Maya. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer na lotnisko w Cancun i powrót do 
Polski samolotem czarterowym LOT-u (rejs 
bezpośredni). Dla Klientów zostających na wy-
poczynek w Cancun lub na Riviera Maya trans-
fer do wybranego hotelu (możliwy transfer via 
lotnisko).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
Muzea są nieczynne w  poniedziałki. W  tej 
sytuacji pilot na miejscu zapropo-
nuje Państwu zwiedzanie innej 
atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje pro-
gram tak by zwiedzanie 
muzeum przełożyć na 
inny dzień.
Wyjazdy z  hoteli mają 
miejsce niekiedy bardzo 
wcześnie rano (ok. 5-tej) - 
możliwe pakiety śniadaniowe.
Sugerujemy nie wymieniać pie-
niędzy na lotnisku w Cancun ze względu na 
niekorzystny kurs wymiany. Pieniądze można 
wymienić w Cancun lub kolejnego dnia w banku 
lub kantorach na trasie przejazdu.
Prosimy zabrać porządne obuwie (część zwie-
dzania oparta jest na trekkingu po selwie), 
ubranie chroniące przed deszczem (należy rów-
nież zabezpieczyć dokumenty przed wilgocią) 
oraz repelent na komary.
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi mia-
stami (lub zgodnie z zapisem w programie). 
Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, przy czym w pokoju 
3-osobowym najczęściej znajduje się łóżko mał-
żeńskie i pojedyncze jako dostawka. Wszystkie 
z łazienkami, często z telefonem i klimatyzacją. 
Do dyspozycji gości: restauracja i bar, a czasem 
także basen lub ogród. Wyżywienie: śniadania 
amerykańskie (serwowane porcje, najczęściej: 
owoce, jajecznica, smażony bekon lub kiełba-
ska, pieczywo, croissant, mały pojemniczek 
dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka kawy 
lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwowane 
porcje: zupa, drugie danie to najczęściej drób, 
rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub gotowane 
warzywa, ziemniaki lub ryż lub tortilla, deser).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w  Cancun lub Riviera Maya. Opisy hoteli 

w sekcji “Wypoczynek Meksyk” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub 
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni) 
do Cancun, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach zgodnie z programem (7 rozpo-
czętych dób hotelowych w części objazdowej, 
przy wyborze dodatkowego tygodnia 7 rozpo-
czętych dób hotelowych w wybranym hotelu), 
transfery klimatyzowanym autokarem lub mi-
nibusem, wyżywienie zgodnie z programem, 
opiekę polskiego pilota na miejscu, obsługę 

przedstawiciela Rainbow podczas 
odprawy w Warszawie, pro-

gram turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa 
(wersja standard: NNW, 
KL i bagaż).
Cena podstawowa nie 
obejmuje: opłaty za pakiet 

z tytułu realizacji programu 
zwiedzania (m.in. wstępy, 

napiwki dla lokalnych przewod-
ników, kierowców, bagażowych, po-

kojówek, system Tour Guide System, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie 350 USD/os. – pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera 
również kosztu wycieczek fakultatywnych po-
danych w programie imprezy, wycieczek lokal-
nych podczas pobytu w Cancun/Riviera Maya, 
wydatków osobistych oraz opłaty turystycznej 
pobieranej w hotelach w stanie Quintana Roo 
(ok. 1,5 USD za pokój za noc) - płatne na miejscu 
w recepcji hoteli.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia celne 
dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.
Cło. Przed przylotem do Meksyku Klienci mu-
szą wypełniać obowiązkową deklarację celną 
online. Szczegółowe informacje w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem). W ramach 
bezpłatnego serwisu pasażerowie otrzymają 
również nielimitowaną wodę mineralną. Pozo-

stałe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie 
inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodat-
kowo. W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogat-
sze menu w tym wybrane napoje alkoholowe 
(w  ograniczonych ilościach) i  bezalkoholowe 
oraz zwiększony limit bagażowy. We wszystkich 
klasach indywidualny system rozrywki pokłado-
wej z osobnym monitorem przed każdym fote-
lem. Więcej informacji na stronach wstępnych 
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny 
samolot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Imperia Laguna 
by Faranda **

od 749 zł

Grand Bahia Principe 
Riviera Maya *****

od 1999 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6799 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 7570 12649

13.11 - 21.11 7399 12370

20.11 - 28.11 7249 12099

27.11 - 05.12 7070 11799

04.12 - 12.12 6949 11599

11.12 - 19.12 6899 11499

18.12 - 26.12 6899 11499

25.12 - 02.01 7799 12999

01.01 - 09.01 6970 11649

08.01 - 16.01 7299 12199

15.01 - 23.01 7570 12649

22.01 - 30.01 7570 12649

29.01 - 06.02 7570 12649

05.02 - 13.02 7570 12649

12.02 - 20.02 7470 12499

19.02 - 27.02 7199 11999

26.02 - 06.03 7049 11799

05.03 - 13.03 7049 11799

12.03 - 20.03 6899 11499

19.03 - 27.03 6799 11370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6799 

Dopłata za pok. 1 os. od 750 

Kod imprezy: MMT
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Meksyk od pierwszego wejrzenia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 3 godz. przed wylotem. Przelot 
samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamli-
ner lub innym szerokokadłubowym do Cancun 
(lot bezpośredni). Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do Can-
cun, odprawa paszportowa, spotkanie z pilotem, 
transfer do hotelu na Holbox (w przypadku nie-
dogodnych warunków pogodowych, a tym sa-
mym braku możliwości przeprawy promowej na 
Holbox nocleg w okolicy miasta Chiquila i prze-
prawa promowa na Holbox w dniu drugim), ko-
lacja, nocleg. W przypadku późno wieczornego 
lub nocnego przylotu w tym dniu może nie być 
kolacji. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 2  Śniadanie i czas wolny na wypoczy-
nek na wyspie Holbox, gdzie można korzystać 
z kąpieli wodnych i słonecznych. Opcjonalnie i za 
dodatkową opłatą zapraszamy na wycieczki pro-
ponowane przez przewodnika. Rodzaj atrakcji 
zależy od pogody, pory roku i migracji zwierząt. 
Mogą to być na przykład: rejs z delfinami, rejs 
dookoła wyspy czy wizyta w rezerwacie przyro-
dy (granicami rezerwatu objęta jest bardzo duża 
część wyspy). Kolacja i nocleg na Holbox.

 Dzień 3  Po śniadaniu przeprawa promowa 
na Jukatan, krótka wizyta i  spacer po mia-
steczku Majów Tizimin, a następnie przejazd 
do Rio Lagartos i rejs podczas którego podzi-
wiać można rezerwat przyrody, będący ostoją 
kolonii flamingów, pelikanów, kormoranów. Po 
drodze, jeśli pozwoli na to czas, wizyta w okolicy 
różowej laguny Las Coloradas, której osobliwy 
kolor spowodowany jest żyjącymi w niej mikro-
organizmami. Kolacja i nocleg w okolicach Rio 
Lagartos. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd i wizyta w Ja-
skiniach Loltun - niesamowita przeprawa przez 
podziemny świat Xibalba (znany też z gry Tomb 
Raider). Następnie zwiedzanie mało znanej 
ale przepięknej strefy archeologicznej Labna, 
z charakterystycznym łukiem Majów (najlepiej 
zachowany przykład sklepienia pozornego sto-
sowanego przez majańskich architektów). Po 
południu czas na chwilę odpoczynku - zakwa-
terowanie w hotelu z basenem, kolacja i nocleg. 
Po kolacji dla chętnych wyjazd na spektakl świa-
tło i dźwięk w Uxmal (za dodatkową opłatą ok. 
30 USD/os.). (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Uxmal - 

centrum religijnego Majów, gdzie zobaczymy 
między innymi tzw. Pałac Gubernatora, Świąty-
nię Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek z licznymi 
wizerunkami boga deszczu. Następnie wizyta 
w jednej z hacjend, niegdyś zarządzanych przez 
baronów sizalowych, gdzie dowiemy się w jaki 
sposób uprawiano agawę sizalową i jak działa-
ły samowystarczalne majątki kolonialne, któ-
rymi były właśnie hacjendy. Następnie wizyta 
w stolicy Jukatanu - mieście Merida. Spacer po 
historycznym centrum miasta oraz zwiedzanie 
muzeum Palacio Canton, gdzie dowiemy się 
jeszcze więcej o kulturze Majów. Wieczorem dla 
chętnych (za dodatkową opłatą ok. 20 USD/os) 
przejażdżka dorożkami po kolonialnych ulicz-
kach Meridy. Kolacja i nocleg w centrum Meridy 
(możliwość poznania życia nocnego stolicy Ju-
katanu). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Chichen 
Itza (lista UNESCO), gdzie zobaczymy między 
innymi: schodkową piramidę Kukulkan o wyso-
kości ponad 30 m, ścianę trupich czaszek, boisko 
do gry w pelotę oraz majańskie obserwatorium 
astronomiczne. Następnie wizyta w Valladolid 
i spacer po tym kolonialnym miasteczku po-

łączony z wizytą na lokalnym bazarze, gdzie 
można spróbować regionalnych przysmaków. 
Po południu czas wolny na samodzielne eksplo-
rowanie miasteczka. Kolacja i nocleg w centrum 
Valladolid (trasa ok. 170 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do strefy ar-
cheologicznej Coba, którą zwiedzimy lokalnymi 
tuk tukami lub na rowerach. Przejeżdżając przez 
tropikalną selwę poznamy historię oraz florę 
i faunę strefy. Następnie wizyta w Gran Ceno-
te - jednej z najpiękniejszych studni krasowych 
na Jukatanie (dla chętnych możliwość kąpieli). 
Następnie po południu przejazd do Playa del 
Carmen i czas wolny. Kolacja i nocleg na Riviera 
Maya lub w Cancun. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer na lotnisko w Cancun i powrót do Polski 
samolotem czarterowym LOT-u (rejs bezpośred-
ni). Dla Klientów zostających na wypoczynek 
w Cancun lub na Riviera Maya transfer do wy-
branego hotelu (możliwy transfer via lotnisko).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.

W programie: karaibski luz wyspy Holbox • rezerwat przyrody Rio Lagartos• strefy archeologiczne Uxmal i Labna• tradycyjna meksykańska 
hacienda• prekolumbijskie Chichen Itza • kolonialne miasta – Valladolid i Merida• Xibalba - Majańskie zaświaty • możliwość kąpieli w cenocie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Cancun lub Riviera Maya
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Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień.
Sugerujemy nie wymieniać pieniędzy na lotni-
sku w Cancun ze względu na niekorzystny kurs 
wymiany. Pieniądze można wymienić w Cancun 
lub kolejnego dnia w banku lub kantorach na 
trasie przejazdu.
Dla Państwa wygody (zmiany środka lokomo-
cji oraz egzotyczny charakter odwiedzanych 
miejsc) sugerujemy rozważnie się spakować - 
najlepiej w jedną walizkę, prosimy zabrać ubra-
nia o charakterze sportowym, porządne obu-
wie (część zwiedzania oparta jest na spacerze 
po selwie), ubranie chroniące przed deszczem 
(należy również zabezpieczyć dokumenty przed 
wilgocią) oraz repelent na komary.
Ze względu na charakter proponowanych wy-
cieczek fakultatywnych zalecamy wykupienie 
dodatkowego ubezpieczenia - Pakiet Sport
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi miastami 
(lub zgodnie z zapisem w programie). Pokoje: 

1-, 2-, 3 - os., przy czym w pokoju 3-os. najczę-
ściej znajduje się łóżko małżeńskie i pojedyncze 
jako dostawka. Wszystkie z łazienkami, często 
z telefonem i klimatyzacją. Do dyspozycji gości: 
restauracja i bar, a czasem także basen lub ogród. 
Wyżywienie: śniadania amerykańskie (serwowa-
ne porcje, najczęściej: owoce, jajecznica, smażony 
bekon lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały po-
jemniczek dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka 
kawy lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwowa-
ne porcje: zupa, drugie danie to najczęściej drób, 
rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub gotowane 
warzywa, ziemniaki lub ryż lub tortilla, deser).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w  Cancun lub Riviera Maya. Opisy hoteli 
w sekcji “Wypoczynek Meksyk” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub 
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni) 
do Cancun, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach zgodnie z programem (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych w części objazdowej, przy 

wyborze dodatkowego tygodnia 7 rozpoczętych 
dób hotelowych w wybranym hotelu), transfe-
ry klimatyzowanym autokarem lub minibusem, 
wyżywienie zgodnie z programem, opiekę pol-
skiego pilota na miejscu, obsługę przedstawi-
ciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie 
TU Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla lokalnych przewodni-
ków, kierowców, bagażowych, pokojówek, sys-
tem Tour Guide System, opłaty rezerwacyjne, 
przeprawa promowa do/z wyspy Holbox itp) 
w kwocie 275 USD/os. – pakiet płatny u pilota na 
miejscu. Pakiet nie zawiera również kosztu wy-
cieczek fakultatywnych podanych w programie 
oraz opłaty turystycznej pobieranej w hotelach 
w stanie Quintana Roo (ok. 1,5 USD za pokój za 
noc) - płatne na miejscu w recepcji hoteli. Cena 
nie obejmuje również wycieczek opcjonalnych 
wymienionych w programie imprezy, wycieczek 
lokalnych podczas pobytu w Cancun/Riviera 
Maya oraz wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia celne 
dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.
Cło. Przed przylotem do Meksyku Klienci mu-
szą wypełniać obowiązkową deklarację celną 
online. Szczegółowe informacje w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem). W ramach 
bezpłatnego serwisu pasażerowie otrzymają 

również nielimitowaną wodę mineralną. Pozo-
stałe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie 
inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodat-
kowo. W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogat-
sze menu w tym wybrane napoje alkoholowe 
(w ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe 
oraz zwiększony limit bagażowy. We wszystkich 
klasach indywidualny system rozrywki pokłado-
wej z osobnym monitorem przed każdym fote-
lem. Więcej informacji na stronach wstępnych 
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu sa-
molotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Imperia Laguna
by Faranda **

od 749 zł

Grand Bahia Principe 
Riviera Maya *****

od 1999 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

7399 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 8099 13499

13.11 - 21.11 7899 13199

20.11 - 28.11 7799 12999

27.11 - 05.12 7599 12699

04.12 - 12.12 7499 12499

11.12 - 19.12 7449 12449

18.12 - 26.12 7399 12370

01.01 - 09.01 7670 12799

08.01 - 16.01 8099 13499

15.01 - 23.01 8349 13949

22.01 - 30.01 8349 13949

29.01 - 06.02 8349 13949

05.02 - 13.02 8349 13949

12.02 - 20.02 8249 13799

19.02 - 27.02 7970 13299

26.02 - 06.03 7799 12999

05.03 - 13.03 7799 12999

12.03 - 20.03 7649 12799

19.03 - 27.03 7570 12649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7399 

Dopłata za pok. 1 os. od 1150 

Kod imprezy: MHO

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Mexico City (z przesiadką w jednym 
z portów europejskich). Aktualne rozkłady pro-
simy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do 
Mexico City, odprawa paszportowa, spotkanie 
z pilotem, transfer do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego Mexico City (lista UNESCO) - 
stolicy Meksyku, a przed konkwistą państwa 
Azteków, w programie: Plac Zocalo, ruiny Wiel-
kiej Świątyni Azteków (z zewnątrz), katedra, 
Pałac Narodowy z freskami Diego Riviery (ze 
względów politycznych pałac nie zawsze jest 
udostępniony zwiedzającym), przejazd głów-
ną aleją miasta Paseo de la Reforma do Parku 
Chapultepec i zwiedzanie Muzeum Antropolo-
gicznego (olbrzymie zbiory przedmiotów kultur 
prekolumbijskich, znalezionych na terenach 
badań archeologicznych w całym Meksyku). Po 
południu dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 

25 USD) przejazd do dzielnicy Xochimilco, słyną-
cej z największego w stolicy targu kwiatowego 
oraz kanałów wodnych, przejażdżka ozdobnymi 
łodziami po kanałach przy dźwiękach muzyki 
mariachi. Po drodze do Xochimilco przejazd 
obok stadionu Azteków, głównej areny Igrzysk 
Olimpijskich w 1968 r. i Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej w 1970 r. Kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu wizyta na Placu Trzech 
Kultur, miejscu ostatniego starcia konkwistado-
rów i Azteków, a także związanego z krwawo 
stłumionym protestem studentów w  1968 r. 
oraz zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej 
z Gwadelupy, patronki obu Ameryk i Meksy-
ku. Następnie przejazd do oddalonego o ok. 
50 km Teotihuacan (lista UNESCO) - ważnego 
ośrodka religijnego i  politycznego Azteków: 
zwiedzanie Piramid Słońca i Księżyca, należą-
cych do największych piramid na świecie oraz 
Świątyni Pierzastego Węża. Na koniec wizyta 
w tradycyjnym warsztacie obróbki obsydianu. 

Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. Wieczorem 
dla chętnych za dodatkową opłatą (ok. 50 USD/
os.) wieczór folklorystyczny na Placu Garibaldi 
- pokaz mariachi, sztuki posługiwania się lassem 
oraz tańce ludowe. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie i wy-
jazd z Mexico City do Acapulco. Po drodze wi-
zyta w „mieście wiecznej wiosny” - Cuernavaca, 
stolicy stanu Morelos. W programie zwiedzanie 
katedry oraz lokalnego Zocalo, czyli głównego 
placu. Następnie przejedziemy do Taxco - 
„srebrnego miasta”. Do dziś istnieją tu czynne 
kopalnie srebra, a jednocześnie miasto słynie 
z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich 
(możliwość dokonania zakupów w jednej z licz-
nych galerii srebra), ponadto w programie zwie-
dzanie kolonialnego centrum miasta i pięknego 
kościoła Santa Prisca. Wieczorem przyjazd do 
Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu i czas na 
odpoczynek po podróży. W hotelu w Acapulco 
serwis ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu całodniowy wypoczy-
nek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie Mek-
syku nad Oceanem Spokojnym, czas na kąpiele 
słoneczne i morskie. Dla chętnych, za dodatkową 
opłatą (ok. 40 USD/os.) rejs statkiem po zatoce 
i podziwianie niepowtarzalnych zachodów słoń-
ca nad Pacyfikiem lub wieczorem niesamowity 
pokaz skoków do wody ze Skały Śmierci - La 
Quebrada (ok. 25 USD/os.). Nocleg w Acapulco.
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Cholula w stanie Puebla. Zwie-
dzanie kościoła z czasów konkwisty, zbudowane-
go na jednej z największych piramid świata. Przy 

dobrej widoczności możliwość oglądania słynnej 
„pary wulkanów” - Popocatapetl i Ixtacichuatl. 
Następnie przejazd do Puebli - starego miasta 
o  kolonialnym charakterze. Zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 600 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  zwiedzanie historycznego centrum Puebla, 
zwanego „miastem aniołów” (lista UNESCO), 
między innymi: Plaza de Armas, stare miasto 
z kolonialnymi domami, kościół Santo Domin-
go, Kaplica Różańcowa. Dalej udamy się jedną 
z najpiękniejszych tras widokowych, prowadzą-
cą przez Góry Sierra Madre do Oaxaca. Późnym 
popołudniem spacer po kolonialnej starówce. 
Zakwaterowanie w  hotelu, kolacja i  nocleg. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do najstarszej strefy arche-
ologicznej w Meksyku - Monte Alban (lista UNE-
SCO). Monte Alban to starożytna stolica Zapote-
ków, położona na szczycie wzgórza. Zobaczymy 
tzw. platformę północną i południową, boisko 
do gry w piłkę, obserwatorium i ścianę tancerzy. 
Dalej udamy się do Mitli - centrum religijnego 
i nekropolii Misteków i Zapoteków. Przejazd do 
Tehuantepec. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd do Sumidero 
(ok. 4,5 godz.), parku narodowego, w którym 
popłyniemy rzeką Grijalva. Wspaniała przyro-
da, niezapomniane widoki, skały wznoszące 
się czasem nawet na wysokość 1000 m, różne 
gatunki ptaków - kormorany, jastrzębie i orły. 
Proszę zabrać ciepłe ubranie - na rzece może 

W programie: Mexico City - miasto moloch! • Acapulco i skała śmierci • kolonialna Puebla - majestatyczna przyroda kanionu Sumidero 

• Palenque i Świątynia Słońca • Chichen Itza i piramida Kukulkan • all inclusive w Acapulco i Cancun!

Meksyk – Wielka konkwista 
– przelot samolotem rejsowym 

Cancun

Mexico City

Teotihuacan

Taxco

Cuernavaca

Acapulco

Cholula

OaxacaMonte
Alban

Mitla

Tehuantepec

Kanion
Sumidero

San Cristobal

San Juan
Chamula
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UxmalCampeche
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Chichen Itza
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być chłodno! Wyjazd do San Juan Chamula 
ok. 15USD/os. Następnie San Cristobal - stolica 
„indiańskiego” stanu Chiapas, krótkie zwie-
dzanie - między innymi „hiszpańskie centrum” 
skupione wokół głównego placu (zocalo), kate-
dra, barokowy kościół Santo Domingo. Kolacja 
i nocleg w hotelu.
 Dzień 10  Po śniadaniu wyjazd z San Christo-
bal i po południu zwiedzanie stanowiska arche-
ologicznego w Palenque - miasta opuszczonego 
z nieznanych powodów przez Indian w X w. po-
nownie odkrytego dopiero w XVIII w. Świątynia 
Inskrypcji (dostępna tylko z zewnątrz), wspania-
ły Pałac Królewski z licznymi komnatami i kory-
tarzami pokrytymi płaskorzeźbami, świątynie 
Słońca i Krzyża (datowane na VII w.) z licznymi 
inskrypcjami. Kolacja i nocleg w Palenque.
 Dzień 11  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Pa-
lenque. W godzinach po południowych wyjazd 
do Campeche. Wieczorem wizyta w mieście 
Campeche, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Uxmal - 
centrum religijnego Majów, gdzie zobaczymy 
między innymi tzw. Pałac Gubernatora (jest to 
największa budowla prekolumbijska w Amery-
ce), Świątynię Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek 
(zespół budowli przypominających klasztor). 
Następnie pojedziemy do Celestun, gdzie znaj-
duje się jeden z najciekawszych rezerwatów 
przyrody w Meksyku, będący ostoją kolonii fla-
mingów, pelikanów, kormoranów. Wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu w Meridzie, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu przejazd do Chichen 
Itza (lista UNESCO), gdzie zobaczymy między 
innymi: schodkową piramidę Kukulkan o wy-
sokości ponad 55 m, ścianę trupich czaszek, 
Świątynię Tysiąca Wojowników, boisko do gry 
w pelotę oraz obserwatorium astronomiczne. 
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą ok. 20 
USD/os.) możliwość zobaczenia jednej z wielu 
na Jukatanie „studni” krasowych - chętnych 
zapraszamy do kąpieli w kryształowo czystej 
wodzie cenote Ik Kil (prosimy mieć przygoto-
wane ręczniki i  stroje kąpielowe). Osoby nie 
uczestniczące w zwiedzaniu cenote mają czas 
wolny w Chichen Itza. Wieczorem przyjazd do 
Cancun i zakwaterowanie w hotelu **** na bazie 
ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 14  Dzień wolny.
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoju. Transfer na lotnisko w Cancun. Wy-
lot do Mexico City, a następnie do Warszawy 
(z  przesiadką w jednym z  portów europej-
skich). W niektórych terminach możliwa zmia-
na na wylot z Cancun bezpośrednio do Europy, 
a następnie do Warszawy (via jeden z portów 
europejskich).
 Dzień 16  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu w zależno-
ści od sytuacji niezawinionych przez biuro (np. 
politycznej bądź klimatycznej w odwiedzanych 
krajach). Pilot nie oprowadza po zwiedzanych 
obiektach.
Walutą obowiązującą w Meksyku jest peso mek-
sykańskie i wszystkie transakcje dokonywane są 
w peso. Sugerujemy zaraz po przylocie dokonać 
wymiany na lotnisku.
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień.
Prosimy pamiętać o tym, że Miasto Meksyk po-
łożone jest na wysokości ponad 2000 m n.p.m., 

należy więc zabrać ze sobą cieplejszą odzież.
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia.
HOTELE
- W Meksyku /Gwatemali /Hondurasie pokoje 
3 - osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie 
ma możliwości otrzymania pokoju z 3 osobnymi 
łóżkami). Do dyspozycji gości: restauracja i bar, 
a czasem także basen lub ogród. Wyżywienie: 
śniadania amerykańskie (serwowane porcje, 
najczęściej: owoce, jajecznica, smażony bekon 
lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały pojem-
niczek dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka 
kawy lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwo-
wane porcje: zupa, drugie danie to najczęściej 
drób, rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub 
gotowane warzywa, ziemniaki lub ryż lub tor-
tilla, deser). W hotelach w Cancun/Riviera Maya 
i Acapulco serwis all inclusive (poza pierwszą 
rozpoczętą dobą hotelową zaraz po przylocie 
do Cancun).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem do Mexico City (z przesiadką w jednym 
z portów europejskich) oraz przelot wewnętrzny 
na trasie Cancun - Mexico City, opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczę-
tych dób hotelowych), transfery klimatyzowa-
nym autokarem lub minibusem, wyżywienie 
zgodnie z programem,opiekę polskiego pilota 
w Meksyku, obsługę przedstawiciela Rainbow 
podczas odprawy w Warszawie, program tu-
rystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wersja standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: Opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty 
rezerwacyjne itp) w kwocie ok. 310 USD /os. 
- pakiet płatny u pilota na miejscu. Cena nie 
obejmuje również wycieczek fakultatywnych 
podczas objazdu (wymienione w programie) 
oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Cło. W Meksyku istnieją obostrzenia celne do-
tyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7330 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 19.11 7599 13530

19.11 - 04.12 7599 13530

04.12 - 19.12 7330 13420

15.01 - 30.01 8199 14530

29.01 - 13.02 8199 14530

11.02 - 26.02 8199 14530

25.02 - 12.03 7849 14299

10.03 - 25.03 7749 14299

24.03 - 08.04 7699 14199

Dopłata za pok. 1 os. od 1890 

Kod imprezy: z

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Mexico City (z przesiadką w jednym 
z portów europejskich). Aktualne rozkłady pro-
simy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do 
Mexico City, odprawa paszportowa, spotkanie 
z pilotem, transfer do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie centrum hi-
storycznego Mexico City (lista UNESCO) - stolicy 
Meksyku, a przed konkwistą państwa Azteków, 
w programie: Plac Zocalo, ruiny Wielkiej Świątyni 
Azteków, katedra, Pałac Narodowy z freskami Die-
go Riviery (ze względów politycznych pałac nie 
zawsze jest udostępniony zwiedzającym), zwie-
dzanie Muzeum Templo Mayor (olbrzymie zbiory 
przedmiotów kultury Azteków, znalezionych na 
terenach badań archeologicznych w dolinie Mek-
syku Anahuac). Następnie przejazd do dzielnicy 
Xochimilco i  zwiedzanie muzeum Dolores Ol-

medo. Po południu dla chętnych (za dodatkową 
opłatą ok. 25 USD/os.) rejs po kanałach Xochimil-
co, słynących z  największego w  stolicy targu 
kwiatowego, przejażdżka ozdobnymi łodziami 
po kanałach przy dźwiękach muzyki mariachi. Po 
drodze do Xochimilco przejazd obok stadionu Az-
teków, głównej areny Igrzysk Olimpijskich w 1968 
r. i Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1970 r. Ko-
lacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się do Teoti-
huacan (lista UNESCO) - ważnego ośrodka 
religijnego i politycznego Azteków: zwiedzanie 
Piramid Słońca i Księżyca, należących do naj-
większych piramid na świecie. Na koniec wizyta 
w tradycyjnym warsztacie obróbki obsydianu. 
Przejazd do Queretaro, miasta założonego 
przez Indian Otomi, następnie wchłoniętego 
przez imperium Azteków i  finalnie zdobyte-
go przez hiszpańskich kolonizatorów. Miasto 

odegrało dużą rolę w historii Meksyku: to tutaj 
podpisano traktat kończący wojnę meksykańską 
(1848 r.). Miasto jest również wpisane na listę 
UNESCO. Spacer po miejskiej starówce m.in.: 
Plaza Principal (Jardin Obregon), kościół San 
Francisco (charakterystyczna kolorowa kopu-
ła), Teatro de la Republica, akwedukt. Nocleg 
w okolicach Queretaro lub San Miguel Allende. 
(Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Przejazd i  spacer po San Miguel 
Allende - mieście artystów i festiwali, uznane-
go w całości w 1926 r. przez władze Meksyku 
za narodowy zabytek. Spacer po kolonialnej 
starówce. Przejazd do Guanajuato (którego 
nazwa w miejscowym dialekcie oznacza Miasto 
Ząb) - dziś to klejnot epoki kolonialnej. Spacer 
po mieście które od 1988 r. wpisane jest na listę 
UNESCO, w programie m.in.: Teatr Benito Jureza, 
Aleja Pocałunku, mercado de dulces. Guanajuato 

słynie również z systemu tuneli pochodzących 
z XVIII wieku - przejazd lokalnymi autobusami. 
Zakwaterowanie w hotelu nocleg w Guanajuato, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do przepięk-
nej stolicy stanu Michoacan - Morelii, Po przyjeź-
dzie spacer.: m.in. katedra, Palacio de Gobierno, 
Casa Natal de Morelos. Następnie udamy w się 
w dalszą drogę do położonego w centrum in-
diańskiej krainy Tarasków - Patzcuaro, które 
urzeka bielonymi domkami z  ukwieconymi 
balkonami, brukowanymi uliczkami i wszech-
obecnym zapachem palonego węgla. Spacer po 
miasteczku: Plaza Casco de Quiroga, Biblioteca 
Central z muralami Juana O’Gormana przedsta-
wiającymi historię stanu Michoacan, Plaza Ger-
trudis Bocanegra, bazylika de Nuestra Senora de 
la Salud. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach 
Patzcauro, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 290 km).

W programie: Mexico City - miasto moloch • Teotihuacan - miejsce, w którym ludzie stają się bogami • kolonialne miasta UNESCO: Puebla, 
Guanajuato i Queretaro • miasto festiwali i artystów – San Miguel de Allende • sanktuarium motyli Monarcha • Acapulco – najbardziej znany 
kurort nad Pacyfikiem
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 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w stronę wulkanu Paricutin, którego erupcja 
rozpoczęła się 20 lutego 1943 roku i  trwała 
osiem lat. Przejazd konny wzdłuż języków 
lawy do wioski San Juan Parangaricutiro, 
która została w  trakcie erupcji zniszczona, 
a jedynym ocalałym budynkiem są ruiny ko-
ścioła, które wystają ponad poziom zastygłej 
lawy. Powrót do Patzcuaro. Opcjonalnie po 
południu (za dodatkową opłatą ok. 25 USD/
os. i w miarę możliwości czasowych) wizyta 
w  Tzintzuntzan, miasteczku, w  którym po-
znamy kulturę Purepecha. Powrót na kolację 
i  nocleg do hotelu w  okolicach Patzcuaro. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w stronę Sanktuarium Motyla Monarcha i wizy-
ta w parku narodowym, gdzie przy odrobinie 
szczęścia można spotkać motyle migrujące 
z Kanady, spacer po parku w wysokich górach. 
Następnie przejazd przez wspaniałe krajobra-
zy pasma Sierra Madre Occidental do Taxco - 
„srebrnego miasta”. Do dziś istnieją tu czynne 
kopalnie srebra, a  miasto słynie z  pięknych, 
tradycyjnych wyrobów jubilerskich. Zakwate-
rowanie w hotelu w okolicach Taxco, kolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 8  Spacer po Taxco (możliwość do-
konania zakupów w  jednej z  licznych galerii 
srebra), ponadto w programie zwiedzanie ko-
lonialnego centrum miasta i pięknego kościoła 
Santa Prisca. Opcjonalnie przejazd lokalnymi 
garbusami przez miasto na punkt widokowy 
(ok. 20 USD/os). Przejazd do Acapulco - naj-
słynniejszego kurortu Meksyku nad Oceanem 
Spokojnym. Zakwaterowanie w hotelu i czas na 
wolny. W hotelu w Acapulco serwis ALL INC-
LUSIVE! (Trasa ok. 250 km).

 Dzień 9  Po śniadaniu całodniowy wypo-
czynek w Acapulco - czas na kąpiele słoneczne 
i morskie. Dla chętnych, za dodatkową opłatą 
(ok. 40 USD/os.) rejs statkiem po zatoce i podzi-
wianie niepowtarzalnych zachodów słońca nad 
Pacyfikiem lub wieczorem niesamowity pokaz 
skoków do wody ze Skały Śmierci - La Quebrada 
(ok. 25 USD/os.). Nocleg w Acapulco.
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd z Acapulco do Puebli. Po drodze od-
wiedzimy miejscowość Cholula, gdzie zwiedzimy 
kościół z czasów konkwisty, zbudowany na jed-
nej z największych piramid świata. Przy dobrej 
widoczności można z niego zobaczyć słynną 
„parę wulkanów” Popocatapetl i  Ixtacichuatl. 
Zwiedzanie Puebli (lista UNESCO) - nazywanym 
„miastem aniołów” oraz jednym z najpiękniej-
szych kolonialnych miast Meksyku, gdzie odwie-
dzimy między innymi historyczne centrum, Plaza 
de Armas, stare miasto z kolonialnymi domami, 
dzielnica artystyczna oraz kościół Santo Domin-
go oraz Kaplicę Różańcową. Kolacja i nocleg 
w okolicach Puebli. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 11  Przejazd do Mexico City na lotni-
sko Benito Juareza. Na koniec wizyta w Sank-
tuarium Matki Boskiej z Gwadelupy, patronki 
obu Ameryk i Meksyku. Wylot do Warszawy 
(z przesiadką w jednym z portów europejskich).
 Dzień 12  Przylot do Polski
Uwagi do programu
Uwaga! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
- Muzea są nieczynne w  poniedziałki. W  tej 
sytuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 

- Prosimy pamiętać o tym, że Miasto Meksyk, 
Puebla oraz rezerwat motyli położone są na 
wysokości ponad 2000 m n.p.m., należy więc 
zabrać ze sobą ciepłą odzież. 
- Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale 
wygodne. Pokoje: z  reguły klimatyzowane, 
z łazienką, TV i telefonem. W Meksyku pokoje 
3 osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie 
ma możliwości otrzymania pokoju z 3 osobnymi 
łóżkami). Do dyspozycji gości: restauracja i bar, 
a czasem także basen lub ogród. Wyżywienie: 
śniadania amerykańskie (serwowane porcje, 
najczęściej: owoce, jajecznica, smażony bekon 
lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały pojem-
niczek dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka 
kawy lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwo-
wane porcje: zupa, drugie danie to najczęściej 
drób, rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub go-
towane warzywa, ziemniaki lub ryż lub tortilla, 
deser). Podczas pobyty w Acapulco All Inclusive.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (przesiadka w jednym z portów 
europejskich), opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie w  hotelach j.w. (10 rozpoczętych dób 
hotelowych), transfery autokarem lub minibu-
sem, wyżywienie zgodnie z programem, opie-
kę polskiego pilota podczas wycieczki, obsługę 
przedstawiciela Rainbow podczas odprawy 
w Warszawie, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: 
NNW, KL i bagaż oraz Pakiet Sport).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za pa-
kiet z tytułu realizacji programu zwiedzania (m.in. 
wstępy, napiwki, system TGS, opłaty rezerwacyj-

ne itp) w kwocie ok. 300 USD /os. - pakiet płatny 
u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera kosztu 
wycieczek fakultatywnych podanych w progra-
mie.- płatne jako pakiet u pilota na miejscu.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Cło. W Meksyku istnieją obostrzenia celne do-
tyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6099 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.11 - 14.11 6299 11530

17.11 - 28.11 6299 11530

01.12 - 12.12 6199 11370

20.01 - 31.01 6599 12030

27.01 - 07.02 6599 12030

03.02 - 14.02 6630 12030

09.02 - 20.02 6599 12030

17.02 - 28.02 6299 11699

03.03 - 14.03 6299 11699

17.03 - 28.03 6099 11370

Dopłata za pok. 1 os. od 1550 

Kod imprezy: MKO

więcej na: R.pl
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W programie: obchody Dnia Zmarłych (dia de los muertos) w indiańskich wioskach dookoła jeziora Patzcuaro • Mexico City i sanktuarium Matki 
Boskiej z Gwadelupy • prekolumbijski Teotihuacan i azteckie Templo Mayor • kolonialne zabytki w Queretaro (UNESCO), Guanajuato i Morelii 

• srebrne miasto Taxco • „miasto aniołów” – Puebla • wypoczynek w Acapulco

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem sa-
molotu. Przelot do Mexico City (z przesiadką 
w  jednym z  portów europejskich). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady 
Przylot do Mexico City, odprawa paszportowa, 
spotkanie z pilotem, transfer do hotelu, kolacja, 
nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego Mexico City (lista UNESCO) - sto-
licy Meksyku, a przed konkwistą państwa Azte-
ków, w programie: Plac Zocalo, ruiny Wielkiej 
Świątyni Azteków razem z muzeum (Templo 
Mayor), katedra, Pałac Narodowy z  freskami 
Diego Riviery (ze względów politycznych pałac 
nie zawsze jest udostępniony zwiedzającym). 
Następnie przejazd do dzielnicy Xochimilco 
i zwiedzanie muzeum Dolores Olmedo. Po po-
łudniu dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 25 
USD/os) rejs po kanałach Xochimilco, słynących 
z największego w stolicy targu kwiatowego, 
przejażdżka ozdobnymi łodziami po kanałach 
przy dźwiękach muzyki mariachi. Po drodze do 
Xochimilco przejazd obok stadionu Azteków, 
głównej areny Igrzysk Olimpijskich w 1968 r. 

i Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1970 r. 
Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 130 km)
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do oddalo-
nego o ok. 50 km Teotihuacan (lista UNESCO) 
- ważnego ośrodka religijnego i politycznego 
Azteków: zwiedzanie Piramid Słońca i Księżyca, 
należących do największych piramid na 
świecie oraz Świątyni Pierzastego 
Węża. Na koniec wizyta w tra-
dycyjnym warsztacie obrób-
ki obsydianu. Następnie 
wizyta w  Sanktuarium 
Matki Boskiej z Gwadelu-
py, patronki obu Ameryk 
i Meksyku. Kolacja i nocleg 
w Mexico City. Opcjonalnie 
i  jeśli będzia taka możliwość 
za dodatkową opłatą wyprawa na 
zapasy w maskach na Arena de Mexico 
(największa arena w Meksyku), gdzie można po-
dziwiać emocjonujące starcia dobra i zła podczas 
show lucha libre (koszt od ok. 30-70 USD/os.).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd i  zwie-
dzanie Queretaro, miasta założonego przez 
Indian Otomi, następnie wchłoniętego przez 

imperium Azteków i finalnie zdobytego przez 
hiszpańskich kolonizatorów. Miasto odegrało 
dużą rolę w historii Meksyku: to tutaj podpi-
sano traktat kończący wojnę meksykańską 
(1848 r.), tutaj stracono cesarza Maksymiliana 
Ferdynanda Józefa (1867 r.) i tutaj zatwierdzono 

konstytucję (1917 r.). Miasto jest również 
wpisane na listę UNESCO. Spacer 

po miejskiej starówce m.in.: 
Plaza Principal (Jardin Obre-

gon), kościół San Francisco 
(charakterystyczna kolo-
rowa kopuła), Teatro de 
la Republica, akwedukt. 

Przejazd do San Miguel 
Allende - miasta artystów 

i festiwali, uznanego w całości 
w 1926 r. przez władze Meksyku za 

narodowy zabytek. Spacer po kolonialnej 
starówce. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 
nocleg w okolicach San Miguel de Allende lub 
Guanajuato. (Trasa ok. 350/450 km - w zależ-
ności od miejsca noclegu).
 Dzień 5  Po śniadaniu pojedziemy do Gu-
anajuato (którego nazwa w miejscowym dialek-
cie oznacza Miasto Ząb) - dziś to klejnot epoki 
kolonialnej. Spacer po mieście, w programie 
m.in.: Teatr Benito Juareza, Aleja Pocałunku, wi-
zyta w słynnej kopalni srebra Valenciana, która 
wraz z centrum historycznym miasta od 1988 
r. wpisana jest na listę UNESCO. Guanajuato 
słynie również z systemu tuneli pochodzących 
z XVIII wieku - przejazd lokalnymi autobusami. 
Następnie przejazd przez wspaniałe krajobrazy 
pasma Sierra Madre Occidental do Morelii. Po 
przyjeździe spacer.: m.in. katedra, Palacio de 
Gobierno, Casa Natal de Morelos, targ lokalnych 
słodyczy, akwedukt. Przejazd w rejon Patzcuaro 

i zakwaterowanie w hotelu w okolicach Patzcu-
aro, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu spacer po miasteczku 
Patzcuaro, nigdy nie podbitego przez Azteków, 
a dziś słynącego z tradycyjnego indiańskiego 
rękodzieła. Wizyta na lokalnym bazarze i moż-
liwość zakupu pamiątek, a także spacer po mie-
ście: Plaza Casco de Quiroga, Casa de 11 Patios, 
Plaza Gertrudis Bocanegra, bazylika de Nuestra 
Senora de la Salud. Po południu przejazd do jed-
nej z miejscowości w regionie Patzcuaro (np.Tzin-
tzuntzan lub innej), gdzie odwiedzimy cmentarz 
oraz przyjrzymy się lokalnym obchodom Święta 
Zmarłych. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach 
Patzcuaro lub Morelia, kolacja i nocleg. 
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd w  stronę 
„srebrnego miasta” -Taxco. Po drodze zwiedza-
nie jaskiń Cacahuamilpa - jednego z najwięk-
szych systemów jaskiń na świecie. Następnie 
przejazd do Taxco - „srebrnego miasta”. Do dziś 
istnieją tu czynne kopalnie srebra, a miasto sły-
nie z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubiler-
skich (możliwość dokonania zakupów w jednej 
z licznych galerii srebra), ponadto w programie 
zwiedzanie kolonialnego centrum miasta i pięk-
nego kościoła Santa Prisca. Zakwaterowanie 
w  hotelu w  okolicach Taxco, kolacja, nocleg 
Opcjonalnie pod wieczór przejazd lokalnymi 
garbusami przez miasto na punkt widokowy 
(ok. 20 USD/os). (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd do Acapulco - 
najsłynniejszego kurortu Meksyku nad Oceanem 
Spokojnym. Zakwaterowanie w hotelu i czas na 
wolny. W hotelu w Acapulco serwis All Inclusive. 
(Trasa ok. 250 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu całodniowy wypo-
czynek w Acapulco - czas na kąpiele słoneczne 
i morskie. Dla chętnych, za dodatkową opłatą 

Meksyk – Dia de los Muertos – wakacje z duchami 
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(ok. 40 USD/os) rejs statkiem po zatoce i podzi-
wianie niepowtarzalnych zachodów słońca nad 
Pacyfikiem lub wieczorem niesamowity pokaz 
skoków do wody ze Skały Śmierci - La Quebrada 
(ok. 25 USD/os). Nocleg w Acapulco.
 Dzień 10  Po śniadaniu całodniowy wypo-
czynek w Acapulco - czas na kąpiele słoneczne 
i morskie. Dla chętnych, za dodatkową opłatą 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych (dodatkowo płatne), które zaproponuje 
pilot. Nocleg w Acapulco.
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie 
Puebli (lista UNESCO) - nazywanej „miastem 
aniołów” oraz jednego z najpiękniejszych ko-
lonialnych miast Meksyku, gdzie odwiedzimy 
między innymi historyczne centrum, Plaza de 
Armas, stare miasto z kolonialnymi domami, 
kościół Santo Domingo oraz Kaplicę Różańco-
wą. Kolacja i nocleg w okolicach Puebli. (Trasa 
ok. 400 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i transfer na lotnisko w Mexico City. Po drodze 
wizyta w  Cholula, gdzie zwiedzimy kościoł 
z  czasów konkwisty, zbudowany na jednej 
z największych piramid świata. Przy dobrej wi-
doczności można z niego zobaczyć słynną „parę 
wulkanów” Popocatapetl i Ixtacichuatl. Trasa ok. 
(ok 360 km). Wylot do Warszawy (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich).
 Dzień 13  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 
Prosimy pamiętać o tym, że Miasto Meksyk i Pu-
ebla położone są na wysokości ponad 2000 m 
n.p.m., należy więc zabrać ze sobą ciepłą odzież. 
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale 
wygodne. Pokoje: z  reguły klimatyzowane, 
z łazienką, TV i telefonem. W Meksyku pokoje 
3 osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie 
ma możliwości otrzymania pokoju z 3 osobnymi 
łóżkami). Do dyspozycji gości: restauracja i bar, 
a czasem także basen lub ogród. Wyżywienie: 
śniadania amerykańskie (serwowane porcje, 
najczęściej: owoce, jajecznica, smażony bekon 
lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały pojem-
niczek dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka 
kawy lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwo-
wane porcje: zupa, drugie danie to najczęściej 

drób, rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub go-
towane warzywa, ziemniaki lub ryż lub tortilla, 
deser). W hotelu w Acapulco serwis all inclusive.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym (z przesiadką w  jednym 
z  portów europejskich), opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (11 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem lub minibusem, wyżywienie zgodnie 
z programem, opiekę polskiego pilota w Meksy-
ku, obsługę przedstawiciela Rainbow podczas 
odprawy w Warszawie, program turystyczny j.w. 
oraz ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: 
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za pa-
kiet z tytułu realizacji programu: ok. 250 USD/
os .(napiwki dla lokalnych przewodników, kie-
rowców, bagażowych, opłaty za przewodników 
w  zwiedzanych obiektach, bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, system Tour Guide) - 
płatne jako pakiet u pilota na miejscu. Cena nie 
obejmuje również wycieczek fakultatywnych 
podczas objazdu (wymienione w programie) 
oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Cło. W Meksyku istnieją obostrzenia celne do-
tyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7499 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.10 - 08.11 7499 13370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7999 

Dopłata za pok. 1 os. od 971 

Kod imprezy: MWS

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samo-
lotu. Przelot do Mexico City (z przesiadką w jed-
nym z portów europejskich). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do 
Mexico City, odprawa paszportowa, spotkanie 
z pilotem, transfer do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego Mexico City (lista UNESCO) - 
stolicy Meksyku, a przed konkwistą państwa 
Azteków, w  programie: Plac Zocalo, ruiny 
Templo Mayor (z muzeum), katedra, Pałac 

Narodowy z freskami Diego Riviery (ze wzglę-
dów politycznych pałac nie zawsze jest udo-
stępniony zwiedzającym. Następnie przejazd 
do dzielnicy Xochimilco i zwiedzanie muzeum 
Dolores Olmedo. Po południu dla chętnych 
(ok. 25 USD/os) rejs po kanałach Xochimil-
co, słynących z największego w stolicy targu 
kwiatowego, przejażdżka ozdobnymi łodziami 
po kanałach przy dźwiękach muzyki mariachi. 
Po drodze do Xochimilco przejazd obok sta-
dionu Azteków, głównej areny Igrzysk Olim-
pijskich w 1968 r. i Mistrzostw Świata w piłce 

W programie: Mexico City i sanktuarium Matki Boskiej z Gwadelupy• Majowie - Aztekowie i Zapotekowie i ich najważniejsze miasta – państwa

• tajemniczy Teotihuacan•tropiki w Palenque• kolonialne zabytki Puebli• rezerwaty przyrody i niezapomniane widoki w rejonie Catemaco 
i kanionie rzeki Sumidero• niepowtarzalny urok San Cristobal i Oaxaca• Cuernavaca – miasto „wiecznej wiosny” i znane uzdrowisko

Meksyk znany i nieznany
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nożnej w 1970 r. Kolacja i nocleg w hotelu. 
(Trasa ok. 130 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wizyta w Sanktuarium 
Matki Boskiej z Gwadelupy, patronki obu Ame-
ryk i Meksyku. Następnie przejazd do oddalo-
nego o ok. 50 km Teotihuacan (lista UNESCO) 
- ważnego ośrodka religijnego i politycznego 
Azteków: zwiedzanie Piramid Słońca i Księżyca, 
należących do największych piramid na świecie 
oraz Świątyni Pierzastego Węża. Na koniec wi-
zyta w tradycyjnym warsztacie obróbki obsydia-
nu. Przejazd i wizyta w Puebli (lista UNESCO) 
- nazywanym „miastem aniołów” 
oraz jednym z najpiękniejszych 
kolonialnych miast Meksyku, 
gdzie odwiedzimy między 
innymi historyczne cen-
trum, Plaza de Armas, 
stare miasto z kolonialny-
mi domami, kościół Santo 
Domingo, Kaplicę Różańco-
wą oraz dzielnicę artystyczną. 
Kolacja i nocleg w okolicach Pu-
ebli. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Tlacotalpan w stanie Veracruz i spacer po 
miasteczku malowniczo położonym nad rzeką 
Papaloapan. Po południu wizyta na wodospa-
dach Eyipantla, które rozsławił film „Apocalyp-
to”. Przejazd do Catemaco. Kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 450 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu rejs łódkami po la-
gunie w pobliżu Catemaco, gdzie znajduje się 
jeden z najciekawszych rezerwatów przyrody 
w Meksyku, będący ostoją licznych kolonii pta-
ków (czapli, pelikanów, kormoranów) oraz małp 
i krokodyli. Następnie spotkanie z szamanem 
indiańskim. Przejazd do stolicy stanu Tabasco, 
miasta Villahermosa. Wizyta w parku archeolo-
gicznym La Venta, gdzie zobaczymy m.in. ta-
jemnicze, potężne, kamienne głowy stworzone 
przez Olmeków, najstarszą cywilizację indiańską 
Meksyku. Kolacja i nocleg w okolicach Villaher-
mosa. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Palenque 
i  zwiedzanie stanowiska archeologicznego 
Palenque: miasta opuszczonego z nieznanych 
powodów przez Indian w X w., ponownie od-
krytego dopiero XVIII w. Szczególnie polecamy 
obejrzenie Świątyni Inskrypcji, gdzie znajdują 
się dobrze zachowane płaskorzeźby dawnych 
notabli oraz grobowiec króla Majów Pakala 
(panującego ponad 68 lat), wspaniały Pałac 
Królewski z licznymi komnatami i korytarzami 
pokrytymi płaskorzeźbami, świątynie Słońca 
i Krzyża (datowane na VII w.) z  licznymi in-
skrypcjami oraz boisko do gry w pelotę (gra 
przypominała trochę piłkę nożną - uważa się, 
że miała jakieś znaczenie religijne). Czas wolny. 
Kolacja i nocleg w okolicach Palenque.
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do San Cri-
stobal, stolicy „indiańskiego” stanu Chiapas, na 
trasie krótki postój przy wodospadzie Misolha 
lub Aqua Azul. Popołudniowy spacer po San 
Cristobal, zobaczymy „hiszpańskie centrum” 
skupione wokół głównego placu (zocalo), ka-
tedra, barokowy kościół Santo Domingo, wizyta 
w muzeum jadeitu. Kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicach San Cristobal. (Trasa od ok. 270 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wyprawa do San Juan 
Chamula - wioski Indian (fotografowanie jest 
zakazane) zamieszkałej przez potomków Ma-
jów - Tzotzil, zachowujących do dziś tradycyjny 
styl życia (uprawa roli i rękodzieło) oraz ubiór 
(biało-czerwone sarapes, kapelusze z  liści 
palmowych). Spacer po tradycyjnym targu in-

diańskim. Następnie wizyta w majańskim domu 
w Zinacantan, gdzie poznamy lokalne tradycje 
wyrobu tekstyliów i produkcji poshu oraz spró-
bujemy prawdziwej tortilli. Powrót do hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu transfer do Parku Na-
rodowego Kanionu Sumidero, gdzie popłynie-
my rzeką Grijalva. Wspaniała przyroda, piękne 
widoki, skały wznoszące się czasem nawet 
na wysokość 1000 m, różne gatunki ptaków - 
wszystko to powoduje, że kanion pozostaje na 
długo w pamięci. Przejazd w kierunku Tehu-

antepec. Zakwaterowanie w hotelu 
w Tehuantepec lub w pobliskim 

Juchitan. Kolacja i  nocleg. 
(Trasa ok. 400 km).
 Dzień 10  Po wczesnym 
śniadaniu udamy się jed-
ną z najpiękniejszych tras 
widokowych, prowadzącą 

przez Góry Sierra Madre 
do miasta Oaxaca. Po drodze 

zwiedzanie Mitli - centrum religij-
nego i nekropolii Misteków i Zapote-

ków. Następnie wizyta w tradycyjnej niewielkiej 
fabryce meksykańskiego „alkoholu z robakiem” 
- mezcalu. Następnie przejazd do Santa Maria 
del Tule, gdzie można podziwiać niesamowity 
pomnik przyrody - najstarsze drzewo w Meksy-
ku. Przejazd do Oaxaca. Późnym popołudniem 
spacer po kolonialnej starówce Oaxaca. Zakwa-
terowanie w hotelu w okolicach Oaxaca, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie jednej 
z najstarszych stref archeologicznych Meksyku - 
Monte Alban (lista UNESCO). Monte Alban to sta-
rożytna stolica Zapoteków, położona na szczycie 
wzgórza. Zobaczymy tzw. platformę północną 
i południową, boisko do gry w piłkę, obserwa-
torium i ścianę tancerzy. Następnie przejazd do 
muzeum Santo Domingo, gdzie znajduje się 
słynny skarb z Monte Alban. Spacer po mieście 
i wizyta na lokalnych bazarach, gdzie można po-
próbować lokalnego mole, czekolady i koników 
polnych. Czas wolny na zakupy. Wieczorem dla 
chętnych i za dodatkową opłatą (ok. 50 USD/
os) wyprawa na spektakl Guelaguetza. Kolacja 
i nocleg w okolicach Oaxaca. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Cholula. Zwiedzanie ko-
ścioła z czasów konkwisty, zbudowanego na 
jednej z największych piramid świata. Przy do-
brej widoczności możliwość oglądania słynnej 
„pary wulkanów” - Popocatapetl i Iztaccihuatl. 
Następnie przejazd w okolice Cuernavaca, regio-
nu, który słynie z mikroklimatu wiecznej wiosny, 
tropikalnej roślinności i uznawany jest za region 
uzdrowiskowy. Kolacja i nocleg w hotelu z ba-
senem, chwila odpoczynku. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu opcjonalnie (ok. 
15 USD/os.) spacer po centrum historycznym 
i  wizyta w  Muzeum Casa Brady. Osoby nie 
uczestniczące wypoczywają w hotelu. Następ-
nie check out i transfer na lotnisko w Mexico City 
- późnym popołudniem lub późnym wieczorem 
wylot do Polski (z przesiadką w jednym z por-
tów europejskich). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 14  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 

Prosimy pamiętać o tym, że Miasto Meksyk,Pu-
ebla, San Christobal położone są na wysokości 
ponad 2000 m n.p.m., należy więc zabrać ze 
sobą ciepłą odzież. 
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia.
HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale 
wygodne. Pokoje: z  reguły klimatyzowane, 
z łazienką, TV i telefonem. W Meksyku pokoje 
3 osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie 
ma możliwości otrzymania pokoju z 3 osobnymi 
łóżkami). Do dyspozycji gości: restauracja i bar, 
a czasem także basen lub ogród. Wyżywienie: 
śniadania amerykańskie (serwowane porcje, 
najczęściej: owoce, jajecznica, smażony bekon 
lub kiełbaska, pieczywo, croissant, mały pojem-
niczek dżemu i masła, 1 kubek soku, 1 filiżanka 
kawy lub herbaty) oraz obiadokolacje (serwowa-
ne porcje: zupa, drugie danie to najczęściej drób, 
rzadziej ryba, sałatka lub surówka lub gotowane 
warzywa, ziemniaki lub ryż lub tortilla, deser).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (przesiadka w jednym z portów 
europejskich), opłaty lotniskowe, zakwaterowa-
nie w hotelach j.w. (12 rozpoczętych dób hote-
lowych), transfery autokarem lub minibusem, 
wyżywienie zgodnie z programem, opiekę pol-
skiego pilota podczas wycieczki, obsługę przed-
stawiciela Rainbow podczas odprawy w Warsza-
wie, program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie 
TU Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za pa-
kiet z tytułu realizacji programu zwiedzania (m.in. 
wstępy, napiwki, system TGS, opłaty rezerwacyj-
ne itp) w kwocie ok. 300 USD /os - pakiet płatny 
u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera kosztu 

wycieczek fakultatywnych podanych w progra-
mie- płatne jako pakiet u pilota na miejscu. Cena 
nie obejmuje również wycieczek opcjonalnych 
podczas objazdu (ceny podane w programie).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Cło. W Meksyku istnieją obostrzenia celne do-
tyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 
oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6399 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

11.11 - 24.11 6399 11699

24.11 - 07.12 6399 11699

19.01 - 01.02 6499 12030

02.02 - 15.02 6599 12199

16.02 - 01.03 6599 12199

01.03 - 14.03 6399 11870

15.03 - 28.03 6499 12030

29.03 - 11.04 6499 12030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6999 

Dopłata za pok. 1 os. od 1750 

Kod imprezy: MXS

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot do Hawany (przelot rejsowy, z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie odprawa paszportowa i spotkanie 
z pilotem, następnie transfer do hotelu w Hawa-
nie, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kuby - Hawany, w programie między innymi: 
strzegący portu Fort Morro oraz spacer po sta-
rówce - tu znajdziemy miejsca związane z Er-
nestem Hemingwayem (hotel Ambos Mundos 
i bar Bodequita del Medio), a  także plac św. 
Franciszka i Plac Katedralny z barokową katedrą, 
Następnie zwiedzanie starej i nieczynnej już fa-
bryki słynnego rumu Legendario z możliwością 
degustacji rumu i likierów. Opcjonalnie lunch (za 
dopłatą ok. 15 EUR/os.). Po południu zwiedzanie 
nowej Hawany, gdzie znajduje się między innymi 
Kapitol i Opera. Następnie przejazd przez dziel-
nice Miramar i Vedado (przed rewolucją dzielnice 
bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla chętnych re-

wia (dodatkowa opłata ok. 50 EUR/os.).
 Dzień 3  Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedza-
nia Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji, 
cmentarz Kolumba. Przejażdżka zabytkowymi 
amerykańskimi samochodami po ulicach Hawa-
ny - jedna z największych atrakcji Kuby! Po połu-
dniu czas na samodzielne eksplorowanie miasta. 
Wieczorem kolacja i nocleg. Dla chętnych i za 
dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/os.) wycieczka 
„Śladami Hemingway’a” - wizyta w ulubionej 
wiosce rybackiej Cojimar, skąd pisarz najczęściej 
udawał się na połowy, odwiedziny w posiadłości 
„Finca Vigía” oraz w ulubionej knajpce „Floridi-
ta”, gdzie będzie okazja spróbowania słynnego 
drinka daiquiri. Wieczorem dla chętnych i za do-
datkową opłatą (ok. 35 EUR/os.) proponujemy 
wycieczkę „Hawana Nocą” podczas której mię-
dzy innymi obejrzymy inscenizację „Cañonazo” 
(wybuchu armatniego) na terenie największej 
fortecy na Karaibach.
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd z  Hawany. 
Przejazd przez Pinar del Rio, region plantatorów 
tytoniu, do Valle de Vinales - parku narodowe-

go z  gigantycznymi wapiennymi ostańcami 
Mogotes. W programie wizyta w Ogrodzie Bo-
tanicznym Soroa, zwiedzanie Indiańskiej Groty 
(odkrytej w 1951 r.) oraz naskalnych malowideł. 
Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji tytoniu. 
Opcjonalnie lunch (ok. 15 EUR/os.). Powrót do 
hotelu w Hawanie na kolację i nocleg. Wieczo-
rem chętnym i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/
os.) proponujemy wizytę w jednym z klubów 
muzycznych, gdzie można posłuchać utworów 
legendarnej grupy Buena Vista Social Club w wy-
konaniu lokalnych muzyków. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Guama. 
Zwiedzanie farmy krokodyli na Półwyspie Za-
pata, opcjonalnie lunch (dodatkowo płatny ok. 
15 EUR/os.). Następnie przejazd do Cienfuegos 
- miasta często nazywanego kubańską „Perłą 
Południa”, które dzięki swojej świetnie zacho-
wanej kolonialnej architekturze stanowi jedną 
z najpiękniejszych atrakcji turystycznych wyspy. 
Zobaczymy historyczne centrum Pueblo Nuevo, 
Parque Jose Marti, katedrę, Palacio de Valle oraz 
Paseo del Prado - najdłuższy deptak na Kubie. 
Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Cienfu-
egos. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Santa Clara. Zdobycie Santa Clary przez oddzia-
ły Che Guevary otworzyły rewolucjonistom dro-
gę do Hawany, zobaczymy Guevara Memorial 
i „rewolucyjny” pociąg pancerny. Opcjonalnie 
lunch. (ok. 15 EUR/os). Następnie odwiedzimy 
posiadłość Manaca Iznaga znajdującą się w Val-
le de los Ingenios (Dolina Cukrowni), słynącej 
niegdyś z plantacji trzciny cukrowej. Do dziś za-
chował się tu dawny pałac barona cukrowego, 
wieża obserwacyjna i wioski zamieszkałe przez 

potomków niewolników. Kolacja i nocleg w oko-
licach Trynidadu lub Cayo Santa Maria. (Trasa ok. 
80 - 200 km w zależności od miejsca noclegu).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
najbardziej typowego i najlepiej zachowanego 
kolonialnego miasta Kuby - Trynidadu - wpisa-
nego na listę UNESCO: brukowane uliczki mia-
sta, Plaza Mayor, dawny klasztor franciszkanów, 
pałace „baronów cukrowych” - obecnie budynki 
użyteczności publicznej, Canchanchara - tawer-
na słynna z lokalnego trunku - mieszanki miodu, 
cytryny i rumu! Opcjonalnie lunch (ok. 15 EUR/
os.). Czas wolny w mieście lub powrót do hotelu. 
Dla chętnych możliwość skorzystania (za dodat-
kową opłatą ok. 35 EUR/os.) z wycieczki konnej 
po Dolinie Cukrowni, która przeniesie uczestni-
ków w czasy baronów cukrowych, z możliwością 
skorzystania z kąpieli w wodospadzie gór Sierra 
Escambray. Kolacja i nocleg w okolicach Tryni-
dadu lub Cayo Santa Maria. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Hawanie i  lot do Mexico City. Po przylocie 
odprawa paszportowa i spotkanie z pilotem. 
W  zależności od możliwości czasowych, po 
południu wjazd na taras widokowy Wieży Torre 
Latinoamericana. Kolacja i nocleg w Mexico City. 
Wieczorem dla chętnych za dodatkową opłatą 
(ok. 50 USD/os) wieczór folklorystyczny na Pla-
cu Garibaldi - pokaz mariachi, sztuki posługiwa-
nia się lassem oraz tańce ludowe.
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
historycznego Mexico City (lista UNESCO), 
w programie: Plac Zocalo, katedra, Pałac Na-
rodowy z freskami Diego Riviery (ze względów 
politycznych pałac nie zawsze jest udostępniony 
zwiedzającym), Muzeum Templo Mayor. Następ-

W programie: kontrasty Kuby i Meksyku • ogrom i zabytki Miasta Meksyk • kultura Teotihuacan • kolonialna Puebla „miastem aniołów” 

• srebrne Taxco • niepowtarzalny urok Starej Hawany • Pinar del Rio i mogoty • kolonialne Cienfuegos i canchanchara w Trynidadzie 

• wypoczynek w Acapulco • przelot lokalny w cenie
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nie przejazd do dzielnicy Xochimilco i zwiedzanie 
Casa Hacienda La Noria muzeum Dolores Olme-
do. Po południu dla chętnych (za dodatkową 
opłatą ok. 25 USD/os.) w dzielnicy Xochimilco, 
słynącej z największego w stolicy targu kwia-
towego oraz kanałów wodnych, przejażdżka 
ozdobnymi łodziami po kanałach przy dźwię-
kach muzyki mariachi. Kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 10  Po wczesnym śniadaniu zwiedza-
nie Sanktuarium Matki Boskiej z Gwadelupy, 
patronki obu Ameryk i  Meksyku. Następnie 
przejazd do oddalonego o ok. 50 km ważnego 
indiańskiego ośrodka religijnego i politycznego 
Teotihuacan (lista UNESCO) - zwiedzanie Pira-
mid Słońca i Księżyca, należących do najwięk-
szych piramid na świecie oraz Świątyni Pierza-
stego Węża. Na koniec wizyta w tradycyjnym 
warsztacie obróbki obsydianu. Przejazd do 
Puebli i wieczorny spacer po kolonialnej Pu-
ebli - zwanej „miastem aniołów”. Zwiedzanie 
historycznego centrum, między innymi: Plaza 
de Armas, stare miasto z kolonialnymi domami, 
kościół Santo Domingo, Kaplica Różańcowa, 
dzielnica artystyczna. Kolacja i nocleg w Puebli. 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do Cholula 
w stanie Puebla. Zwiedzanie kościoła z czasów 
konkwisty, zbudowanego na jednej z najwięk-
szych piramid świata. Przy dobrej widoczności 
możliwość oglądania słynnej „pary wulkanów” 
- Popocatapetl i Ixtacichuatl. Następnie prze-
jazd do Parku Narodowego Jaskiń Cacahuamil-
pa - jednym z największych na świecie systemu 
jaskiń, wizyta w imponujących „salonach skal-
nych”. Wieczorem przyjazd do Taxco. Kolacja 
i nocleg w Taxco. (Trasa ok. 350 km).

 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Taxco - 
„srebrnego miasta”. Do dziś istnieją tu czynne 
kopalnie srebra, a jednocześnie miasto słynie 
z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich 
(możliwość dokonania zakupów w jednej z licz-
nych galerii srebra), ponadto w programie zwie-
dzanie kolonialnego centrum miasta i pięknego 
kościoła Santa Prisca. Po południu przyjazd do 
Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu i czas na 
odpoczynek po podróży. W hotelu w Acapulco 
serwis ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu całodniowy wypoczy-
nek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie Mek-
syku nad Oceanem Spokojnym, czas na kąpiele 
słoneczne i morskie. Dla chętnych, za dodatkową 
opłatą (ok. 40 USD/os.) rejs statkiem po zatoce 
i podziwianie niepowtarzalnych zachodów słoń-
ca nad Pacyfikiem lub wieczorem niesamowity 
pokaz skoków do wody ze Skały Śmierci - La 
Quebrada (ok. 25 USD/os.). Nocleg w Acapulco.
 Dzień 14  Po śniadaniu całodniowy wypo-
czynek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie 
Meksyku nad Oceanem Spokojnym, czas na 
kąpiele słoneczne i morskie. Nocleg w Acapulco.
 Dzień 15  Po śniadaniu wyjazd z Acapulco do 
Mexico City. Po drodze wizyta w „mieście wiecz-
nej wiosny” - Cuernavaca, stolicy stanu Morelos. 
W programie zwiedzanie katedry oraz lokalne-
go zocalo, czyli głównego placu oraz w ramach 
możliwości czasowych wizyta w muzeum Casa 
Brady. Transfer na lotnisko w Mexico City, wylot 
do Polski (przesiadka w jednym z europejskich 
portów).
 Dzień 16  Przylot do Polski.
Uwagi do programu
Uwaga! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sy-
tuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu 
zwiedzanie innej atrakcji lub, o  ile będzie to 
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwie-
dzanie muzeum przełożyć na inny dzień. 
Prosimy pamiętać o  tym, że Miasto Meksyk 
oraz Puebla położone jest na wysokości ponad 
2000 m n.p.m., należy więc zabrać ze sobą cie-
płą odzież. 
Sugerujemy by wymieniać pieniądze USD/
EURO na lotnisku w kantorach, po wyjściu z hali 
przylotów w Mexico City ze względu na korzyst-
ny kurs wymiany. 
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie 
wolno wwozić jedzenia. 
Ze względu na charakter wycieczek fakulta-
tywnych proponowanych podczas programu, 
osobom planującym wzięcie w  nich udziału 

rekomendujemy wykupienie dodatkowego 
ubezpieczenia - Pakiet Sport
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką w jednym z por-
tów europejskich) oraz przelot wewnętrzny na 
trasie Hawana - Mexico City, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem lub minibusem, wyżywienie zgod-
nie z  programem, obsługę w  systemie Tour 
Guide System, opiekę polskiego pilota, obsłu-
gę przedstawiciela Rainbow podczas odprawy 
w Warszawie, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: 
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp) w kwocie ok. 170 USD/os w Mek-
syku i ok. 130 EUR/os na Kubie - pakiet płatny 
u pilota na miejscu. Pakiet nie zawiera kosztu 
wycieczek fakultatywnych podanych w progra-
mie i innych wydatków osobistych
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy 
wymagany jest 6-miesięczny okres ważności 
paszportu, licząc od planowanej daty wylotu 
z Meksyku i z Kuby.
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na 
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do 
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turi-
sta), która jest wliczona w cenę imprezy - do od-
bioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie.
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia celne 
dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu 

oraz alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może 
wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, 
nie więcej niż 25 cygar lub 200 gramów tytoniu 
oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów 
alkoholowych.
Limit bagażu. Na przelotach wewnętrznych 
limit bagażu głównego to 20 kg na osobę, limit 
bagażu podręcznego to 1 bagaż o wymiarach 
40cm X 40cm X 25cm na osobę i wadze do 
10 kg. W przypadku przewozu bagażu podręcz-
nego przekraczającego te wymiary linia lotnicza 
naliczy dopłatę za nadbagaż (ok. 40 USD).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7749 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 23.11 8370 14870

21.11 - 06.12 8330 14820

06.12 - 21.12 7749 14299

04.01 - 19.01 8399 15530

16.01 - 31.01 8699 15499

31.01 - 15.02 8699 15530

13.02 - 28.02 8849 15799

27.02 - 14.03 8899 15870

13.03 - 28.03 8770 15530

27.03 - 11.04 8830 15620

Dopłata za pok. 1 os. od 1531 

Kod imprezy: MKU

więcej na: R.pl
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Tropikalny klimat, egzotyczny krajobraz i czarująca, bujna roślinność 
– to zaledwie kilka z pozytywnych aspektów tego państwa. Panama to 
niewielki kraj, który jest pomostem pomiędzy Oceanem Spokojnym 
i Atlantyckim. Położona na wąskim pasie lądu, łączącym Amerykę 
Północną z Południową jest jednym z niewielu krajów na ziemi, gdzie 
można podziwiać tego samego dnia wschód słońca nad Atlantykiem 
i zachód nad Pacyfikiem. Ten kraj to niezwykła mieszanka nowoczesności 
i dzikiej przyrody. Dodatkowym atutem są długie, piaszczyste plaże 
usytuowane na samym wybrzeżu krystalicznych wód Pacyfiku. Bogactwo 
kulturowe, przepyszne lokalne jedzenie oraz liczne gatunki zwierząt 
– to wszystko czeka na Państwa w tej słonecznej, tropikalnej krainie!

W regionie
Playa Blanca 
Oddalona o dwie godziny drogi od stolicy 
Panamy, Playa Blanca, słynie jak sama nazwa 
wskazuje z białego piasku, ale i także  z naj-
przyjemniejszego klimatu tropikalnego w tym 
kraju. Region ten szczyci się największą ilością 
dni słonecznych w roku i niskimi opadami. 
Długa szeroka plaża i spokojne wody Pacyfiku 
to idealne miejsce na odpoczynek i na leniwe 
spacery, ale i ci bardziej aktywni znajdą coś 
dla siebie: sporty wodne (kayak, jet sky, 
wędkarstwo), snorkelling, a nawet roman-
tyczne, konne przejażdżki wzdłuż plaży. Playa 
Blanca znajduje się niedaleko wioski rybackiej 
Farallón, gdzie można skosztować pysznego 
ceviche (surowa ryba lub owoce morza mary-
nowane w soku z limonki podawane z cebulą) 
i smażonych, świeżo łowionych ryb. 
El Valle de Anton
W odległości godziny drogi od Playa Blanca 
znajduje się słynna miejscowość górska El Val-
le, znajdująca się w prehistorycznym wygasłym 
wulkanie. Region jest pełen bujnej roślinno-
ści  i to tutaj znajduje się tak zwana Dolina 
Kwadratowych Drzew, słynąca z prostokątnych 
lub kwadratowych pni drzew bawełnianych. 
Region znany jest również z dużej ilości zwie-
rząt w tym endemicznego gatunku złotych żab 
(Atelopus zetek). Główną atrakcją miejscowo-

ści El Valle jest lokalny targ, który odbywa się 
w niedzielę, na którym obok owoców i warzyw, 
można nabyć ręcznie wykonane rzeźby, hamaki 
i ceramikę.
Kanał Panamski 
Ponad 80 km długości, Kanał Panamski jest 
najsłynniejszym skrótem świata. Łączy on 
zachodnią część Ameryki ze wschodnią, bez 
potrzeby opływania kontynentu dookoła. 
Sama podróż kanałem trwa od 24 do 30 godzin 
i skraca drogę o 8 tys. mil morskich! Niezapo-
mnianych wrażeń dostarczą Nam liczne statki 
oraz historyczne ciekawostki dotyczące samej 
udowy owego przedsięwzięcia.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (z przesiadką w Paryżu lub 
Amsterdamie) do Panamy, opłaty lotniskowe, 
transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 8 rozpo-
czętych dób hotelowych, wyżywienie wg opisu 
zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie ho-
teli nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele Polski mogą przebywać na 
Panamie na podstawie ważnego paszportu 
( obowiązuje umowa o ruchu bezwizowym 
do 90 dni), dokument musi być ważny 
6 miesięcy od planowanej daty powrotu. 

Czas
-6 godzin w stosunku do czasu polskiego

Język urzędowy
Hiszpański.

Waluta
1 balboa (B) = 1 USD. W uzyciu sa monety 
Balboa i dolary amerykanskie. Nie ma 
baknotow Balboa, tylko dolary.

Elektryczność
110V / 50 Hz (w stolicy 120V) Koniecznie 
należy zabrać ze sobą wtyczkę z dwoma 
płaskimi, równoległymi bolcami

Telefony
System telefonii komórkowej nie jest kom-
patybilny z systemami w Polsce.

Napiwki
Przyjęte jest zostawianie drobnych sum 
jako napiwki. Szczególnie dotyczy to kie-
rowców na wycieczkach, taksówkarzy oraz 
kelnerów w restauracjach.

Orientacyjne ceny 
Posiłek w restauracji ok. 3,5 B, woda 2 l ok. 
2 B, piwo w knajpie ok. 2 B.

Wyloty 
Wyloty z Warszawy. Zbiórka na 2 godz. 
przed planowanym wylotem przy stano-
wisku Rainbow na lotnisku im. F. Chopina. 
Aktualne rozkłady lotów prosimy spraw-
dzać na: R.pl/rozklady. 
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Wycieczki fakultatywne

Panama City oraz Kanał Panamski
Panama City to miasto kontrastów - kolonialne posiadłości i wą-
skie uliczki zabytkowej części stolicy sąsiadują tu z wieżowcami 
ultranowoczesnego centrum. Podczas całodziennej wycieczki po-
znamy wszystkie oblicza tej niezwykłej metropolii. Odbędziemy 
spacer po wpisanej na listę UNESCO historycznej części miasta, 
a następnie przejedziemy na groblę Amador, z której można po-
dziwiać panoramę nowoczesnej części Panama City. Następnie 
skierujemy się nad Kanał Panamski - niezwykły trakt morski łą-
czący dwa oceany. W muzeum przy śluzie Miraflores zobaczymy, 
jak przez to wąskie gardło przeprawiają się ogromne statki. Cena 
ok. 112 USD/os.

Z wizytą u Indian Embera 
To ekscytująca wyprawa do lasu deszczowego, podczas której ło-
dzią canoe przeprawimy się po rzece Chagres do Parku Narodo-
wego o tej samej nazwie, gdzie znajduje się wioska zamieszkana 
przez indiańskie plemię Embera. Indianie Embera kultywują tra-
dycje swoich przodków, malują ciała, wykonują specyficzne stroje; 
ich tradycję widać także w tańcu i obrzędach. W trakcie wycieczki 
odbędziemy też spacer do ukrytego w dżungli wodospadu, gdzie 
będzie można zażyć orzeźwiającej kąpieli. Cena ok. 110 USD/os.

Gamboa - dla miłośników przyrody
Podczas tej wycieczki odbędziemy rejs łódkami po słynnym je-
ziorze Gatun, bez którego nie mógłby istnieć Kanał Panamski. 
Popłyniemy obok “Wyspy Małpek”, gdzie być może uda nam sie 

Wizyta u Indian Embera to najbardziej emocjo-
nująca przygoda, jaką można odbyć podczas 
pobytu w Panamie! Rejs tradycyjnymi łodziami 
– pirogami, kąpiel w ukrytym w dżungli wodo-
spadzie i spotkanie z żyjącymi z dala od cywili-
zacji Indianami na zawsze pozostaną w Waszej 
pamięci. Obowiązkowo należy zobaczyć również 
Kanał Panamski – inżynieryjny cud świata.

Anna Mrozowska
Rezydent Rainbow

Ameryka Środkowa
Panama
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Charges

Kanał Panamski
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zobaczyć te sympatyczne zwierzaki; jeżeli dopisze nam szczę-
ście, zobaczymy również groźniejsze stworzenia, czyli krokodyle. 
Kolejką górską “teleferico” przejedziemy wśród koron drzew do 
wieży widokowej, skąd można podziwiać piękne tropikalne lasy 
deszczowe, miejscową florę i faunę oraz najdłuższą rzekę Panamy 
- Chagres - wpływającą do jeziora Gatun. Odwiedzimy również 
ogród z orchideami, żabiarium, motylarium i spotkamy się oko 
w oko z uroczymi leniwcami. Cena ok. 150 USD/os.

Rejs Kanałem Panamskim
To najlepszy sposób, aby poznać ten największy skrót świata 
z zupełnie innej perspektywy. Podczas 5-godzinnego rejsu przez 
fragment Kanału Panamskiego zobaczymy najważniejsze jego 
miejsca, takie jak Corte Culebra, Most Stulecia czy Most Ameryk, 
a także poczujemy, jak nasz statek jest opuszczany lub podno-
szony w śluzach Miraflores i Pedro Miguel. Cena ok. 175 USD/os.

Od Atlantyku do Pacyfiku - Panama Express
Podczas tej wycieczki poznamy lepiej karaibskie oblicze Pana-
my, czyli jej położoną nad Oceanem Atlantyckim północną część. 
Odwiedzimy założone przez Hiszpanów w XVI wieku miasteczko 
Portobelo, słynące z wpisanych na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO fortyfikacji oraz otoczonej ogromnym kultem figury 
Czarnego Chrystusa. Następnie odbędziemy panoramiczny prze-
jazd przez Colon - drugie najważniejsze po stolicy miasto Panamy. 
W centrum dla zwiedzających Agua Clara zobaczymy nowe śluzy 
Kanału Panamskiego i dowiemy się nieco więcej o jego powięk-
szeniu, zakończonym w 2016 roku. Zwieńczeniem naszej wyciecz-
ki będzie przejazd najstarszą transkontynentalną linią kolejową na 
świecie, która połączyła Ocean Atlantycki z Pacyfikiem (ok. 1 h). 
Cena ok. 165 USD/os.

Anton Valley - miasteczko w kraterze
Anton Valley to miasteczko położone w drugim co do wielko-
ści, wygasłym kraterze wulkanicznym na świecie. Szczególnie 
popularne jest wśród mieszkańców Panama City, którzy przy-
jeżdżają tu na weekendowe wypady uciekając od miejskiego 
zgiełku. W trakcie wycieczki odwiedzimy największy w Panamie 
targ z lokalnym rzemiosłem, mnóstwem tropikalnych kwiatów, 
owoców i warzyw. Przespacerujemy się również lasem tropikal-
nym do najwyższego w regionie wodospadu El Chorro Macho. 
Następnie czeka nas wizyta w ogrodzie El Nispero, w którym 
będziemy podziwiać gatunki zwierząt i ptaków z całego świata. 
Cena ok. 64 USD/os.

Canopy Adventure - zjazd na linach
Osobom żądnych wrażeń i szukających nowych wyzwań propo-
nujemy wyzwalający adrenalinę zjazd na linach w lesie tropikal-
nym. Wyrusz w podróż wśród wierzchołków drzew, cały czas ob-
serwując faunę i florę lasu tropikalnego z unikalnej perspektywy. 
Sprzęt i techniki stosowane przez instruktorów są opracowane 
przez speleologów i alpinistów. Zjazd na linach jest realizowany 

w okolicach spektakularnego wodospadu El Chorro Macho w An-
ton Valley. Cena ok. 115 USD/os.

Shopping w Albrook Mall
Zapraszamy do zakupowego raju - największego centrum handlo-
wego w Cenralnej Ameryce! Albrook Mall na obrzeżach Panama 
City to galeria handlowa w stylu amerykańskim zajmująca po-
wierzchnię aż 38 hektarów, gdzie znajdziemy kilkaset sklepów zna-
nych marek i wszelaki asortyment produktów. Cena ok. 25 USD/os.

Dla aktywnych

Nurkuj i baw się
W Playa Blanca i Farallon nie brakuje okazji do nurkowania, czy 
snorkelingu. Wystarczy udać się na plażę i wraz z profesjonalną 
firmą specjalizującą się w organizowaniu tego typu wypraw, wy-
ruszyć na przygodę życia.

Zagraj w golfa
Jeśli znudzi ci się plażowanie, nurkowanie, czy zwiedzanie i pra-
gniesz innych atrakcji, możesz zawsze zagrać w golfa. W Farallon 
znajdziesz profesjonalne pole golfowe – Mantaraya Golf Club.

Relaks 

Wypoczynek na Playa Santa Clara
Jedno jest pewne! To prawdziwa królowa wśród okolicznych plaż. 
Znajduje się na północ od Farralon. Złoty piasek, cudowna woda, 
słońce i możliwość uprawiania sportów wodnych. Czego chcieć 
więcej?

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są 
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlo-
wej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży 
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie interne-
towym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center, 
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz 
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich 
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.

Panama City
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Położenie
Sheraton Bijao Beach Resort położony jest w Santa Clara, spokoj-
nej miejscowości, w której poza obiektami hotelami znajdziemy 
kilka restauracji i barów na plaży. Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 2 godz.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest tuż przy przepięknej, białej, piaszczystej 
plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby (24 h), restauracja główna, 3 restauracje a’la 
carte: Sakura – japońska, Los Olivos – śródziemnomorska, Coco 
Solo - owoce morza (dodatkowo płatna), 4 bary, kompleks 3 ba-
senów, taras słoneczny, leżaki i parasole (bezpłatnie), plac zabaw 
oraz miniklub dla dzieci, pokój gier, centrum konferencyjne.
Pokoje
293 pokoje różnego typu. Elegancko urządzone pokoje deluxe, 
2 – osobowe (z możliwością 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 
dziecka) z  łazienkami (suszarka do włosów) i balkonami lub 
tarasami (meble ogrodowe). Wszystkie pokoje wyposażone są 
w TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), klimatyzację (indywidualnie 
sterowana, bezpłatna). W sprzedaży dostępne pokoje deluxe 
z widokiem na ogród, z widokiem na ocean (niekiedy jest to wi-
dok niepełny) oraz pokoje junior suite od strony plaży, składające 
się z 2 pomieszczeń, oddzielonych drzwiami przesuwnymi.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00 – 10:00), lunch (12:00 – 15:00) 
i kolacja (19:00 – 22:00) w formie bufetu. Nielimitowane napoje 
bezalkoholowe, kawa i herbata oraz lokalne alkoholowe (piwo, 
wino białe i czerwone) serwowane w wybranych barach (10:00 
– 24:00)
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny dla dzieci, siłownia (bezpłatna), kort teni-
sowy, boisko do siatkówki plażowej, SPA (dodatkowo płatne), 
9 - dołkowe pole golfowe (dodatkowo płatne).
Internet
Wi – Fi na terenie całego obiektu (bezpłatne).

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Hotel polecamy głównie parom na romantyczne wakacje. Przepiękna plaża z jasnym piaskiem, kameralna okolica, zachody słońca nad 
oceanem, święty spokój i dobry standard jaką daje znana marka Sheraton. Zapraszamy!

Sheraton Bijao Beach Resport – Santa Clara +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w różne dni tygodnia w zależności od 
terminu imprezy  

KOD IMPREZY: PNA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 10 dni 10 dni.

Październik od 5970 7999

Listopad od 6199 8320

Grudzień od 8470 11349

Styczeń od 6249 8399

Luty od 6249 8399

Marzec od 6249 8399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5899 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3670 

CENA OD

5970 zł

Kategoria lokalna: *****

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
RIU Playa Blanca to wysokiej klasy, rozbudowany hotel położony 
w Rio Hato, nad samym Oceanem Spokojnym w Panamie. Rio 
Hato to niewielka miejscowość, w którym znajdują się głównie 
obiekty hotelowe. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 2 godz. 
30 min.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest tuż przy przepięknej, piaszczystej plaży 
– Playa Blanca. Leżaki i parasole bezpłatnie dla Klientów hotelu.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby (24 h), restauracje główna, 3 restauracji a’la 
carte: azjatycka, włoska i steak house, 5 barów, 3 baseny, basen 
dla dzieci, leżaki i parasole oraz ręczniki plażowe (bezpłatnie), 
plac zabaw dla dzieci.
Pokoje
Resort oferuje łącznie 573 pokoi 2 – osobowych (w niektórych 
możliwa dostawka dla osoby dorosłej lub dziecka). Wszystkie 
pokoje elegancko urządzone łazienkami i balkonami lub tarasami 
(meble ogrodowe), wyposażone w TV-sat, telefon, sejf (bezpłat-
ny), klimatyzację (indywidualnie sterowana, bezpłatna), sprzęt 
do prasowania. W  sprzedaży dostępne pokoje standardowe 
z widokiem na patio, z bocznym widokiem na ocean oraz pokoje 
z bezpośrednim widokiem na ocean. Istnieje możliwość wypoży-
czenia łóżeczka dla dziecka (0-2 lat), bezpłatnie.
Wyżywienie
ULTRA All Inclusive: śniadania, lunch i kolacje serwowane w re-
stauracji głównej. Nielimitowane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe oraz przekąski dostępne przez całą dobę.
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny i sportowy dla dzieci i dorosłych, gry, za-
bawy, wieczorne show, siłownia (bezpłatna), dyskoteka, pole 
golfowe (dodatkowo płatne, oddalone o ok. 3 km od hotelu).
Internet
Wi – Fi w lobby (bezpłatnie). Wi – Fi w pokojach (dodatkowo 
płatne).
www.riu.com

Ultra All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Royal

RIU Playa Blanca to serwis na wysokim poziomie, piękna, piaszczysta plaża oraz nowoczesne pokoje - polecamy wymagającym Klientom.

Riu Playa Blanca – Rio Hato +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w różne dni tygodnia w zależności od 
terminu imprezy  

KOD IMPREZY: PNA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 10 dni 10 dni.

Październik od 6349 8520

Listopad od 6570 8799

Grudzień od 8199 10999

Styczeń od 7430 9970

Luty od 7620 10220

Marzec od 7620 10220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5949 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3699 

CENA OD

6349 zł

Kategoria lokalna: ***** classic

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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Kategoria lokalna: ****

Ultra All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Gorąco polecamy. Znana marka DECAMERON oferuje jeden z największych, świetnie zorganizowanych, stojących wprost na plaży obiektów 
tego typu. Można powiedzieć, że to już nie hotel ale miasto turystyczne, wymyślone zarówno dla par, jak i całych rodzin. Super oferta w 
rewelacyjnej cenie! Takiej okazji nie wolno przegapić. 

Royal Decameron Golf Beach Resort & Villas – Farallon 
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Położenie
Royal Decameron Golf Beach Resort &Villas to świetnie zorga-
nizowany, rozbudowany kompleks hotelowy otoczony rajskim 
ogrodem tropikalnym. Hotel położony jest w Farralon, w którym 
znajdują się głównie obiekty hotelowe oraz restauracje, bary 
i sklepy. Unikalny klimat tego miejsca, gwarantujący największą 
liczbę słonecznych dni nie tylko w Panamie, ale i całej Ameryce 
Środkowej oraz serwis na bardzo wysokim poziome, tworzą ideal-
ną propozycję wymarzonych wakacji. Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 2 godz. 30 min.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest tuż przy przepięknej, piaszczystej plaży 
– Playa Blanca. Leżaki i parasole bezpłatnie dla Klientów hotelu.
Do dyspozycji gości
3 recepcje z lobby (24 h), 2 restauracje główne, 8 restauracji a’la 
carte, m.in.: El Canal – owoce morza, ryby, Cafe Med – śródziem-
nomorska, Kontiky - międzynarodowa, Panamai – włoska, Cuzco 
– peruwiańska, 10 barów, 10 basenów (1 tylko dla dorosłych), aqu-
apark z 3 zjeżdżalniami (2 dla osób powyżej 12 lat), leżaki i pa-
rasole oraz ręczniki plażowe (bezpłatnie), plac zabaw dla dzieci.
Pokoje
Resort oferuje łącznie 852 pokoi rozlokowanych w 2 – piętrowych 
domkach, wkomponowanych w ogród. Przestronne (ok. 35 m2), 
komfortowo urządzone pokoje 2 – osobowe (z możliwością 1 do-
stawki dla osoby dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci) z łazienkami 
(suszarka do włosów) i balkonami lub tarasami. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w TV-sat, telefon, sejf (dod. płatny), klimatyza-
cję. W sprzedaży dostępne pokoje standardowe z widokiem na 
ogród, z widokiem na ocean (niekiedy jest to widok niepełny) 
oraz pokoje od strony oceanu, położone bliżej plaży. Pokoje typu 
superior, położone w nowszej części hotelu z  widokiem na ocean.
Wyżywienie
ULTRA All Inclusive: śniadania (07:00 – 10:30), śniadania konty-
nentalne (10:30 – 11:00), lunch (12:00 – 14:30) w restauracjach 
głównych, kolacja (18:30 – 22:00) w restauracjach głównych oraz 
restauracjach a’la carte, przekąski (11:00 – 16:30). Nielimitowane 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (24 h). Możliwa dopła-
ta do pakietu PLUS obejmującego m.in: truskawki w czekoladzie, 
świeżo wyciskany sok pomarańczowy podczas śniadania, priory-
tetową rezerwację w restauracjach a’la carte, bezpłatny sejf w po-
koju, ręczniki plażowe, minibar, butelka wina, bezpłatny Internet.
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny i sportowy dla dzieci i dorosłych, gry, za-
bawy, wieczorne show dla dzieci i dorosłych, wypożyczalnia 
sprzętów wodnych (dod. płatne), kino pod gwiazdami, siłownia 
(bezpłatna), 2 korty tenisowe, boisko do siatkówki plażowej, 
rzutki, dyskoteka, paintball (dod. płatny), SPA (dod. płatne), 
18 - dołkowe pole golfowe (dod. płatne).
Internet
Wi – Fi w lobby (bezpłatnie).
Kategoria lokalna: ****
www.decameron.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w różne dni tygodnia w zależności od 
terminu imprezy  

CENA OD

5899 zł

KOD IMPREZY: PNA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 10 dni 10 dni

Październik od 5899 7899

Listopad od 6120 8199

Grudzień od 8430 11299

Styczeń od 6799 9120

Luty od 6620 8870

Marzec od 6370 8549

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 4799 

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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W programie: Wycieczka do wioski Indian Embera • wschód słońca nad Atlantykiem, zachód nad Pacyfikiem • kanał łączący oceany 

• wioska w kraterze wulkanu • baseny termalne • wypoczynek w Royal Decameron Golf Beach Resort & Villas 4* All Inclusive

Egzotyka Light – Panama 

Panama City

P.N.
Chagres

Kostaryka

PANAMA

Kolumbia

Playa Blanca  

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

10
dni
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  Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym do Panamy (z przesiądką w jednym 
z  europejskich portów). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Panamy, odprawa paszportowa, a następnie 
transfer do hotelu w Panama City, nocleg. (Trasa 
ok. 50 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu czeka nas ekscytująca 
wyprawa do lasu deszczowego, podczas której 
łodzią canoe przeprawimy się po rzece Chagres 
do Parku Narodowego o tej samej nazwie, gdzie 
znajduje się wioska zamieszkana przez indiańskie 
plemię Embera. W przeszłości Indianie Embera 
byli wojownikami i koczownikami. Z czasem po-
szczególne ich grupy osiedlały się w pobliżu rzek, 
a wojownicze plemiona stopniowo przekształcały 
się w rolników. Indianie Embera kultywują trady-
cje swoich przodków, malują ciała, wykonują spe-
cyficzne stroje; ich tradycję widać także w tańcu 
i obrzędach. Podczas wizyty w wiosce zostanie-
my ugoszczeni tradycyjnym posiłkiem - rybą 
pieczoną w liściach bananowca. Znajdziemy też 
chwilę czasu na przejrzenie miejscowego ręko-
dzieła, plemię bowiem słynie z różnego rodzaju 
wyrobów z trzciny i koralikowych ozdób. Przebieg 
takiej wizyty jest zwykle ekscytujący nie tylko dla 
turystów, ale również dla samych Indian, zwłasz-
cza dzieci! (Trasa ok. 100 km)
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do stolicy kra-
ju - Panama City, gdzie rozpoczniemy zwiedza-
nie Starego Miasta (wpisane na listę UNESCO). 
Panama to miasto kontrastów - kolonialne po-
siadłości i wąskie uliczki zabytkowej części stolicy 
sąsiadują tu z wieżowcami ultranowoczesnego 
centrum. miasta. Podczas całodziennej wycieczki 
poznamy wszystkie oblicza tej niezwykłej me-

tropolii. Odbędziemy spacer po wpisanej na listę 
UNESCO historycznej części miasta, a następnie 
przejedziemy na groblę Amador, z której można 
podziwiać panoramę nowoczesnej części Pa-
nama City. Odwiedzimy także Kanał Panamski 
- niezwykły trakt morski łączący dwa oceany. 
W muzeum przy śluzie Miraflores poznamy jego 
historię i zobaczymy, jak przez to wąskie gardło 
przeprawiają się ogromne statki. Powrót do ho-
telu, nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy w kierun-
ku urokliwego miasteczka Gamboa, zamieszki-
wanego w przeszłości przez pracowników Ka-
nału Panamskiego. Na miejscu odbędziemy rejs 
łódkami po słynnym jeziorze Gatun, bez którego 
nie mógłby istnieć Kanał Panamski. Popłynie-
my obok ‚’Wyspy Małpek’’, gdzie być może uda 
nam się zobaczyć te sympatyczne zwierzaki; 
jeżeli dopisze nam szczęście, zobaczymy rów-
nież groźniejsze stworzenia, czyli krokodyle. 
Kolejką górską teleferico przejedziemy wśród 
koron drzew do wieży widokowej, skąd można 
podziwiać piękne tropikalne lasy deszczowe, 
miejscową florę i faunę oraz najdłuższą rzekę 
Panamy - Chagres - wpływającą do jeziora 
Gatun. Odwiedzimy również ogród z orchide-
ami, żabiarium, motylarium i  spotkamy się 
oko w oko z uroczymi leniwcami. Po 
zwiedzaniu przejazd do hotelu 
Royal Decameron Golf Beach 
Resort & Villas w Farallon na 
wybrzeżu, obiadokolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 175 km)
 Dzień 5-10  Pobyt 
w hotelu (wyżywienie: All 
Inclusive). Czas na odpo-
czynek i  kąpiele słoneczne 
na wybrzeżu Pacyfiku. Za do-
datkową opłatą zachęcamy do sko-
rzystania z wycieczek fakultatywnych, np.: 
rejs Kanałem Panamskim, zjazd na linach nad 
wodospadem Chorro El Macho, Dolina Anton 
i miasteczko w kraterze wulkanu. Pełną listę 
wycieczek przedstawi na miejscu rezydent. 
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i transfer na lotnisko i lot powrotny (z przesiad-
ką w jednym z europejskich portów) do Polski. 
(Trasa ok. 140 km)
 Dzień 10  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Podczas zwiedzania parków narodowych, stref 
ekologicznych i innych miejsc położonych w la-
sach deszczowych prosimy mieć zakryte buty, 
koszule z długimi rękawami oraz repelenty. Ko-
nieczna jest również lekka kurtka przeciwdesz-
czowa/ponczo. Ze względu na dużą wilgotność 

prosimy odpowiednio zabezpieczyć dokumenty 
podróży, a także np. aparaty i kamery. Sugeru-
jemy zabranie lornetki.
Niektóre parki narodowe mogą być nieczynne 
w poniedziałki. W tej sytuacji pilot na miejscu 
zaproponuje Państwu zwiedzanie innej atrakcji 
lub, o ile będzie to możliwe, zmodyfikuje pro-
gram tak by zwiedzanie danego parku przeło-

żyć na inny dzień.
Mile widziane drobne upominki 

z Polski dla Indian Embera.
HOTELE

Część objazdowa. Hotel 
w Panama City min. *** - 
3 rozpoczęte doby hotelo-
we ze śniadaniami, np. The 

Executive Hotel. Pokoje: we 
wszystkich hotelach wyposa-

żone w łazienki, często mini bar 
(płatny dodatkowo) i TV. Większość 

hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
Część pobytowa. Hotel Royal Decameron Golf 
Beach Resort & Villas **** - 5 rozpoczętych dób 
hotelowych All Inclusive. Opis hotelu w syste-
mie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Panamy z przesiadką w Pary-
żu lub Amsterdamie, opłaty lotniskowe, trans-
fery: lotnisko - hotel - lotnisko, program jw., 
zakwaterowanie w hotelu: 3 rozpoczęte doby 
hotelowe w Panama City oraz 5 rozpoczętych 
dób hotelowych w hotelu Royal Decameron 
Golf Beach Resort & Villas, śniadania w Panama 
City oraz All Inclusive w Royal Decameron Golf 
Beach Resort & Villas, opiekę pilota w Panama 
City, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
opcjonalnych dla chętnych (jak w opisie), dodat-
kowych posiłków i napojów oraz innych wydat-
ków osobistych. Koszt uczestnictwa w programie 
(opłata na miejscu), w tym bilety wstępu, prze-
wodnicy, napiwki wynosi ok. 182 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu. Informacja dotyczy obywateli 
Polski.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

4830 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.10 - 08.11 4849 6499

07.11 - 16.11 5220 6999

15.11 - 24.11 4830 6499

23.11 - 02.12 4999 6699

26.12 - 04.01 5020 6730

15.01 - 24.01 5199 6970

23.01 - 01.02 4970 6670

31.01 - 09.02 4949 6649

08.02 - 17.02 4899 6570

16.02 - 25.02 4930 6620

24.02 - 05.03 4899 6570

04.03 - 13.03 4899 6570

Dopłata za pok. 1 os. od 369 

Kod imprezy: PEK

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym do Panamy (z przesiadką w jednym 
z  europejskich portów). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Panamy, odprawa paszportowa, a następnie 
transfer do hotelu w Panama City, nocleg. (Trasa 
ok. 25 km)
 Dzień 2  Po śniadaniu czeka nas ekscytująca 
wyprawa do lasu deszczowego, podczas której 
łodzią canoe przeprawimy się po rzece Chagres 
do Parku Narodowego o  tej samej nazwie, 
gdzie znajduje się wioska zamieszkana przez 
indiańskie plemię Embera. W przeszłości India-
nie Embera byli wojownikami i koczownikami. 
Z czasem poszczególne ich grupy osiedlały się 
w pobliżu rzek, a wojownicze plemiona stop-
niowo przekształcały się w rolników. Indianie 
Embera kultywują tradycje swoich przodków, 
malują ciała, wykonują specyficzne stroje; ich 

tradycję widać także w tańcu i obrzędach. Nie-
zapomnianą atrakcją tego dnia będzie możli-
wość kąpieli pod wodospadem. Podczas wizyty 
w wiosce zostaniemy ugoszczeni tradycyjnym 
posiłkiem - rybą pieczoną w liściach bananow-
ca. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy kra-
ju - Panama City. Panama to miasto kontrastów 
- kolonialne posiadłości i wąskie uliczki zabyt-
kowej części stolicy sąsiadują tu z wieżowcami 
ultranowoczesnego centrum. Podczas cało-
dziennej wycieczki poznamy wszystkie oblicza 
tej niezwykłej metropolii. Odbędziemy spacer 
po wpisanej na listę UNESCO historycznej czę-
ści miasta, a następnie przejedziemy na groblę 
Amador, z której można podziwiać panoramę 
nowoczesnej części Panama City. Powrót do 
hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do David, miasta położonego w za-
chodniej części Panamy. David jest stolicą regionu 

Chiriqui. To właśnie tu znajduje się jedna z najpo-
pularniejszych atrakcji Panamy. Boquete to nie-
wielkie miasteczko, ukryte w soczystej tropikalnej 
zieleni, otoczone wysokimi górami, z których wy-
bijają sie naturalne strumienie. Wizyta na jednej 
z licznie występujących w tym regionie plantacji 
kawy. Będziemy mieli okazje poznać proces upra-
wy oraz palenia ziaren kawy. Transfer do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu (możliwy 
breakfast box) wyruszymy na trekking, podczas 
którego będziemy wypatrywać zamieszkujące 
okoliczną przyrodę ptaki. Z pomocą lokalnego 
przewodnika spróbujemy spotkać występujące 
tu gatunki, m.in. manakina brodatego, bekardzi-
ka purpurowogardłego, tyrana widłosternego, 
szmaragdolotke czerwonoczelną, jaszczurnika 
i wiele innych. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Przejazd w  kierunku 
Bocas Tel Toro. Bocas del Toro to idealne miej-

sce do wypoczynku na pięknych, karaibskich 
plażach, nurkowania w krystalicznie czystym 
morzu, podziwiania raf koralowych i życia pod-
wodnego. Otaczające wyspy palmowe i tropi-
kalne lasy, bogaty ekosystem archipelagu oraz 
tradycyjne wioski tworzą niebywały klimat, 
a bogactwo kulturowe i architektoniczne, mili 
ludzie, lokalna wyśmienita kuchnia sprawiają, 
że jest to miejsce niezwykłe. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie i czas wolny. Wieczorem kola-
cja. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka łodzią po 
największych atrakcjach Bocas del Toro. Pod-
czas relaksującego rejsu odwiedzimy Crawl 
Cay - najlepsze miejsce na snorkeling w całym 
archipelagu. Cisza, krystalicznie czysta woda 
i tropikalna roślinność tworzą tu miejsce ideal-
ne do wypoczynku. Następnie popłyniemy na 
dziką, porośniętą mangrowcami wyspę Basti-
mentos, gdzie zobaczymy najpiękniejszą plażę 
archipelagu - Red Frog Beach. Swoją nazwę 

W programie: wycieczka do wioski Indian Embera • Panama City – miasto kontrastów • Bocas del Toro • plaża Czerwonej Żaby na wyspie 
Bastimentos • Boquete – spotkanie z naturą

Panama aktywnie

Panama City

P.N.ChargesPortobelo

Colon

Kostaryka

Kolumbia

PANAMADavid

Boquete

Bocas del Toro
Red Frog

Beach

      –› Nowość  

      –› Wyloty z: Warszawa  

10
dni
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zawdzięcza ona niewielkiej endemicznej żabie, 
którą spotkać można wyłącznie tutaj. Powrót do 
hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Po śniadaniu przelot do Panama 
City. Odwiedzimy Kanał Panamski - niezwykły 
trakt morski łączący dwa oceany. W muzeum 
przy śluzie Miraflores poznamy jego historię 
i zobaczymy, jak przez to wąskie gardło prze-
prawiają się ogromne statki. Transfer do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu czas na ostatnie za-
kupy. Popołudniu transfer na lotnisko i lot po-
wrotny (z przesiadką w jednym z europejskich 
portów).
 Dzień 10  Przylot do Warszawy na lotnisko 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Prosimy zabrać buty trekkingowe, koszule 

z długimi rękawami oraz repelenty. Konieczna 
jest lekka kurtka przeciwdeszczowa/poncho. 
Ze względu na dużą wilgotność prosimy od-
powiednio zabezpieczyć dokumenty podróży, 
a także np. aparaty i kamery. 
Ze względu na trampingowy charakter wypra-
wy i odwiedzanie miejsc rzadko uczęszczanych 
przez turystów, warunki noclegowe i sanitarne 
mogą odbiegać od europejskich oraz typowo 
turystycznych. Polecamy zabranie nawilżanych 
chusteczek.
Mile widziane upominki z Polski dla Indian Em-
bera, szczególnie szkolne przybory i materiały 
dla dzieci. 
HOTELE
Hotele/Logde o standardzie *** - (8 rozpoczę-
tych dób hotelowych). Pokoje: we wszystkich 
hotelach wyposażone w łazienki, często mini bar 
(płatny dodatkowo) i TV. Większość hoteli po-

siada klimatyzowane pokoje. Pokoje 3-osobowe 
wyposażone są w łóżko małżeńskie oraz łóżko 
pojedyncze. Do dyspozycji gości: w większości 
hoteli restauracja i bar, czasami także basen oraz 
ogród. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje - 
8 rozpoczętych dób hotelowych.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z przesiadką w Amsterdamie, 
Paryżu lub Frankfurcie, opłaty lotniskowe, 
transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program 
jw., zakwaterowanie w hotelach/lodgach jw. 
(8 rozpoczętych dób hotelowych), przeloty we-
wnętrzne, wyżywienie według programu (śnia-
dania i obiadokolacje), opiekę pilota w Panamie, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
opcjonalnych dla chętnych (jak w opisie), do-

datkowych posiłków i  napojów oraz innych 
wydatków osobistych. Koszt uczestnictwa 
w programie (opłata na miejscu), w tym bilety 
wstępu, przewodnicy, napiwki wynosi ok. 250 
USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8299 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.10 - 08.11 8349 11599

07.11 - 16.11 8699 12070

15.11 - 24.11 8349 11599

23.11 - 02.12 8520 11820

26.12 - 04.01 8830 12249

15.01 - 24.01 8749 12130

23.01 - 01.02 8520 11820

31.01 - 09.02 8499 11799

08.02 - 17.02 8499 11799

16.02 - 25.02 8499 11799

24.02 - 05.03 8399 11670

04.03 - 13.03 8299 11530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8599 

Dopłata za pok. 1 os. od 1300 

Kod imprezy: PRK

więcej na: R.pl
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Panama – Darien – codzienne życie Indian 
W programie: San Blas – archipelag rajskich plaż • Jezioro Bayano • Strefa Darien – najbardziej niedostępna część Panamy • trekking w dżungli 

• nocleg w indiańskiej wiosce • spotkanie z Indianami Embera

Panama
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Kolumbia
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Port Quimba

Playa Muerto

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu. Wylot samolotem rejsowym z  Warszawy 
(z przesiadką w jednym z europejskich portów) 
do Panama City. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowo-celna. Transfer do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu (może być w formie 
lunch pakietu) wczesnym rankiem przejazd 
samochodami 4x4 do portu Carti i wypłynię-
cie łodzią na San Blas. San Blas to archipelag 
365 maleńkich wysp, spośród których tylko 40 
jest zamieszkałych i to przez wyjątkowych lo-
katorów - Indian Guna, którzy mają tam swoją 
autonomię. Słynący z kolorowych strojów In-
dianie zajmują się na co dzień rybołówstwem 
i rękodziełem, a także w niewielkim stopniu tu-
rystyką. Najpiękniejsze plaże świata z miękkim 
białym piaskiem, pochylone palmy kokosowe 
i krystalicznie czysta woda to wizytówki tego 
miejsca. Tego dnia odwiedzimy dwie wysepki: 
Sugdub oraz Icodub, gdzie będziemy nocować. 
W trakcie dnia lunch. Po południu dla chętnych 
snorkeling. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie. Wycieczka łodzią mo-
torową na inne wysepki archipelagu San Blas: 
Pelican Island oraz Iguana Island (lub alterna-
tywnie Aroma Island). Czeka nas plażowanie na 
białym jak mąka piasku, odpoczynek pod koko-
sowymi palmami oraz snorkeling w krystalicznie 
czystych wodach Morzach Karaibskiego, gdzie 
zobaczymy nienaruszone rafy koralowe oraz 
mnóstwo kolorowych rybek. Powrót na wyspę 
Icodub, kolacja i nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie i wykwaterowanie. Powrót 
łodziami motorowymi na stały ląd i przesiadka 
na samochody 4x4. Transfer do Plain Carti i prze-

siadka do busa/autokaru. Po drodze będziemy 
mieli okazję podziwiać jezioro Bayano - drugie 
pod względem wielkości w Panamie. Lunch w lo-
kalnej restuaracji. Przyjazd do miasteczka Meteti, 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu (może 
być w formie lunch pakietu) transfer do Port 
Quimba i przesiadka na statek, którym popły-
niemy przez Zatokę San Miguel do odciętej 
od świata wioski Playa Muerto, zamieszkanej 
przez Indian Embera (czas trwania rejsu - ok. 
3 h). Lunch. Będziemy mieli okazję zapoznać się 
bliżej z gospodarzami, który odkryją przed nami 
tajniki indiańskiej kultury. Odwiedzimy 
również indiańską szkołę oraz do-
wiemy się, jak zorganizowana 
jest społeczność Embera. Tej 
nocy będziemy mieli też 
okazję zakosztować noc-
legu w takich warunkach, 
jak sami Indianie - na 
materacach w  otwartym 
Guest Housie, zbudowanym 
na drewnianych palach, lub 
w  zawieszonych poniżej hama-
kach. Kolacja i nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu będziemy eksploro-
wać najbardziej dziewiczą dżunglę Ameryki 
Środkowej. Odbędziemy trekking po położonej 
na granicy pomiędzy Panamą i Kolumbia pusz-
czy Darien (poziom trudności - średni/wysoki). 
W  trakcie wędrówki będziemy przedzierać 
się przez dżunglę, przeprawiać się przez rzeki 
i obserwować nienaruszoną przez człowieka 
faunę i  florę. Lunch. Przystanek na punkcie 
widokowym Mirador de La Bruja. Powrót do 
wioski, spotkanie z indiańskimi kobietami, ko-
lacja i nocleg.

 Dzień 7  Śniadanie. Tego dnia poczujemy się 
jak Tony Halik i Elżbieta Dzikowska, próbując na 
swojej skórze indiańskiego stylu życia. Będzie-
my mieli okazję towarzyszyć Embera w różnych 
codziennych aktywnościach, zajrzymy do ich 
domów oraz spróbujemy nauczyć się typowych 
tańców plemiennych. Chętne osoby będą miały 
okazję wziąć udział w tradycyjnym malowaniu 
ciała „tatuażami” z jagua. A wieczorem czeka 
nas prawdziwa indiańska fiesta i zabawa razem 
z Indianami! Kolacja i nocleg. 
 Dzień 8  Śniadanie. Czas na powrót do cy-
wilizacji - transfer łodzią do Port Quimba (ok. 

3 h) i przejazd autobusem do Panama 
City (ok. 5-6 h). Zakwaterowanie 

w hotelu w Panama City, kola-
cja i nocleg.
 Dzień 9  Śniadanie 
i wykwaterowanie z hote-
lu. Czas wolny na ostatnie 
zakupy. Jeśli czas po-

zwoli, zaprosimy Państwa 
na zwiedzanie Panama 

City (dodatkowo płatne, ok. 
65  USD/os.). Panama to miasto 

kontrastów - kolonialne posiadłości i wą-
skie uliczki zabytkowej części stolicy sąsiadują 
tu z wieżowcami ultranowoczesnego centrum. 
Podczas wycieczki poznamy dwa oblicza tej 
niezwykłej metropolii. Odbędziemy spacer po 
wpisanej na listę UNESCO historycznej części 
miasta, a następnie przejedziemy na groblę 
Amador, z której można podziwiać panoramę 
nowoczesnej części Panama City. Transfer na 
lotnisko i  wylot z  Panama City do Polski (z 
przesiadką w jednym z europejskich portów).
 Dzień 10  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Prosimy zabrać buty trekkingowe, koszule 
z długimi rękawami oraz repelenty. Konieczna 
jest lekka kurtka przeciwdeszczowa/poncho. 
Ze względu na dużą wilgotność prosimy od-
powiednio zabezpieczyć dokumenty podróży, 
a także np. aparaty i kamery. 
Ze względu na trampingowy charakter wypra-
wy i odwiedzanie miejsc rzadko uczęszczanych 
przez turystów, warunki noclegowe i sanitarne 
mogą odbiegać od europejskich oraz typowo 
turystycznych. Polecamy zabranie nawilżanych 
chusteczek.
Mile widziane upominki z Polski dla Indian Em-
bera, szczególnie szkolne przybory i materiały 
dla dzieci. 
HOTELE
Hotele/Logde/Posady/Guest Housy o standar-
dzie **/*** - (8 rozpoczętych dób hotelowych)

Pokoje w Panama City (2 rozpoczęte doby ho-
telowe): wyposażone w łazienki, często mini bar 
(płatny dodatkowo) i TV. 
San Blas - kameralne obiekty położone na raj-
skich plazach
Darien - zakwaterowania w indiańskich guest 
housach
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z przesiadką w Amsterdamie, 
Paryżu lub Frankfurcie, opłaty lotniskowe, 
transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program 
jw., zakwaterowanie w hotelach oraz w indiań-
skich guest housach jw. (8 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie według programu 
(śniadania, lunche i  obiadokolacje), opiekę 
pilota w Panamie, pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
opcjonalnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i  napojów oraz innych 
wydatków osobistych. Koszt uczestnictwa 
w programie (opłata na miejscu), w tym bile-
ty wstępu, przewodnicy, napiwki wynosi ok. 
150 USD/os.
Ważne informacje
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6999 zł

Kod imprezy: PIN

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.10 - 08.11 6999 9799

07.11 - 16.11 7270 10149

15.11 - 24.11 6999 9799

23.11 - 02.12 7130 9970

26.12 - 04.01 7699 10720

15.01 - 24.01 7349 10249

23.01 - 01.02 7099 9920

31.01 - 09.02 7130 9970

08.02 - 17.02 7130 9970

16.02 - 25.02 7130 9970

24.02 - 05.03 7049 9849

04.03 - 13.03 7049 9849

Dopłata za pok. 1 os. od 1279 

więcej na: R.pl
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W programie: Kanał Panamski - od Atlantyku do Pacyfiku • PN Chagres - wycieczka do wioski Indian Embera • Bocas del Toro 

• plaża Czerwonej Żaby na wyspie Bastimentos • San Blas - archipelag rajskich plaż

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym do Panamy (z przesiadką w jednym 
z europejskich portów). Aktualne rozkłady prosi-
my sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do Pana-
my, odprawa paszportowa, a następnie transfer do 
hotelu w Panama City, nocleg. (Trasa ok. 25 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy kraju 
- Panama City. Panama to miasto kontrastów - 
kolonialne posiadłości i wąskie uliczki zabytkowej 
części stolicy sąsiadują tu z wieżowcami ultrano-
woczesnego centrum. Podczas całodziennej wy-
cieczki poznamy wszystkie oblicza tej niezwykłej 
metropolii. Odbędziemy spacer po wpisanej na 
listę UNESCO historycznej części miasta, a na-
stępnie przejedziemy na groblę Amador, z której 
można podziwiać panoramę nowoczesnej części 
Panama City. Odwiedzimy także Kanał Panam-
ski - niezwykły trakt morski łączący dwa oceany. 
W muzeum przy śluzie Miraflores poznamy jego 
historię i zobaczymy, jak przez to wąskie gardło 

przeprawiają się ogromne statki. Powrót do ho-
telu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu czeka nas ekscytująca 
wyprawa do lasu deszczowego, podczas której 
łodzią canoe przeprawimy się po rzece Chagres 
do Parku Narodowego o  tej samej nazwie, 
gdzie znajduje się wioska zamieszkana przez 
indiańskie plemię Embera. W przeszłości India-
nie Embera byli wojownikami i koczownikami. 
Z czasem poszczególne ich grupy osiedlały się 
w pobliżu rzek, a wojownicze plemiona stopnio-
wo przekształcały się w rolników. Indianie Em-
bera kultywują tradycje swoich przodków, malu-
ją ciała, wykonują specyficzne stroje; ich tradycję 
widać także w tańcu i obrzędach. Podczas wizy-
ty w wiosce zostaniemy ugoszczeni tradycyjnym 
posiłkiem - rybą pieczoną w liściach bananow-
ca. Znajdziemy też chwilę czasu na przejrzenie 
miejscowego rękodzieła, plemię bowiem słynie 
z różnego rodzaju wyrobów z trzciny i koraliko-
wych ozdób. Przebieg takiej wizyty jest zwykle 
ekscytujący nie tylko dla turystów, ale również 

dla samych Indian, zwłaszcza dzieci! Powrót do 
hotelu, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Śniadanie (może być w  formie 
wczesnego śniadania lub lunch pakietu). 
Transfer na lotnisko. Przelot na wyspy Bocas 
del Toro. Bocas del Toro to idealne miejsce do 
wypoczynku na pięknych, karaibskich plażach, 
nurkowania w krystalicznie czystym morzu, po-
dziwiania raf koralowych i życia podwodnego. 
Otaczające wyspy palmowe i tropikalne lasy, 
bogaty ekosystem archipelagu oraz tradycyjne 
wioski tworzą niebywały klimat, a bogactwo 
kulturowe i architektoniczne, mili ludzie, lokalna 
wyśmienita kuchnia sprawiają, że jest to miejsce 
niezwykłe. Transfer do hotelu, zakwaterowanie 
i czas wolny. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wycieczka łodzią po 
największych atrakcjach Bocas del Toro. Pod-
czas relaksującego rejsu odwiedzimy Crawl 
Cay - najlepsze miejsce na snorkeling w całym 
archipelagu. Cisza, krystalicznie czysta woda 
i tropikalna roślinność tworzą tu miejsce ideal-

ne do wypoczynku. Następnie popłyniemy na 
dziką, porośniętą mangrowcami wyspę Basti-
mentos, gdzie zobaczymy najpiękniejszą plażę 
archipelagu - Red Frog Beach. Swoją nazwę 
zawdzięcza ona niewielkiej endemicznej żabie, 
którą spotkać można wyłącznie tutaj. Powrót do 
hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie i czas wolny na odpoczy-
nek, eksplorowanie wyspy Colon lub możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatywnych (Ptasia 
Wyspa, Cayos Zapatillas). Transfer na lotnisko, 
przelot do Panama City. Transfer do hotelu, za-
kwaterowanie, kolacja i nocleg. 
 Dzień 7  Po śniadaniu (może być w  for-
mie wczesnego śniadania lub lunch pakietu) 
przejazd jeepami do portu Carti i wypłynię-
cie łodzią na San Blas. San Blas to archipelag 
365  maleńkich wysp, spośród których tylko 
40 jest zamieszkałych i to przez wyjątkowych 
lokatorów - Indian Guna, którzy mają tam swo-
ją autonomię. Słynący z kolorowych strojów 
Indianie zajmują się na co dzień rybołówstwem 

Panama – Raj na ziemi 

Panama City

Park Narodowy
Chagres

Kostaryka

Nikaragua

PANAMA

Kolumbia

San Blas

Bocas
del Toro Bastimentos

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

9
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i rękodziełem, a także w niewielkim stopniu tu-
rystyką. Najpiękniejsze plaże świata z miękkim 
białym piaskiem, pochylone palmy kokosowe 
i krystalicznie czysta woda to wizytówki tego 
miejsca. Powrót łodzią do stałego lądu i prze-
jazd jeepami do hotelu w Panama City. Kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 250 km)
 Dzień 8  Śniadanie. Po śniadaniu czas wolny 
na ostatnie zakupy. Transfer na lotnisko i lot po-
wrotny (z przesiadką w jednym z europejskich 
portów) do Polski. (Trasa ok. 15 km)
 Dzień 9  Przylot do Warszawy na lotnisko 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele/Logde o standardzie *** - (8 rozpoczę-
tych dób hotelowych). Pokoje: we wszystkich 
hotelach wyposażone w łazienki, często mini 
bar (płatny dodatkowo) i TV. Większość hoteli 
posiada klimatyzowane pokoje. Pokoje 3-oso-
bowe wyposażone są w łóżko małżeńskie oraz 
łóżko pojedyncze. Do dyspozycji gości: w więk-
szości hoteli restauracja i bar, czasami także ba-
sen oraz ogród. Wyżywienie: śniadania i obia-
dokolacje - 8 rozpoczętych dób hotelowych.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z przesiadką w Amsterdamie 
lub Paryżu), oraz przeloty wewnętrzne, opłaty 
lotniskowe, transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, 
program jw., zakwaterowanie w hotelach lub 
pousadach jw. (10 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wyżywienie według programu (śniada-
nia i obiadokolacje), opiekę pilota w Panamie 
i Kolumbii, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
opcjonalnych dla chętnych (jak w opisie), dodat-
kowych posiłków i napojów oraz innych wydat-
ków osobistych. Koszt uczestnictwa w progra-
mie (opłata na miejscu), w tym bilety wstępu, 
przewodnicy, napiwki wynosi ok. 270 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu. 
Wiza. Do żadnego z odwiedzanych krajów nie 
jest wymagane posiadanie wizy. Informacja 
dotyczy obywateli Polski.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

6749 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.10 - 08.11 6749 9449

07.11 - 16.11 7549 10520

15.11 - 24.11 7199 10049

23.11 - 02.12 7330 10230

26.12 - 04.01 7549 10520

15.01 - 24.01 7470 10420

23.01 - 01.02 7299 10199

31.01 - 09.02 7249 10120

08.02 - 17.02 7249 10120

16.02 - 25.02 7170 10020

24.02 - 05.03 7170 10020

04.03 - 13.03 7170 10020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7049 

Dopłata za pok. 1 os. od 1119 

Kod imprezy: PSA

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym (z przesiadką w jednym z europej-
skich portów) do San Jose. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do San Jose, odprawa paszportowa, a następ-
nie transfer do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 2  Śniadanie. Po śniadaniu wizyta 
w Muzeum Jadeitu, rzadkiego półszlachetnego 
kamienia o pięknym, zielonym kolorze. Samo 
muzeum posiada ponad 7000 niezwykłych 
eksponatów i uznane jest za jedną z najlepszych 
placówek tego typu w całej Ameryce Łacińskiej. 
Jeśli wystarczy czasu spacer po mieście. Następ-
nie przejazd do Parku Narodowego Wulkanu 
Irazu - najwyższego wulkanu Kostaryki (3432 
m.n.p.m,) oraz jednego z bardziej aktywnych. 
Irazu (bądź jak nazywają go mieszkańcy - Ko-

los), to pięć kraterów, z czego jeden (Diego de 
la Haya) stanowi jezioro kraterowe. W drodze 
powrotnej wizyta w Cartago - mieście będą-
cym pierwszą stolicą Kostaryki (do 1823 r.) 
i dwukrotnie zniszczonym przez Irazu. Spacer 
po starówce oraz wizyta w imponującej bazylice 
Najświętszej Marii Panny od Aniołów, patronki 
Kostaryki. Powrót do San Jose na kolację i noc-
leg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyruszymy do Doka 
Estate Coffee and Mill - plantacji kawy położonej 
na zboczach wulkanu. Będziecie mieli Państwo 
okazję zobaczyć proces hodowli, transportu, 
suszenia i wypalania ziaren kawy. Następnie 
wizyta w La Paz Waterfall Gardens - spacer 
pośród pięciu wodospadów oraz wizyta na far-
mie motyli i w ogrodzie kolibrów. Początkowo, 
jedynym sposobem by zobaczyć wodospady, 
było opuszczenie się na linach z góry, wypa-
trując wody przez konary drzew i liście paproci. 

Wraz z budową Waterfall Gardens, goście mogą 
zachwycać się tymi spektakularnymi widokami 
ze specjalnie do tego celu wybudowanych plat-
form, umiejscowionych nad, pod i przed wo-
dospadami. Przejazd do hotelu w La Fortuna, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 160 km)
 Dzień 4  Śniadanie. Czas wolny na odpo-
czynek. Dla spragnionych emocji rafting po 
rzece Sarapiquí - III i IV kategoria. Po południu 
przejazd do Parku Narodowego wulkanu Are-
nal, trekking. Wulkan jest licznie odwiedzany 
zarówno przez turystów jak i naukowców, dzię-
ki nieustającej aktywności wulkanicznej, która 
nieco spada, dlatego warto zobaczyć go jak 
najszybciej. Arenal charakteryzuje się niemal 
symetrycznym, stożkowatym kształtem, a  u 
jego podnóży znajduje się jezioro o tej samej 
nazwie. Dla chętnych możliwość wizyty w ba-
senach geotermalnych (w ramach możliwości 
czasowych, dodatkowo płatne ok. 45 USD/os.). 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do jeziora Are-
nal. Następnie rejs po jeziorze z zachwycającym 
widokiem na wulkan. Dalej kontynuować będzie-
my naszą wyprawę aż do Monteverde. Wczesna 
obiadokolacja. Nocna wyprawa do dżungli 
w poszukiwaniu tarantul, żab i kinkażu, zwierząt 
z rodziny szopowatych. Pośród nocy w towarzy-
stwie wyspecjalizowanego przewodnika będzie-
my wsłuchiwać się w odgłosy lasu i poznawać 
jego tajemnice - 80% zwierząt w Monteverde to 
zwierzęta nocne i tylko w ciemności można je 
wypatrzeć. Nocleg. (Trasa ok. 140 km).

 Dzień 6  Po śniadaniu spacer „podniebnym 
szlakiem” - dzięki zawieszonym na różnych wy-
sokościach mostom będziecie mogli Państwo 
eksplorować florę i faunę tego lasu chmurowego. 
Dżunglę zamieszkuje ok. 400 gatunków ptaków 
(w tym kwezale herbowe, kolibry, ary oliwkowe), 
ponad 480 gatunków motyli, ok. 100 gatunków 
ssaków (w tym jaguary, małpy, aguti) i wystę-
puje w niej ponad 2500 gatunków roślin (np. 
orchidee, paprocie, bromelie). Chętnym, za do-
datkową opłatą, proponujemy zjazdy na linach 
w dżungli (canopy tour). Emocje gwarantowane! 
Cena ok. 85 USD/os. Kostarykańczycy są pionie-
rami i ekspertami w tej dziedzinie. To właśnie 
w Monteverde istnieje nadłuższa trasa canopy 
w Latynoameryce. Powrót do hotelu w okolicy 
Monteverde, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
nad rzekę Tarcoles, której górny bieg tworzy 
północną granicę Carara Biological Reserve. 
Rzeka i bagna położone na ujściu rzeki tworzą 
dom dla ptactwa wodnego i ptaków brodzą-
cych. Wśród wielu występujących tu gatunków, 
znajdziemy czaple, rakojady, tygryska nago-
brodego. Tarcoles jest powszechnie znana jako 
główne siedlisko krokodyli. Postój na krokody-
lim moście, z którego będziemy wypatrywać 
tych olbrzymich gadów. Dla chętnych rejs po 
rzece (dodatkowo płatne ok. 60 USD/os.). Na-
stępnię niesamowita okazja do eksplorowania 
okolicy podczas przejażdzki quadami tereno-
wymi! (możliwość realizacji punktu w  innej 
lokalizacji). Przejazd nad wybrzeże Oceanu 

W programie: San Jose • Parki Narodowe i wulkany Kostaryki • plantacja kawy • lasy deszczowe - spacer w chmurach • Monteverde - nocne 
spotkanie z naturą • rafting po rzece Sarapiquí, canopy tour w lesie deszczowym, wycieczka quadami, canoying - zwiedzaj aktywnie!

Kostaryka aktywnie!

Nikaragua

KOSTARYKA

Panama

San JoseP. N. Carara P. N. Irazu
Cartago

P. N. Manuel Antonio

P. N. Marino Ballena

La Fortuna
P. N. Arenal

Monteverde

      –› Wyloty z: Warszawa  

11
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Spokojnego. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg 
w hotelu w okolicach Uvita. (Trasa ok. 200 km). 
 Dzień 8  Po śniadaniu wizyta w Parku Na-
rodowego Marino Ballena, jednego z najmniej-
szych i  najmłodszych parków narodowych 
Kostaryki. Czekają tam piękne plaże z  rafą 
koralową oraz namorzyny, które zamieszkują 
jaszczurki, kajmany i szopy. Plaże te są tere-
nami lęgowymi żółwi oliwkowych i szylkreto-
wych. Czas na odpoczynek na plaży, trekking 
i zwiedzanie okolicy. Opcjonalnie (za dodatkową 
opłatą ok. 90 USD/os.) możliwa wyprawa łodzią 
na poszukiwanie delfinów i wielorybów, które 
migrują tu każdej zimy, by uczyć swoje młode 
życia. Przejazd do hotelu w okolicach Quepos. 
Popołudniu czas na relaks, spacery i kąpiele. 
Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wizyta w Parku Na-
rodowym Manuel Antonio, w którym piękne, 
szerokie, białe plaże, górujące nad nimi poro-
śnięte klify, dżungla po jednej stronie, a Ocean 
Spokojny po drugiej - tworzą niezapomniany 
spektakl kolorów. Na terenie parku znajdują 
się lasy, bagna, występuje tu wiele gatunków 
flory i  fauny. Spacerując ścieżkami, można 
zaobserwować zamieszkujące park zwierzęta, 
m.in. małpki kapucynki, czepiaki i sajmiri, wiele 
gatunków ptaków, a także legwany i leniwce. 
Czas wolny na plażowanie i kąpiele. Odpoczy-
nek stanowić będzie większość czasu w tym 
dniu. Kolacja i nocleg. 
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Transfer na lotnisko w San Jose, wylot 
do Polski (przez jeden z portów europejskich). 
(Trasa ok. 160 km). 
 Dzień 11  Przylot do Polski
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Podczas zwiedzania parków narodowych, stref 
ekologicznych i innych miejsc położonych w la-
sach deszczowych prosimy mieć zakryte buty, 
koszule z  długimi rękawami oraz repelenty. 
Może się przydać lekka kurtka przeciwdeszczo-
wa. Ze względu na dużą wilgotność prosimy 
odpowiednio zabezpieczyć dokumenty podró-
ży, a także np. aparaty i kamery. Sugerujemy 
zabranie lornetki.
Niektóre parki narodowe mogą być nieczynne 
w poniedziałki. W tej sytuacji pilot na miejscu 
zaproponuje Państwu zwiedzanie innej atrakcji 
lub, o ile będzie to możliwe, zmodyfikuje pro-
gram tak by zwiedzanie danego parku przełożyć 
na inny dzień.
HOTELE
Hotele/Logde o standardzie **/*** - (9 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: we wszyst-
kich hotelach wyposażone w łazienki, często 

mini bar (płatny dodatkowo) i TV. Większość 
hoteli posiada klimatyzowane pokoje. Pokoje 
3-osobowe wyposażone są w łóżko małżeńskie 
oraz łóżko pojedyncze. Do dyspozycji gości: 
w większości hoteli restauracja i bar, czasami 
także basen oraz ogród. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z przesiadką w Amsterdamie lub 
Paryżu), opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w hotelach lub pousadach jw. (9 rozpoczętych 
dób hotelowych), wyżywienie według progra-
mu (śniadania i obiadokolacje lub luche/lunch 
boxy podczas części objazdowej), opiekę pilota 
w Kostaryce, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
opcjonalnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i  napojów oraz innych 
wydatków osobistych. Koszt uczestnictwa 
w programie (opłata na miejscu), w tym bile-
ty wstępu, przewodnicy, napiwki wynosi ok. 
470 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu. 
Do żadnego z odwiedzanych krajów nie jest 
wymagane posiadanie wizy. Informacja dotyczy 
obywateli Polski.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7870 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 11.11 8099 11270

17.11 - 27.11 8349 11599

12.01 - 22.01 7999 11120

26.01 - 05.02 7870 10949

04.02 - 14.02 8049 11199

19.02 - 01.03 8149 11330

15.03 - 25.03 8149 11330

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8170 

Dopłata za pok. 1 os. od 1650 

Kod imprezy: KSJ

więcej na: R.pl
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Ameryka Środkowa Panama, Kostaryka, Nikaragua

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot samolotem rejsowym z  Warszawy (z 
przesiadką w jednym z europejskich portów) 
do Panama City. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowo-celna. Transfer do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu będziemy mieli okazję 
zobaczyć największy skrót świata - Kanał Pa-
namski. Uznawany za jeden z Siedmiu Cudów 
Świata Techniki kanał o długości ponad 80 km 
jest bardzo ważnym traktem morskim, łączącym 
Ocean Atlantycki z Pacyfikiem. W interaktyw-
nym muzeum przy śluzie Miraflores poznamy 
jego historię i zobaczymy, jak przez to wąskie 
gardło przeprawiają się ogromne statki. Na-
stępnie czeka nas wyprawa do Parku Narodo-
wego Chagres, zamieszkiwanego przez Indian 
Embera. Po przeprawie czółnami przez dżun-
glę odwiedzimy ukrytą w parku wioskę, gdzie 
spotkamy Indian, dowiemy się, jak żyją i czym 
się zajmują na co dzień. Wieczorem transfer na 

lotnisko i przelot do San Jose. Zakwaterowanie 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu krótki spacer po sto-
licy Kostaryki. Następnie przejazd do plantacji 
kawy Doka Estate Coffee and Mill, położonej 
malowniczo na zboczach wulkanu. 
Będziecie mieli Państwo okazję 
zapoznać się bliżej z proce-
sem transportu, suszenia 
i  wypalania ziaren kawy. 
Następnie wizyta w  La 
Paz Waterfall Gardens - 
spacer pośród pięciu wo-
dospadów oraz wizyta na 
farmie motyli i  w  ogrodzie 
kolibrów. Początkowo, jedynym 
sposobem by zobaczyć wodospady, 
było opuszczenie się na linach z góry, wypatru-
jąc wody przez konary drzew i liście paproci. Od 
momentu powstania Waterfall Gardens, goście 
mogą zachwycać się tymi spektakularnymi 
widokami ze specjalnie do tego celu wybudo-
wanych platform, umiejscowionych nad, pod 

i przed wodospadami. Przejazd do hotelu w La 
Fortuna, obiadokolacja i nocleg. Dla chętnych 
wizyta w basenach geotermalnych (dodatkowo 
płatne, ok. 45 USD/os.). (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu spacer „podniebnym 

szlakiem” w parku El Mistico - dzięki 
zawieszonym na różnych wyso-

kościach mostom będziecie 
mogli Państwo podziwiać 
z  bliska florę i  faunę lasu 
deszczowego. Tutejszą 
dżunglę zamieszkuje ok. 
400 gatunków ptaków (w 

tym kwezale herbowe, koli-
bry, ary oliwkowe), ponad 480 

gatunków motyli, ok. 100 gatun-
ków ssaków (w tym jaguary, małpy, 

aguti) i występuje w niej ponad 2500 gatunków 
roślin (np. orchidee, paprocie, bromelie). Chęt-
nym zaproponujemy zjazdy na linach w dżungli 
(canopy tour). Emocje gwarantowane! (dodatko-
wo płatne - cena ok. 85 USD/os.) Powrót do ho-
telu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa - ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu (możliwy breakfast 
box) przejazd do Parku Narodowego Rincón de 
la Vieja. Trekking w parku zwanym po hiszpańsku 
„zakątkiem starej kobiety”. Nazwę tę nadali mu 
Indianie wierzący, że na zboczach tutejszego wul-
kanu mieszka czarownica, która w gniewie zionie 
ogniem. Aktywny wulkan wznosi się na wysokość 
1916 m n.p.m. i został uformowany przez erupcje 
kilkunastu stożków, w wyniku których powstał 
jeden krater. Odbędziemy spacer u jego podnó-
ża, pośród gejzerów błotnych i gorących źródeł, 
w otoczeniu przebogatej fauny i flory. Następ-
nie przejazd słynną Trasą Panamerykańską do 

Granady (Nikaragua). Kolacja i nocleg w hotelu 
w Granadzie. Dla chętnych wieczorny przejazd 
dorożkami po tym pięknym, kolonialnym mieście. 
Cena ok. 15 USD/os. (Trasa ok. 360 km).
 Dzień 6  Śniadanie i zwiedzanie Granady - 
najpiękniejszego miasta Nikaragui położonego 
u stóp wulkanu Mombacho. W programie m.in. 
spacer zachwycającymi uliczkami Starówki, For-
taleza La Polvora (hiszpańska forteca), Iglesia de 
la Merced (najpiękniejszy kościół w Granadzie). 
Następnie udamy się w rejs po jeziorze Nika-
ragua na wyspy Las Islates. Jezioro Nikaragua 
to największe jezioro w Ameryce Środkowej, 
o  powierzchni blisko 8250 km2. 365 małych 
wulkanicznych wysepek zwanych Las Isletas, za-
mieszkuje społeczność licząca około 1200 osób; 
większość mieszkańców to żyjący w tradycyjny 
sposób rybacy. Na wyspach znajdują się również 
hotele i luksusowe rezydencje. Pozostałe wysepki 
są bezludne i znajdziemy tam wyłącznie dziewi-
czą przyrodę. Kolacja i nocleg w hotelu w Grana-
dzie. Dla chętnych wieczorny wyjazd na wulkan 
na oglądanie lawy - Masaya Nocą (dodatkowo 
płatne, ok. 50 USD/os.). (Trasa ok. 25 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Leon, 
pierwszej stolicy Nikaragui. Po drodze zatrzy-
mamy się na punkcie z widokiem na Laguna de 
Apoyo, czyli jezioro z krystalicznie czystą wodą 
znajdujące się w kraterze uśpionego wulka-
nu. Początki miasta Leon datują się na 1524 r. 
Pierwotnie miasto było położone na zboczach 
wulkanu Momotombo (ok. 30 km od obecnej 
lokalizacji), ale po serii trzęsień ziemi i erupcji 
wulkanu w 1610 r., zdecydowano o przeniesieniu 
stolicy w nieco bezpieczniejsze miejsce. Leon 
to miasto uniwersytetów, pełne inspirujących 

W programie: Kanał Panamski - od Atlantyku do Pacyfiku • San Jose i wulkany Kostaryki • Trasa Panamerykańska • lasy deszczowe 
i plantacje kawy • Nikaragua - zachwycająca i autentyczna • zjazd z wulkanu na sankach lub desce • kolonialne perły - Granada i Leon 

• jezioro Nikaragua i wyspy Las Islates • wypoczynek nad Pacyfikiem All Inclusive • przelot lokalny w cenie

Panama, Kostaryka i Nikaragua 
– Morze lasów, lawa przyjemności 

NIKARAGUA

Panama City

P.N.
Chagres

Playa
Blanca

KOSTARYKA PANAMA

San Jose

La Fortuna
P.N. Rincon de la Vieja

Ganada
Las Isletas

Leon Cerro Negro

Isla
Juan Venado

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

12
dni
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Ameryka Środkowa Panama, Kostaryka, Nikaragua

budowli, uroczych ulic i  alei, fantastycznych 
restauracji i bogatego życia nocnego. W pro-
gramie spacer po mieście m.in: największa 
w Ameryce Środkowej katedra (Basilica de la 
Asuncion), Iglesia de La Recoleccion (przykład 
meksykańskiego baroku, kościół uznawany za 
najładniejszy w Leon). Po południu wizyta w fa-
bryce najsłynniejszego rumu Nikaragui - Flor de 
Caña gdzie zapoznamy się bliżej z procesem de-
stylacji i spróbujemy tego wyśmienitego trunku. 
Rum Flor de Caña znany jest jako jeden z naj-
lepszych rumów w Ameryce Łacińskiej - zdobył 
on ponad 150 międzynarodowych nagród od 
2000 roku i jest najbardziej nagradzaną marka 
rumu w tym okresie. Możliwość zakupów u pro-
ducenta. Transfer do hotelu w Leon, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu proponujemy jedno 
z  najbardziej ekscytujących i  unikalnych do-
świadczeń jakim jest volcanosurfing czyli zjazd 
z wulkanu na specjalnie zaadaptowanych de-
skach a’la snowboardowych lub sankach (dla 
chętnych, dodatkowo płatne ok. 60 USD/os). 
Wycieczka rozpoczyna się transferem (małe 
busy - niekoniecznie klimatyzowane) z Leon 
do podnóża czynnego wulkanu Cerro Negro, 
następnie czeka Państwa wspinaczka kamien-
ną ścieżką na wulkan (wysokość 726 m n.p.m 
i ciągle „rośnie”) i finalnie, po uprzednim przy-
gotowaniu przez instruktora, założeniu ubrania 
ochronnego i gogli, zjazd zboczem wulkanu. 
Prosimy mieć solidne, zakryte buty, dlatego, iż 
rolę hamulców będą odgrywać Państwa nogi. 
Nie ma obowiązku zjazdu - osobom niezainte-
resowanym proponujemy pozostanie w Leon 
i  samodzielną eksplorację miasta. Następnie 

przejazd do rezerwatu Isla Juan Venado. To natu-
ralny labirynt stworzony przez lasy namorzyno-
we i zamieszkały przez tysiące ptaków wodnych. 
Nieskończone plaże rezerwatu są miejscem wy-
lęgu żółwi morskich. Transfer do hotelu w Leon, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu transfer na lotnisko, 
przelot do Panamy, zwiedzanie starówki Pa-
nama City, a następnie przejazd na pacyficzne 
wybrzeże Panamy. Zakwaterowanie w hotelu 
nad oceanem (np. Royal Decameron Golf Beach 
Resort & Villas 4* All Inclusive). Czas na wypo-
czynek. (Trasa ok. 240 km)
 Dzień 10  Wypoczynek nad Pacyfikiem.
 Dzień 11  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu. Transfer na lotnisko i wylot z Panama 
City do Polski (z przesiadką w jednym z euro-
pejskich portów). (Trasa ok. 80 km)
 Dzień 12  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Podczas zwiedzania parków narodowych, stref 
ekologicznych i innych miejsc położonych w la-
sach deszczowych prosimy mieć zakryte buty, 
koszule z  długimi rękawami oraz repelenty. 
Konieczna jest lekka kurtka przeciwdeszczowa/
ponczo. Ze względu na dużą wilgotność prosimy 
odpowiednio zabezpieczyć dokumenty podró-
ży, a także np. aparaty i kamery. Sugerujemy 
zabranie lornetki.
Niektóre parki narodowe mogą być nieczynne 
w poniedziałki. W tej sytuacji pilot na miejscu 
zaproponuje Państwu zwiedzanie innej atrakcji 
lub, o ile będzie to możliwe, zmodyfikuje pro-
gram tak by zwiedzanie danego parku przełożyć 
na inny dzień.

HOTELE
Hotele/Logde/Posady o standardzie **/*** - (8 
rozpoczętych dób hotelowych)
Hotel **** All Inclusive w Panamie - (2 rozpoczę-
te doby hotelowe)
Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w łazienki, często mini bar (płatny dodatkowo) 
i TV. Większość hoteli posiada klimatyzowane 
pokoje.
Pokoje 3-osobowe wyposażone są w łóżko mał-
żeńskie oraz łóżko pojedyncze.
Do dyspozycji gości:
w większości hoteli restauracja i bar, czasami 
także basen oraz ogród
Wyżywienie:
śniadania i obiadokolacje - 8 rozpoczętych dób 
hotelowych
All Inclusive - 2 rozpoczęte doby hotelowe
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z przesiadką w Amsterdamie, 
Paryżu lub Frankfurcie, oraz przeloty wewnętrz-
ne, opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko - hotel 
- lotnisko, program jw., zakwaterowanie w hote-
lach lub posadach (lokalnych pensjonatach) jw. 
(10 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie 
według programu (śniadania i obiadokolacje lub 
lunche/lunch boxy podczas części objazdowej, 
All Inclusive podczas wypoczynku nad Pacy-
fikiem), opiekę pilota w Panamie, Kostaryce 
i Nikaragui, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
opcjonalnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i  napojów oraz innych 
wydatków osobistych.
Koszt uczestnictwa w programie: (opłata na 

miejscu), w tym bilety wstępu, podatki wylo-
towe, opłata graniczna Kostaryka - Nikaragua, 
przewodnicy, napiwki wynosi ok. 550 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu. 
Do żadnego z odwiedzanych krajów nie jest 
wymagane posiadanie wizy. Informacja dotyczy 
obywateli Polski.
Szczepienia. Wymagane jest szczepienie prze-
ciwko żółtej febrze.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9130 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 12.11 9130 12730

11.11 - 22.11 9299 12730

25.11 - 06.12 9149 12499

27.12 - 07.01 10520 14499

17.01 - 28.01 9230 12770

27.01 - 07.02 9349 12799

07.02 - 18.02 9599 13130

17.02 - 28.02 9399 12870

12.03 - 23.03 9199 12799

26.03 - 06.04 9570 13230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9430 

Dopłata za pok. 1 os. od 1440 

Dlaczego w Kostaryce żyją najbar-
dziej szczęśliwi ludzie na świecie? 
Dlaczego Panamę nazywa się Duba-
jem Ameryki Łacińskiej? Dlaczego 
Nikaraguę kocha każdy kto spędzi 
w tym kraju choć jeden dzień? 
To tylko początek. Dowiecie się dużo 
więcej. Zapraszam.

Artur Piniewski
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: PKN

więcej na: R.pl
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Ameryka Środkowa Nikaragua, Panama

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu. Wylot samolotem rejsowym z Warszawy 
(z przesiadką w  jednym z europejskich por-
tów) do Panama City. Aktualne rozkłady pro-
simy sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. Po 
przylocie odprawa paszportowo-celna. Trans-
fer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu będziemy mieli okazję 
zobaczyć największy skrót świata - Kanał Pa-
namski. Uznawany za jeden z Siedmiu Cudów 
Świata Techniki kanał o długości ponad 80 km 
jest bardzo ważnym traktem morskim, łączącym 
Ocean Atlantycki z Pacyfikiem. W interaktyw-
nym muzeum przy śluzie Miraflores poznamy 
jego historię i zobaczymy, jak przez to wąskie 
gardło przeprawiają się ogromne statki. Na-
stępnie czeka nas wyprawa do Parku Narodo-
wego Chagres, zamieszkiwanego przez Indian 
Embera. Po przeprawie czółnami przez dżun-
glę odwiedzimy ukrytą w parku wioskę, gdzie 
spotkamy Indian, dowiemy się, jak żyją i czym 
się zajmują na co dzień. Wieczorem transfer na 
lotnisko i przelot do Managui. Zakwaterowanie 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 3  Śniadanie, a następnie przejazd do 
ekologicznego ośrodka - rezerwatu Selva Negra, 
założonego w 1891 przez imigrantów, na terenie 
którego znajduje się m.in. organiczna plantacja 
kawy, przepięknie położona nad stawem, po-

śród soczystych lasów. Dowiemy się wszystkie-
go o procesie uprawy, zbioru oraz palenia kawy. 
Na koniec skosztujemy kawy własnej produkcji. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Selva Negra. 
(Trasa ok. 140 km).
 Dzień 4  Śniadanie. Spacer, podczas któ-
rego będziemy wypatrywać kolibrów, a także 
Quetzala, świętego ptaka Majów. Możliwość 
przejażdżki konnej (dodatkowo płatna). Na-
stępnie przejazd do Esteli i wizyta w fabryce 
cygar. Nikaraguańskie cygara z tego regionu są 
bardzo wysokiej jakości, sprzedawane w USA 

W programie: Kanał Panamski - od Atlantyku do Pacyfiku • Nikaragua - zachwycająca i autentyczna • zjazd z wulkanu na sankach lub desce 

• kolonialne perły - Granada i Leon • jezioro Nikaragua i wyspa Ometepe • Kanion Somoto • Fabryka cygar w Esteli 

• lasy deszczowe i plantacje kawy

Nikaragua i Panama – Pośród dzikiej przyrody 
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i Europie. Na miejscu możliwość zakupu nie-
których ręcznie robionych cygar. Obiadokolacja 
i nocleg w okolicach Esteli. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Śniadanie i przejazd w stronę So-
moto. Kanion Somoto to jedna z najstarszych 
formacji skalnych w Ameryce Centralnej, ale 
odkryta dopiero w  2004 roku przez geolo-
gów czeskich. Leży nieco na uboczu głównych 
szlaków turystycznych, więc znany jest przede 
wszystkim lokalnej społeczności. Ściany kanio-
nu mają około 150 metrów wysokości i w naj-
węższym miejscu oddalone są od siebie jedynie 
o 5 metrów. Czeka nas ekscytująca wyprawa 
- będziemy nie tylko spacerować, ale także 
pływać w kanionie, przemieszczać się łódką, 
wypatrywać żab, iguan, nietoperzy. Transfer do 
Leon. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wizyta w fabryce naj-
słynniejszego rumu Nikaragui - Flor de Caña, 
gdzie będzie można zobaczyć proces destylacji 
i  spróbować tego wyśmienitego trunku. Rum 
Flor de Caña znany jest jako jeden z najlepszych 
rumów w Ameryce Łacińskiej - zdobył on ponad 
150 międzynarodowych nagród od 2000 roku 
i był najbardziej nagradzaną marka rumu w tym 
okresie. Możliwość zakupów u producenta. Na-
stępnie zapraszamy do zwiedzania pierwszej 
stolicy Nikaragui - Leon. Początki miasta datują 
się na 1524 r. Pierwotnie miasto było położone 
na zboczach wulkanu Momotombo (ok. 30 km 
od obecnej lokalizacji), ale po serii trzęsień ziemi 
i erupcji wulkanu w 1610 r., zdecydowano o prze-
niesieniu stolicy w nieco bezpieczniejsze miejsce. 
Leon to miasto uniwersytetów, pełne inspirują-
cych budowli, uroczych ulic i alei, fantastycznych 
restauracji i bogatego życia nocnego. W progra-
mie spacer po mieście m.in: największa w Ame-
ryce środkowej katedra (Basilica de la Asuncion), 
Iglesia de La Recoleccion (przykład meksykań-
skiego baroku, kościół uznawany za najładniejszy 
w Leon). Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu proponujemy jedno 
z najbardziej ekscytujących doświadczeń jakim 
może być volcano surfing czyli zjazd z wulka-
nu na specjalnie zaadaptowanych deskach a’la 
snowboardowych lub sankach (dla chętnych, 
dodatkowo płatne ok. 60 USD/os.). Wycieczka 
rozpoczyna się transferem (małe busy - nieko-
niecznie klimatyzowane) z  Leon do podnóża 
czynnego wulkanu Cerro Negro, następnie czeka 
Państwa wspinaczka kamienną ścieżką na wulkan 
(wysokość 726 m n.p.m i ciągle „rośnie”) i final-
nie, po uprzednim przygotowaniu przez instruk-
tora, założeniu ubrania ochronnego i gogli, zjazd 
zboczem wulkanu. Prosimy mieć solidne, zakryte 
buty, dlatego, iż rolę hamulców będą odgrywać 
Państwa nogi. Nie ma obowiązku zjazdu - oso-
bom niezainteresowanym proponujemy pozosta-

nie w Leon i samodzielną eksplorację miasta. Na-
stępnie przejazd do Rezerwatu Isla Juan Venado. 
Rezerwat jest labiryntem stworzonym przez lasy 
namorzynowe, zamieszkałe przez tysiące ptaków 
wodnych. Nieskończone plaże rezerwatu są miej-
scem wylęgu żółwi morskich. Transfer do hotelu 
w Leon, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Granady - najpiękniejszego miasta Nikaragui 
położonego u stóp wulkanu Mombacho. W pro-
gramie m.in. spacer zachwycającymi uliczkami 
Starówki, Fortaleza La Polvora (hiszpańska for-
teca), Iglesia de la Merced (najpiękniejszy ko-
ściół w Granadzie), plac niepodległości, gdzie 
najciekawszymi budowlami są: pięknie odre-
staurowany dom Casa de los Tres Mundo zwa-
ny również Domem Lwów oraz Katedra. Kolacja 
i nocleg w hotelu w Granadzie. Dla chętnych 
wyjazd na wulkan na wieczorne oglądanie lawy 
- Masaya Nocą i wizyta na punkcie widokowym 
na Laguna de Apoyo (dodatkowo płatne, ok. 
60 USD/os.). (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Omete-
pe na Jeziorze Nikaragua. Jezioro Nikaragua 
to największe jezioro w Ameryce Środkowej 
o powierzchni blisko 8250 km2. Zamieszkuje je 
wiele gatunków ryb, w tym żarłacze tępogłowe, 
rekiny znany ze swej agresywnej natury, tarpony 
i ryby piły. Jezioro Nikaragua jest również usiane 
egzotycznymi wysepkami oraz znane z zapie-
rających dech w piersiach zachodów słońca. 
Największą wyspą jeziora jest Ometepe, nad 
którą górują dwa czynne wulkany: Concepcion 
(1600 m n.p.m.) oraz Maderas (1394 m n.p.m.). 
Wybierzemy się na trekking oraz do Ojo del 
Agua, gdzie będziemy mieli okazję zażyć kąpieli 
w naturalnym basenie w środku dżungli. Prze-
jazd do Granady. Kolacja i nocleg. Dla chętnych 
wieczorem przejażdżka dorożkami po Granadzie 
(15 USD/os.). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Managua, przelot do Panama City. Następnie 
rozpoczniemy zwiedzanie Starego Miasta (wpi-
sane na listę UNESCO). Panama to charaktery-
styczne wąskie uliczki, niska zabudowa, szlachec-
kie posiadłości i kontrastujące z nimi wieżowce 
w centrum miasta. Spacer po mieście, podczas 
którego zobaczymy m.in. pałac prezydencki 
i kościół San Jose ze słynnym złotym ołtarzem. 
Następnie przejazd na groblę Amador, z której 
można podziwiać panoramę miasta z drapaczami 
chmur. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Transfer na lotnisko i wylot z Panama 
City do Polski (przez jeden z portów europej-
skich). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 

może ulec zmianie lub odwróceniu.
Podczas zwiedzania parków narodowych, stref 
ekologicznych i innych miejsc położonych w la-
sach deszczowych prosimy mieć zakryte buty, 
koszule z  długimi rękawami oraz repelenty. 
Może się przydać lekka kurtka przeciwdeszczo-
wa. Ze względu na dużą wilgotność prosimy 
odpowiednio zabezpieczyć dokumenty podró-
ży, a także np. aparaty i kamery. Sugerujemy 
zabranie lornetki.
Niektóre parki narodowe mogą być nieczynne 
w poniedziałki. W tej sytuacji pilot na miejscu 
zaproponuje Państwu zwiedzanie innej atrakcji 
lub, o ile będzie to możliwe, zmodyfikuje pro-
gram tak by zwiedzanie danego parku przełożyć 
na inny dzień.
HOTELE
Hotele/Logde o standardzie **/*** - (11 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: we wszyst-
kich hotelach wyposażone w łazienki, często 
mini bar (płatny dodatkowo) i TV. Większość 
hoteli posiada klimatyzowane pokoje. Pokoje 
3-osobowe wyposażone są w łóżko małżeńskie 
oraz łóżko pojedyncze. Do dyspozycji gości: 
w większości hoteli restauracja i bar, czasami 
także basen oraz ogród. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje - 10 rozpoczętych dób hotelo-
wych.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z przesiadką w Amsterdamie, 
Paryżu lub Frankfurcie oraz przeloty wewnętrz-
ne, opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko - ho-
tel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w hotelach lub pousadach jw. (10 rozpoczętych 
dób hotelowych), wyżywienie według progra-
mu (śniadania i obiadokolacje lub luche/lunch 
boxy), opiekę pilota w  Panamie i  Nikaragui, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
opcjonalnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i  napojów oraz innych 
wydatków osobistych.
Koszt uczestnictwa w  programie: (opłata na 
miejscu), w tym bilety wstępu, podatki wylotowe, 
przewodnicy, napiwki wynosi ok. 500 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu. 
Do żadnego z odwiedzanych krajów nie jest 
wymagane posiadanie wizy. Informacja dotyczy 
obywateli Polski.
Szczepienia. Wymagane jest szczepienie prze-
ciwko żółtej febrze.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9299 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 12.11 9299 13049

11.11 - 22.11 9570 13370

25.11 - 06.12 9399 13130

27.12 - 07.01 9749 13599

17.01 - 28.01 9430 13199

27.01 - 07.02 9470 13230

07.02 - 18.02 9470 13230

17.02 - 28.02 9349 13070

12.03 - 23.03 9349 13070

26.03 - 06.04 9349 13070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9699 

Dopłata za pok. 1 os. od 900 

Kod imprezy: NIK

więcej na: R.pl



254

Ameryka Środkowa Kolumbia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy 
sprawdzać na: r.pl/rozklady. Wylot do Bogoty 
przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Przylot do Bogoty, transfer do hotelu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Śniadanie. Stolica Kolumbii przypra-
wi nas o zawrót głowy, nie tylko ze względu na 
położenie na wysokości 2640 m n.p.m., ale tak-
że rozmiarem miasta. Ta metropolia liczy cztery 
razy więcej ludności niż Warszawa i jest miastem 
kontrastów. Tutaj nowoczesność współistnieje 
z kolonialną historią, a bogate dzielnice z dziel-
nicami biedy. Przejazd pod wzgórze Monserrate, 
wjazd kolejką i spacer do znajdującego się na 
samym szczycie kościoła. Ze wzgórza rozciąga 
się przepiękny widok na całe miasto, to również 
tu miała miejsce 5 edycja Master Chef Polska. 
Bogota to miasto muzeów i nie omieszkamy 

do kilku z nich wstąpić, pierwszym z nich bę-
dzie muzeum malarza Botero, kolumbijskiego 
Rubensa, który w zachwycie krągłościami, na-
malował otyłą Mona Lisę. Następnie przejazd do 
Zipaquira, gdzie na obiad skosztujemy tradycyj-
nej potrawy tego miasta. Miasto słynie z funkcjo-
nującej do dziś kopalni soli, której dwa pierwsze 
poziomy udostępniono turystom. W scenerii sol-
nych korytarzy i komnat dawnych pomieszczeń 
kopalni, w  której wydobywano niegdyś 70% 
całej kolumbijskiej soli, została zaaranżowana 
Catedral del Sal. Katedra Soli jest zaliczana do 
jednego z siedmiu cudów Kolumbii i jest jedną 
z najciekawszych atrakcji turystycznych tego 
kraju. Podczas zwiedzania obiektu przejdzie-
my przy wykutej w skale drodze krzyżowej, aż 
dojdziemy do ujmująco podświetlonej nawy 
głównej i obrazu stworzenia świata. Ta sceneria 
jest bardzo popularna również wśród Kolumbij-
czyków do zawierania ślubów. Powrót do hotelu 
w Bogocie. Nocleg. (Trasa ok. 200 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się do Muzeum 
Złota, które posiada przypuszczalnie najbogat-
szą kolekcję złotych wyrobów i biżuterii (powyżej 
35 tys. eksponatów) prekolumbijskiej Ameryki. 
Następnie odwiedzimy Muzeum Szmaragdów, 
w którym dowiemy się m.in. że Kolumbia jest 
głównym światowym producentem tych szla-
chetnych kamieni, poznamy również ich rodzaje 
i będzie możliwość zakupu oryginalnego prezen-
tu. W programie spacer po urokliwej starówce 
La Candelaria i zobaczymy Plac Główny, gdzie 
znajduje się m.n Pałac Prezydencki, Katedra 
i Sąd Najwyższy, na który to zorganizowano za-
mach partyzantów, wspierany przez najbardziej 
znanego na świecie bosa narkotykowego Pablo 
Escobara. Jeśli czas pozwoli wstąpimy również 
na lokalny targ rękodzieła, gdzie będzie można 
zakupić kokę i wyroby wykonane przez Indian. 
Po południu przejazd na lotnisko i lot do regionu 
kawowego. Przejazd do urokliwego miasteczka 
Salento, uznanego przez znany przewodnik Lo-

nely Planet, za jedno z najbardziej klimatycznych 
miejsc Kolumbii. Kolorowe domki z hamakami na 
balkonikach, rękodzieło i wyborna kawa, nazy-
wana tutaj tinto, przypadną do gustu wszystkim 
tym, którzy pragną odpocząć od zawrotnego 
tempa życia. Zakwaterowanie w hotelu, obiado-
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu czas na kontakt z przy-
rodą i ucieczkę od miasta i miejsc stworzonych 
przez człowieka. Do doliny palm woskowych 
Valle de Cocora (UNESCO) udamy się legendar-
nymi jeepami Willys, szczęściarze będą jechali na 
stojąco. W programie przejażdżka konna i trek-
king wśród najwyższych palm na świecie. W Ko-
lumbii rosną 324 gatunki palm, spośród których 
palma woskowa jest najbardziej znana. Cała 
dolina jest niezwykle zielona, a spacer po niej to 
czysta przyjemność. Dla chętnych i najbardziej 
wytrwałych zaproponujemy wizytę w  Domu 
Kolibrów (Casa de Colibris), gdzie wpatrywać 
będziemy się jak zahipnotyzowani, w żyjące na 

Kolumbia – Kokalumbia 
W programie: Bogota - prawdziwy zawrót głowy • Zipaquira • region kawy (UNESCO) • Medellin • śladami Pablo Escobara • najpiękniejsze miasto 
kolonialne świata Cartagena • przyroda w dolinie Cocory • rumba i salsa - w kraju Shakiry, Juanesa i Gabriela Garcii Marqueza • kolibrowa hipnoza 

• wypoczynek nad Morzem Karaibskim
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wolności kolibry, przylatujące one do Casa de 
Colibris w odwiedziny, aby spożyć wodę wymie-
szaną z cukrem nierafinowanym panela. Zielone, 
niebieskie, z białym kołnierzykiem, machają nie-
zwykle szybko skrzydełkami. Wyzwaniem będzie 
uchwycić je na zdjęciu w odpowiednim momen-
cie. Kolumbia jest numerem 1 na świecie, jeśli 
chodzi o ilość kolibrów i zamieszkują ją aż 1903 
gatunki ptaków. Powrót. Na kolację zaserwują 
nam lokalny przysmak: pstrąga z „patacón”, czyli 
smażonym plackiem z platana. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Śniadanie i czas na pracę. Odwie-
dzimy typową dla regionu plantację kawy, gdzie 
dostaniemy koszyki i będziemy zbierać czerwone 
ziarenka kawy. Wyjaśnimy sobie również proces 
jej powstawania i skosztujemy sławnej kolumbij-
skiej kawy. Kolumbia jest 3 na świecie eksporte-
rem kawy po Brazylii i … Wietnamie. Wieczorem 
przelot do Medellin (lot możliwy z przesiadką 
w Bogocie), miasta z którego wywodził się kartel 
narkotykowy Pablo Escobara. Kolacja. Zakwate-
rowanie. Nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Medellin to najnowocze-
śniejsze i drugie co wielkości miasto Kolumbii. 
Będziemy mieli okazję przejechać się kolejką 
nad comunas, dzielnicami biedy, skąd pocho-
dził Pablo Escobar, boss kartelu narkotykowego 
Medellin, budzący do dziś sprzeczne odczucia 
u Kolumbijczyków. To tutaj kręcono słynny serial 
„Narcos”, opowiadający o polowaniu kolumbij-
skiej policji i amerykańskiej DEA na Escobara. El 
Patrón, bo tak go nazywano, był postacią kon-
trowersyjną, z jednej strony miał na sumieniu 
ok. 10 tys. ludzi, z drugiej wielokrotnie wspierał 
finansowo biednych, budując np. osiedle dla 
400 ubogich rodzin. To człowiek, który był jed-
nym z najbogatszych ludzi świata, zbudował 
sam dla siebie więzienie, jako pierwszy użył 
małych odrzutowców do przemytu ton kokainy 
do USA i w przeciwieństwie do innych „narcos” 
sam nie popadł w żaden nałóg. Zwiedzanie Me-
dellin będzie więc krążyło wokół życia i śmierci 
Pabla, odwiedzimy m.in. cmentarz na którym 
spoczywa. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 7  Śniadanie. Wyruszymy w  drogę 
poza Medellin do Guatape, miejscowości sły-
nącej z ogromnego monolitu skalnego, z niesa-
mowitym widokiem na okalające go jeziora. Dla 
chętnych i cieszących się dobrą kondycją wejście 
na samą górę, skąd rozpościera się widok na 
krainę jezior. Do pokonania mamy ponad 600 
schodów, jednakże, by zachwycić się pięknymi 
widokami wystarczy ich kilkadziesiąt. W klima-
tycznym miasteczku zjemy obiad, składający się 
typowego dania kolumbijskiego: bandeja paisa, 
itd. Powrót i przelot do Santa Marta. Nocleg. 
(Trasa ok. 170 km).
 Dzień 8-9  Śniadanie. Dzień wolny na odpo-
czynek w okolicach Santa Marta. Dla chętnych 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych, np.: wizyta w Parku Tyrona i mieście Santa 
Marta lub Minca. Pełną listę poda pilot wycieczki 
na miejscu. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 10  Śniadanie, przejazd do Cartageny, 
po drodze odwiedzimy wulkan błotny Totumo, 
w którym będziemy mieli możliwość kąpieli. Na-
stępnie kąpiel w rzece i dalsza droga do Carta-
geny. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
Dla chętnych wieczorem przejażdżka wesołym 
autobusem tzw. chivą przy akompaniamen-
cie lokalnych muzyków wykonujących słynne 
w  tym kraju Vallenato, będziemy poznawać 
miasto nocą, wstąpimy również na dyskotekę 
(ok. 40 USD/os.). (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie Cartagena 
de Indias (wpisana na listę światowego dziedzic-

twa UNESCO) to jedno z najważniejszych miast 
basenu Morza Karaibskiego i prawdopodobnie 
najpiękniejsze miasto kolonialne na świecie. 
W  Cartagenie Hiszpanie gromadzili skarby 
łupione na terenie Ameryki Południowej, co 
powodowało częste najazdy piratów. W celach 
obrony zbudowano tu bardzo okazałe, ciągnące 
się kilometrami fortyfikacje, które przetrwały do 
dziś. San Diego to serce kartageńskiej starów-
ki, znajdziemy tu niesamowitą ilość pięknych 
kościołów, domów kolonialnych, muzea, parki 
i urzekające kolorowe uliczki. Miejsce to ożywia 
się szczególnie pod koniec dnia, kiedy większość 
placów wypełnia się stolikami, pojawiają się ar-
tyści, muzycy i wszystko nabiera rytmu salsy, 
aż do późnych godzin nocnych. Cartagena wy-
stępuje w kilku powieściach słynnego noblisty 
G.G.Marqueza, a on sam miał tutaj swój dom. 
Zwiedzimy Stare Miasto, fortyfikacje, zamek San 
Felipe de Barajas i klasztor La Popa założony na 
początku XVII wieku skąd rozciąga się wspaniały 
widok na miasto. Dla chętnych po południu wi-
zyta w Aviario Nacional, w którym zgromadzo-
no 2000 ptaków z różnych rejonów Kolumbii. 
Spotkamy tam tukany, ary, papugi, dzięcioły, 
flamingi, kulony i ibisy szkarłatne (ok. 50 USD/
os.). Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12  Śniadanie. Dzień na wolny na sa-
modzielną eksplorację miasta. Dla chętnych 
całodzienna wycieczka łodzią na Wyspę Ro-
sario. Wyspy Różańcowe (Islas del Rosario) to 
przepiękne, niewielkie wyspy rozrzucone na 
Morzu Karaibskim nieopodal wybrzeży Kolum-
bii. Piękne, białe, dziewicze plaże, rafy koralo-
we, tropikalna roślinność, mnóstwo tropikalnej 
fauny: bajecznie kolorowe ryby o przeróżnych 
kształtach, delfiny, żółwie, kraby. Wyspy Różań-
cowe charakteryzują się niezmiennym, ciepłym 
klimatem. Krystaliczne wody opływające wyspy 
połyskują w  kolorach błękitno-turkusowych 
w zależności od kąta padania promieni słonecz-
nych. Możliwość snorkelingu i plażowania. (ok. 
110 USD/os.). Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
 Dzień 13  Po śniadaniu czas wolny na ostat-
nie zakupy. Transfer na lotnisko i lot powrotny 
do Polski (przez jeden z europejskich portów 
lotniczych). 
 Dzień 14  Przylot do Warszawy na lotnisko 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele lub pousady/hacjendy *** w kategoriai 
lokalnej - wygodne. Pokoje: funkcjonalne 2 - 
osobowe, wszystkie wyposażone w  łazienki 
z WC oraz często TV i telefon. Uwaga! Pokoje 
3 - osobowe tylko w konfiguracji: łóżko małżen-
skie plus łóżko pojedyncze. Do dyspozycji gości:
niektóre obiekty posiadają basen.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa - Bogota - 
Cartagena - Warszawa (z przesiadką w Amster-
damie lub Paryżu) oraz przeloty wewnętrzne wg 
programu, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach lub hacjendach j.w. (12 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery autokarem lub mini-
busem, wyżywienie: śniadania i lunche/obiado-
kolacje wg programu, opiekę polskiego pilota, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie 
T.U. Europa. (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, napiwków dla lokalnych przewodników, 
kierowców oraz innych wydatków osobistych. 
Koszt uczestnictwa w programie (w tym bilety 
wstępu) ok. 245 USD/os.

WYCIECZKI LOKALNE
Park Tyrona to jeden z  najchętniej odwie-
dzanych parków narodowych w Kolumbii. To 
miejsce, gdzie góry Sierra Nevada de Santa 
Marta schodzą do Morza Karaibskiego. Praw-
dziwa dżungla, lasy palm kokosowych i kilo-
metry nietkniętych przez cywilizację białych 
plaż, okrzyknięte przez National Geographic 
jedną z najpiękniejszych plaż. Oprócz bujnej 
roślinności w parku występują tapiry, rzadkie 
gatunki małp np. wyjec czarny, kondory, cie-
kawe gatunki ptaków, w tym papugi z gatunku 
sierra parrot, a także rzadki gatunek żab. Do dziś 
mieszkają tam indianie m.in. Kogi i Arhuaco. Po 
parku można się poruszać wyłącznie pieszo lub 
jeździć konno. (ok. 95 USD/os.). Uwaga!  Raz do 
roku władze Kolumbii w porozumieniu z lokalną 
ludnością Kogui decydują o zamknięciu Parku 
Tyrona na okres jednego miesiąca. Decyzja ta 
ma na celu przywrócenie równowagi środowi-
skowej w Parku, a także tłumaczona jest tłem 
kulturowym. Pilot na miejscu zaproponuje inne 
atrakcje fakultatywne (w sezonie 2019/2020 
Park Tyrona był zamknięty w miesiącu lutym, 
w tym okresie realizowaliśmy wycieczkę fakul-
tatywną do Rezerwatu Taironaka).
Rezerwat Taironaka to miejsce, gdzie będziemy 
mieli okazję zachwycić się zarówno historią jak 
i przyrodą. To tutaj żyli Indianie Tayrona, których 
potomków, Indian Kogui, zachowujących te same 
tradycje, do dziś można spotkać w tym regionie. 
Dawna osada położona wśród bujnej roślinności 
przypomina słynne w Kolumbii Zaginione Mia-
sto. Będziemy mogli pospacerować podobnymi 
jak tam brukowanymi ścieżkami, oglądać tara-
sy, akwedukt i miejsca ceremonii. Odwiedzimy 
również małe muzeum. (ok. 90 USD/os.).
Palomino Tour to jedna z największych atrakcji 
regionu. Pomysłowość mieszkańców miasteczka 
nas zaskoczy. Wjedziemy na górę na motorach, 

przejdziemy pół godziny pieszo, aby w następnej 
kolejności zrobić spływ rzeką na dętkach. Dwie 
godziny relaksu i kontaktu z przyrodą. (Uwaga 
niezbędne są kremy z filtrem). Naszą wycieczkę 
zakończymy obiadem na plaży i relaksem. Po-
wrót do Santa Marta. (ok. 85 USD/os.).
Scubadiving. Nurkowanie z ekwipunkiem w Par-
ku Tyrona, to jeden z najlepszych i najbardziej po-
pularnych miejsc do nurkowania. Rozpoczyna się 
wypłynięciem przez uwielbianej przez obcokra-
jowców miejscowości Taganga. (ok. 110 USD/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu. Informacja dotyczy obywateli 
Polski.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

12230 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 14.11 12520 17199

16.11 - 29.11 12320 16920

22.11 - 05.12 12270 16999

27.12 - 09.01 13849 19299

17.01 - 30.01 12370 17120

30.01 - 12.02 12420 17199

12.02 - 25.02 12370 17199

27.02 - 12.03 12420 16999

12.03 - 25.03 12230 16799

03.04 - 16.04 12230 16799

28.04 - 11.05 12420 17199

Dopłata za pok. 1 os. od 1740 

Kod imprezy: KMB

więcej na: R.pl



256

Ameryka Południowa Brazylia

      –› Wylot z : Warszawa 

      –› Lot bezpośredni 

      –› Nowość 



257

Ameryka Południowa Brazylia

Kraina północno-wschodniej Brazylii zachwyca każdego najładniejszymi 
w całej Ameryce Południowej plażami, lasem deszczowym, górami 
i bliskością równika. Ceara to jeden z 26 stanów Brazylii, najbogatszy 
w dni słoneczne, w którym słońce cieszy turystów prawie przez cały rok. 
Nazwa regionu pochodzi z języka indiańskiego i oznacza śpiew pięknej 
papużki o nazwie jadania. Spacerując plażami można obserwować 
kołyszące się na wodach Atlantyku łodzie rybackie - jangady, typowe dla 
tej części Brazylii, a w Jericoacoara wypocząć na hamakach zawieszonych 
tuż nad ciepłymi wodami zatoki. Szerokie, piaszczyste plaże ozdobione 
kolorowymi wydmami zachęcają do wyprawy jedynymi w swoim rodzaju 
samochodzikami buggy. 

W regionie
Brazylia kojarzy się z białymi plażami, cu-
downym Rio de Janeiro, sambą, piłką nożną 
i karnawałem. To także kraj o największej 
bioróżnorodności na świecie, gdzie znajduje się 
największa rzeka na świecie – Amazonka. Do 
największych atrakcji regionu należą szerokie, 
białe plaże, czerwone klify Morro Branco, a 
także wydmy Lencois Maranhenses, gdzie w 
samym centrum pustyni można zanurzyć się w 
wodach słodkowodnych lagun.
Fortaleza
Fortaleza, nowoczesna miejscowość wypo-
czynkowa i stolica stanu Ceará, położona jest 
w płn-wsch Brazylii. W ostatnich latach zbudo-
wano tu nowe hotele, imponującą promenadę 
Beira Mar i miejsca rozrywki. 
Praia das Fontes
Położona 90 km od Fortalezy, Praia das Fontes, 
pełna jest naturalnych źródeł słodkiej wody. Na 
całej długości znaleźć można wodę tryskającą 
z klifów, tworzącą świecące w słońcu fontanny. 
Znajduje się tu też Gruta Da Mãe D’agua, a kilka 
kilometrów na północ przespacerować się moż-
na labiryntem czerwonych skał – Morro Branco.  
Aquiraz
Jest to niewielka, spokojna miejscowość 
położona 30 km na południe od Fortalezy. 
Plaże tutaj są szerokie i długie, a przy odpływie 
tworzą się na nich niewielkie jeziorka, idealne 
do zabawy dla najmłodszych. Niekwestiono-
waną zaletą Aquiraz jest największy w Ameryce 
Łacińskiej park wodny Beach Park.

Cumbuco
Cumbuco to mała, wyluzowana wioska plażo-
wa, położona 45 minut na północ od lotniska 
w Fortalezie. Spektakularne wydmy i piękna 
plaża ozdobiona palmami kokosowymi przycią-
ga turystów z całego świata. Wokół Cumbuco 
znajdują się kilometry pustych plaż idealnych 
do uprawiania kitesurfingu i windsurfingu. 
Jericoacoara
Jericoacoara znajduje się na terenie Parku Naro-
dowego, na zachodnim wybrzeżu stanu Ceara, 
około 300 km od Fortalezy. Znajduje się tu słyn-
na plaża, nazywana Jeri, znana na całym świecie 
jako jedna z najpiękniejszych plaż na świecie. 
Do miasteczka dojechać można tylko plażą i 
wydmami, poruszając się jeepami. Jericoacoara 
szczyci się czystymi i słodkowodnymi lagunami, 
plażami z białym piaskiem i wydmami, które 
ciągną się kilometrami wzdłuż wybrzeża. 

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Fortalezy, opłaty lotnisko-
we, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie 
wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego 
rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie ho-
teli nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych.

Informacje ogólne 

Wiza
Nie są wymagane od obywateli RP. Pasz-
port musi być ważny 6 miesięcy od daty 
powrotu.

Czas
Brazylia to kraj 27 razy większy niż Polska, 
dlatego obejmuje różne strefy czasowe. 
W Fortalezie jest -4 h w stosunku do czasu 
polskiego w okresie zimy, -5 w okresie lata

Język urzędowy
Portugalski.

Waluta
1 real (BRL) = 100 centów, 1 USD = 3  BRL. 
Sugerujemy zebranie dolarów (USD), gdyż 
kurs dolara jest trochę lepszy niże euro 
(EUR). W obiegu są banknoty 2, 5, 10, 20, 
50, 100 reali oraz monety 5, 10, 20, 50 cen-
tów i 1 real. Karty kredytowe są powszech-
nie akceptowane, jednakże często płacąc 
gotówką można otrzymać upust.

Elektryczność
110/220V, 60Hz. Gniazdka typ szwajcarski 
(dwa okrągłe poziomo położone otwory 
i jeden poniżej). Adaptery są dostępne w 
sklepikach. W Brazylii mogą nie działać te-
lefony trzyzakresowe. Te nowszej generacji 
działają bez zarzutu.

Szczepienia i zdrowie
Szczepienia nie są wymagane. Jedynie w 
rejonie Amazonii jest wymagane szczepie-
nie przeciwko żółtej febrze. Należy zabrać 
repelenty. 

Przepisy celne
Zakazuje się wwozu więcej niż 12 litrów 
napojów spirytusowych na osobę (lub 
przelicznik na inne alkohole) i powyżej 
200 papierosów. Przy wwozie i wywozie 
pieniędzy w kwocie do 10 tys. BRL lub jej 
równowartości w walutach obcych nie ma 
obowiązku wypełniania deklaracji celnej.

Transport
Obowiązuje ruch prawostronny. Drogi 
są w dobrym stanie. Transport publiczny 
funkcjonuje do późnych godzin nocnych.

Wyloty 
Wyloty z Warszawy. Zbiórka przy stanowi-
sku Rainbow na 3 godziny przed wylotem 
samolotu na lotnisku w Warszawie. Przelot 
samolotem czarterowym. Aktualne rozkła-
dy lotów prosimy sprawdzać na:  
R.pl/rozklady.

BRAZYLIA

Fortaleza
Cumbuco

Jericoacoara

Praia das Fontes
Aquiraz

Fortaleza

Brazylia

Ameryka Południowa
Brazylia - Fortaleza
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Region Ceara to istny raj dla miłośników waka-
cyjnej beztroski. Z jednej strony szerokie plaże 
z białym piaskiem, a z drugiej niezliczone bary 
i restauracje, które pozwolą chłonąć brazylijską 
muzykę na żywo. To także idealne miejsce do 
uprawiania sportów wodnych. Zachęcamy rów-
nież do skosztowania świeżo wyciskanych soków 
z egzotycznych owoców praktycznie nieosią-
galnych w Europie, przysmaków ze zmrożonej 
acai, orzeźwiającej caipirinhi, czy doskonałych 
owoców morza.

Izabela Damek
Rezydent Rainbow

Ameryka Południowa

Brazylia - Fortaleza
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Wycieczki fakultatywne 

Fortaleza - City Tour
Fortaleza jest nowoczesnym miastem, łączącym ekskluzywne 
hotele, restauracje, a także bogate możliwości rozrywki z dobrze 
zachowanym historycznym centrum, które kryje w sobie bogatą 
historię. Podczas wycieczki zobaczą Państwo latarnię morską, 
Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Historii i Antropologii. Kolejno 
udamy się do Starego Publicznego Więzienia, a także na Stary 
Rynek, gdzie będzie można kupić rękodzieła, charakterystyczne 
dla tego regionu. Podczas wizyty w Fortalezie, nie można pomi-
nąć plaży Futuro, Iracema, a także Meirelles. Cena ok. 30 EUR/os.

Wydmy w Morro Branco + Fontes
Oddalone 79 km od Fortalezy Morro Brano słynie na całym świe-
cie z fantastycznej plaży oraz wielokolorowego piasku, tworzące-
go piękne wydmy. Artyści używają piasku o wielu odcieniach, aby 
tworzyć pamiątkowe buteleczki z usypanymi w nich krajobrazami 
z Fortalezy. Kolejnym przystankiem podczas wycieczki będzie 
plaża Fontes, idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych, 
ponieważ sprzyjają temu fale i watr. Na plaży podany zostanie 
obiad z krewetkami lub rybą. Cena ok. 60 EUR/os.

Magiczna plaża Jericoacoara
Fascynująca wyprawa do niezwykłego, pełnego wspaniałych wi-
doków Jericoacoara. Dawnej skromna wioska rybacka, pustynne 
plaże, dziś miejsce to znane jest jako „Strefa Ekologiczna”. Miano 

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Jericoacoara

Morro Branco
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to zyskało dzięki nienaruszonemu ekosystemowi i bujnej przyro-
dzie. Jericoacoara znalazła się na liście 10 najpiękniejszych plaż 
świata w rankingu „New York Times”. Po pokonaniu samochoda-
mi z napędem na 4 x 4, dojedziemy do miejscowości Jericoacora, 
popularnie zwanej Jeri. Jericoacoara znajduje się na terenie Parku 
Narodowego, a dojechać tu można tylko plażą i wydmami, poru-
szając się jeepami. Cena ok. 160 EUR/os.

Noc piratów
To jedno z najbardziej kultowych miejsc w regionie. Zabawa przy 
brazylijskich rytmach, muzyka na żywo oraz różnorodne pokazy 

taneczne. Niesamowity wieczór, który pozostaje na długo w pa-
mięci! W cenie transfer oraz wejście. Cena ok. 46 EUR/os.

Przez wybrzeże na quadach “Buggy”
Całodniowa wycieczka w celu poznania najpiękniejszych plaż w re-
gionie Ceara. Można będzie też podziwiać spektakularne wydmy 
Cumbuco (popularną rozrywką jest tam zjazd na desce z piasz-
czystych pagórków). Przyjdzie też czas na plażowanie, a także 
będzie możliwość spróbowania kolorowego koktajlu z owocami 
z Amazonii oraz świeżych krewetek. Cena ok. 60 EUR/os.

Relaks

Praia de Iracema
Piękna, szeroka plaża i tylko 10 minut od centrum miasta. Dzięki 
wybudowanemu pomostowi można wejść na środek morza i podzi-
wiać panoramę miasta. Zachęcamy do wieczornych spacerów cią-
gnącą się wzdłuż plaży promenadą i podziwiania zachodu słońca. 

Praia do Futuro
Plaża otoczona barami i restauracjami. Jeśli chcesz się zrelakso-
wać, dobrze zjeść i pić caipiriñas jest to miejsce z pewnością dla 
Ciebie. To także miejsce, gdzie jest wspaniałe życie nocne. Warto 
poczekać do wschodu słońca.

Z dziećmi
 
Park wodny - Beach Park
Największy park wodny w Ameryce Łacińskiej, którego obszar 
wynosi 35.000 m². W skład kompleksu wchodzi park wodny, 
plaża oraz ośrodek wypoczynkowy. Każdy znajdzie tutaj coś dla 
siebie, ponieważ atrakcje aquaparku można podzielić na trzy 
kategorie – rodzinną, umiarkowaną i ekstremalną. Najliczniejsza 
kategoria atrakcji to te przeznaczone dla rodzin z dziećmi.

Dla aktywnych

Kitesurfing
Wybrzeże w stanie Ceara to wymarzone miejsce dla wszystkich 
fanów sportów wodnych. Panują tam idealne warunki pogodowe 
do uprawiania kitesurfingu. Nie jest potrzebne duże doświad-
czenie, gdyż na miejscu można wziąć udział w certyfikowanych 
szkoleniach kitesurfingowych. 

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są 
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlo-
wej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży 
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie interne-
towym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center, 
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz 
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich 
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.

Jericoacoara
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Położenie
Hotel Dom Pedro Laguna położony jest w Aquiraz na wybrze-
żu regionu Ceará, 45 km od lotniska w Fortalezie. Jest to jeden 
z najbardziej ekskluzywnych kurortów nadmorskich w Brazylii. 
Hotel usytuowany jest nad brzegiem morza, przy jednej z rajskich 
plaż północno-wschodniej Brazylii. Kurort został czterokrotnie 
nagrodzony przez World Travel Awards jako „Najlepszy kurort 
w Ameryce Południowej”. W odległości 26 km od hotelu znajduje 
się Beach Park – najlepszy i największy park wodny w Ameryce 
Łacińskiej.
Plaża
Piękna, długa i piaszczysta plaża Marambaia znajduje się przed 
hotelem. Przy odpływie, na plaży tworzą się naturalne baseny 
wodne. Leżaki i parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna całą dobę, 2 restauracje (główna i z daniami 
z grilla przy basenie), 2 bary, basen z dostępem do plaży, basen 
dla dzieci, łódki elektryczne do przemieszczania się po terenie 
hotelu (bezpłatnie). Hotel składa się z dwu-kondygnacyjnego 
budynku głównego oraz bungalowów.
Pokoje
102 pokoje położone na terenie laguny. Część komunikacji po-
między budynkami odbywa się na łódkach elektrycznych po ka-
nałach. Pokoje deluxe z widokiem na ogród (ok. 30m2) położone 
na parterze oferują klimatyzację, łazienkę, suszarkę do włosów, 
TV, telefon, sejf, minibar (dodatkowo płatny), taras z wyjściem na 
ogród. Dostawka w formie rozkładanej sofy.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w postaci bogatego bufetu w restau-
racji głównej. Napoje dodatkowo płatne. Możliwa dopłata do 
3 posiłków dziennie (lunch w restauracji przy plaży).
Program sportowy i animacyjny
Centrum fitness (czynne całą dobę), rowery (bezpłatne), 4 
oświetlone korty do tenisa ziemnego (sprzęt do wpożyczenia 
bezpłatnie), boisko wielofunkcyjne, pole golfowe (18 dołków, 
dodatkowo płatne ok 120 reali/os), zewnętrzne jacuzzi, boisko 
do piłki plażowej, klub dla dzieci w wieky 4 - 12 lat, plac zabaw 
dla dzieci, mini golf. Animacje dla dzieci od 8:30 do 16:30 (przy 

basenie, na plaży lub w klubie). 3 razy w tygodniu wieczory te-
matyczne, 2 razy w tygodniu muzyka na żywo.
Internet
Bezpłatny Internet na terenie hotelu.
laguna.dompedro.com

Przy plaży Royal We dwoje

Dom Pedro to wysokiej klasy, często wyróżniany obiekt. Najlepsze opinie Gości podkreślają doskonałą obsługę przystosowaną do różnych 
wymagań Gości a także jego doskonałą lokalizację, wprost na lagunie, przy rajskiej plaży. Hotel polecamy wymagajacym Klientom.

Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf – Fortaleza 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

5799 zł

KOD IMPREZY: FRU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 6030 8920 11230 16070

Październik od 6170 9099 11499 16370

Listopad od 5799 8470 11199 15649

Grudzień od 5849 8520 10949 15399

Styczeń od 6049 8799 11099 15699

Luty od 6049 9199 10949 16199

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 6499 9220 

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni



261

Ameryka Południowa Brazylia

Położenie
Coliseum Beach Resort znajduje się w miejscowości Beberibe, 
przy słynnej plaży Praia das Fontes. Kolorowy piasek i klify w róż-
nych odcieniach tworzą niezwykłe miejsce do wypoczynku. Lotni-
sko w Fortalezie oddalone jest od hotelu o 85 km.
Plaża
Hotel położony jest przy długiej, piaszczystej plaży Praia das Fon-
tes, która znana jest z kolorowych formacji skalnych. Najsłynniej-
szą z nich jest Jaskinia Matki D`Água, kilka minut spacerem od 
hotelu. Dodatkowo, niedaleko hotelu znajduje się plaża Morro 
Branco ze słynnymi labiryntami uformowanymi z pomarańczo-
wych klifów. Leżaki i parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja z widokiem na morze, duży 
basen zewnętrzny o wymiarach 70m x 20m i głębokości 1,2 m, ba-
sen dla dzieci, parking, pralnia (dodatkowo płatna). Dla rodziców 
małych dzieci dostępny jest pokój z kuchenką, mikrofalą oraz do-
stępem do wody w celu przygotowania posiłku dla niemowlęcia.
Pokoje
Hotel posiada 166 obszernych pokoi rozlokowanych w 3-piętro-
wym budynku. Pokoje Superior z widokiem na morze (ok. 48m2) 
posiadają 2 osobne pokoje, klimatyzację w głównej sypialni, bal-
kon, łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, mini-lodówkę, 
telefon, sejf, TV.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, lunch oraz obiad w formie bufetu. Prze-
rwa kawowa (16:00 – 18:00). Napoje bezalkoholowe (woda, na-
poje, koktajle bezalkoholowe) oraz lokalne alkohole (piwo, wy-
brane koktajle, caipirinha, caipirosca, lokalna whiskey). Przekąski 
dostępne w barze przekąskowym w godzinach 11:00 – 19:00. Za 
dopłatą dostępne są alkohole importowane.
Program sportowy i animacyjny
Plac zabaw dla dzieci, sala gier (ping-pong, snooker, szachy), nie-
wielka siłownia, sauna, boisko wielofunkcyjne, klub dla dzieci, mini 
farma (czynna 6 dni w tygodniu), program animacyjny dla dzieci.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
coliseumhotel.com.br

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Rozległy resort z fantastycznym położeniem wprost na plaży i blisko Morro Branco. Uzupełnieniem do beztroskich wakacji są wszechobecne 
hamaki. Zapraszamy na leniwe wakacje w hamaku.

Coliseum Beach Resort – Beberibe 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

5299 zł

KOD IMPREZY: FRU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 5299 7670 10370 14320

Październik od 5480 7880 10599 14599

Listopad od 5699 7870 10870 13999

Grudzień od 5549 7820 10099 13899

Styczeń od 5599 7920 10270 14030

Luty od 5549 8499 10099 15030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5499 7199 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4949 6099 

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Hotel z fantastycznym położeniem, wprost na plaży, dysponuje obszerną przestrzenią do wypoczynku, rozbudowanym kompleksem 
basenów ze zjeżdżalniami i  pełną kolorów strefą dla dzieci. Całość uzupełnia wygodny all inclusive i bardzo przystępna cena. Gorąco 
polecamy.

Parque Das Fontes – Beberibe +
Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.
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Położenie
Hotel Parque das Fontes to jeden z największych kompleksów 
turystycznych w regionie Ceará. Obiekt położony jest na obszarze 
kilku hektarów, wśród ładnie utrzymanej zieleni. Hotel znajduje 
się w miejscowości Beberibe, przy Praia das Fontes - najwięk-
szym i najładniejszym kurorcie na wschodnim wybrzeżu Ceará. 
Miejscowość oferuje komfortowy wypoczynek i daje możliwość 
obcowania z tradycyjnym regionalnym klimatem. W odległości 9 
km od hotelu znajduje się jedna z największych atrakcji regionu 
- labirynt uformowany z klifów różnej wielkości i barwy (Morro 
Branco). Lotnisko w Fortalezie oddalone jest od hotelu o 85 km.
Plaża
Hotel położony jest przy długiej, piaszczystej plaży. Praia das Fon-
tes jest znana z naturalnych źródeł, a także z jaskiń uformowa-
nych przez piękne klify z kolorowych piasków. Najsłynniejsza jest 
Jaskinia Matki D`Água, kilka minut spacerem od hotelu. Leżaki 
i parasole bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, 2 baseny zewnętrzne 
(w tym jeden ze zjeżdżalnią), basen dla dzieci, restauracja, 2 bary, 
sklepik z pamiątkami. Dla rodziców małych dzieci dostępny jest 
pokój z kuchenką, mikrofalą oraz dostępem do wody w celu przy-
gotowania posiłku dla niemowlęcia. Na terenie hotelu znajduje się 
jezioro. Niewielki park wodny Aquatic z dodatkowymi basenami 
(jeden prostokątny, drugi o nieregularnym kształcie, z wyspą po 
środku i zjeżdżalniami, trzeci dla dzieci z niewielkimi zjeżdżalniami 
oraz niewielki okrągły basen pod zadaszeniem, ze zjeżdżalnią). 
Aquatic czynny jest 6 dni w tygodniu (zamknięty we wtorki) w go-
dzinach 9 - 16. Hotel jest przyjazny zwierzętom i posiada specjalne, 
wydzielone miejsce do wyprowadzania psów, z torem przeszkód.
Pokoje
Hotel posiada 463 pokoje rozlokowane w 1-piętrowym budynku. 
Pokoje standardowe z widokiem na ogród (ok. 25m2) posiadają 
klimatyzację, łazienkę z prysznicem, balkon lub taras, minibar 
(dodatkowo płatny), TV, telefon, sejf (bezpłatny). Pokoje przy-
stosowane dla 2 osób dorosłych (podwójne łóżko).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, lunch oraz obiad w formie bufetu. Prze-
rwa kawowa (16:00 – 18:00). Napoje bezalkoholowe (woda, 
napoje, koktajle bezalkoholowe) oraz lokalne alkohole (piwo, 
caipirinha, caipirosca, lokalna whiskey). Przekąski dostępne 
w barze przekąskowym w godzinach 10:00 – 21:00 oraz w parku 
wodnym w godzinach 10:00 – 16:00. Za dopłatą dostępne są 
alkohole importowane.
Program sportowy i animacyjny
Park wodny Aquatic otwarty przez 6 dni w tygodniu (z wyłącze-
niem wtorków) w godzinach 9 – 16. Kort do tenisa ziemnego, 
pokój gier (bilard, ping -pong, piłkarzyki), mini golf, klub dla 
dzieci, plac zabaw dla dzieci.
Internet
Bezpłatny Internet na terenie lobby.
hotelparquedasfontes.com.br

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

KOD IMPREZY: FRU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 5220 7199 9720 13030

Październik od 5349 7370 9949 13320

Listopad od 5130 6949 10249 12799

Grudzień od 5070 6999 9599 12699

Styczeń od 5499 7670 10199 13820

Luty od 5499 7999 10020 14199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5670 7599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4730 5720 

CENA OD

5070 zł

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel zlokalizowany w samym sercu Parku Narodowego Jerico-
acoara w niewielkim i urokliwym turystycznym miasteczku Jeri-
coacoara. Obiekt został wybudowany w lokalnym stylu i malow-
niczo wkomponowany w otoczenie egzotycznej roślinności parku. 
Z plaży która przylega do hotelu roztacza się malowniczy widok 
na krajobraz wydmowy oraz ocean. W pobliżu hotelu znajdują się 
lokalne sklepiki, restauracje oraz kawiarnie z których rozbrzmie-
wa brazylijska muzyka. Do międzynarodowego portu lotniczego 
w Fortalezie jest ok. 300 km. Transfer obejmuje przejazd busem 
do granicy Parku Narodowego Jericoacoara, a następnie otwar-
tymi jeepami 4x4 (do 8 osób w pojeździe) po wydmach i plaży 
należącej do Parku Narodowego.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu szeroka piaszczysta plaża z białym 
piaskiem i łagodnym zejściem do wody. Na plaży do dyspozycji 
leżaki (w miarę dostępności) a także ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24h, restauracja główna z widokiem na zato-
kę, bar przy plaży, basen, 2 jacuzzi zewnętrzne, siłownia, kącik 
internetowy, strefa relaksu z hamakami przy plaży, możliwość 
wymiany walut, pokój gier, room serwis. Dodatkowo płatne: 
Strefa SPA z sauną, usługi masażu, sporty wodny na plaży, opie-
kuna do dzieci, codzienne sprzątanie, pralnia i usługi prasowania, 
wypożyczalnia rowerów.
Pokoje
Obiekt oferuje dla swoich gości zakwaterowanie w 80-ciu prze-
stronnych pokojach w stylu brazylijskim. Każdy pokój został kom-
fortowo wyposażony: łazienka (prysznic, suszarka do włosów, 
w pokojach dostępna ciepła woda), klimatyzacja, sejf, TV Sat., 
telefon, mini bar, żelazko (na zapytanie). Pokoje standardowe 
(o pow. ok. 24 m2) 2-osobowe zlokalizowane na parterze z wi-
dokiem na otoczenie hotelu/ogród lub basen. Pokoje deluxe (o 
pow. ok. 27-30 m2) 3-osobowe z balkonem/tarasem z widokiem 
na ogród/basen lub morze.
Wyżywienie
Śniadania w postaci bogatego bufetu.

Program sportowy i animacyjny
Dodatkowo płatne: Strefa SPA z sauną, usługi masażu, sporty 
wodny na plaży, wypożyczalnia rowerów.
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie 
całego hotelu.
www.mybluehotel.com.br

Przy plaży We dwoje

Bardzo ładny, przytulny hotel, położony w sercu znanego w całej Brazylii kurortu. Nowe, doskonale urządzone pokoje i wszędzie zaledwie 
dwa kroki, które najlepiej zrobić w klapkach lub zwyczajnie na boso. Polecamy Klientom ceniącym kontakt z przepiękną naturą oraz 
lubiącym świetne knajpki, kluby, muzykę na żywo i drinki kupowane wprost na ulicy

My Blue Jericoacoara – Jericoacoara 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

5699 zł

KOD IMPREZY: FRJ CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 5699 7849 10520 14120

Październik od 5849 8020 10770 14399

Listopad od 5820 7899 10730 14199

Grudzień od 5699 7920 10520 14230

Styczeń od 5799 7920 10699 14230

Luty od 5699  10520 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5649 7199 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 5249 6349 

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel Kariri Beach położony jest w Cumbuco na słonecznym wy-
brzeżu regionu Ceará. Obiekt usytuowany jest ok 200 metrów od 
centrum miasteczka. Wokół głównego placu znajduje się małe, 
ruchliwe centrum wioski z targiem rybnym, palmami tropikal-
nymi i kilkoma restauracjami na plaży (barracas). Cumbuco ma 
również doskonałe warunki do uprawiania kitesurfingu i wind-
surfingu, z łagodnymi temperaturami powietrza i oceanu oraz 
silnymi i stałymi wiatrami południowo-wschodnimi od lipca do 
stycznia. Cumbuco jest idealnym miejscem na wakacje z kitem dla 
początkujących i zaawansowanych amatorów kitesurfingu. Hotel 
znajduje się ok. 35 km od lotniska w Fortalezie. Transfer z lotniska 
trwa około godzinę.
Plaża
W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajduje się długa, piaszczy-
sta plaża, z łagodnym wejściem do morza.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja „Aldeia Terra Brasilis”, bar, 
taras słoneczny usytuowany w ogrodzie palmowym, zespół po-
łączonych ze sobą basenów, z kładką. Meble ogrodowe i leżaki 
przy basenie.
Pokoje
Hotel dysponuje komfortowymi i praktycznie urządzonymi po-
kojami. Wszystkie pokoje są klimatyzowane, wyposażone w ła-
zienkę z prysznicem, TV, minibar (płatny), sejf. Naszym Klientom 
oferujemy zakwaterowanie w pokojach: 
Pokój standardowy (pow. ok. 20 m2) – łóżko 1 małżeńskie lub 2 
pojedyncze, max. 2 os. 
Pokój Superior Suite z bocznym widokiem na morze (pow. ok. 46 
m2) – pokój dzienny z sofą, sypialnią z 1 łóżkiem małżeńskim lub 
2 pojedynczymi, aneks kuchenny, suszarka do włosów, balkon. 
Max. 3 os. dorosłe lub 4 os. w konfiguracji 2+2.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (świeże owoce, świeżo wypiekany 
chleb, ciasta).
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Sporty wodne na plaży dodatkowo 
płatne.

Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.kariribeachhotel.com.br

Przy plaży We dwoje

Cała infrastruktura hotelu Kariri przylega bezpośrednio do białej, przępieknej plaży z wysokimi palmami. Zapierające dech w piersiach 
zachody słońca i widok na morze z basenu sprawią, że to będą Twoje niezapomniane wakacje!

Kariri Beach Cumbuco – Cumbuco 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

4499 zł

KOD IMPREZY: FRU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 4520 5599 8220 10020

Październik od 4649 5749 8449 10270

Listopad od 4620 5649 8399 10099

Grudzień od 4499 5599 8199 10020

Styczeń od 4599 5699 8349 10199

Luty od 4499  8199 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4599 5370 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4399 4920 

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel zlokalizowany jest w jednym z głównych brazylijskich ku-
rortów turystycznych – Fortaleza, w jego nadmorskiej dzielnicy 
(do centrum ok. 10 km). W bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne 
sklepy i restauracje, znane jako barracas, w których można skosz-
tować lokalnych specjałów. Miejscowość znajduje się w regionie 
Ceara, słynącego ze słonecznej pogody, pięknych plaż i wyjątko-
wego lokalnego rękodzieła. Do lotniska ok. 20 km.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 200 m od pięknej, piaszczystej, długiej 
na 5 kilometrów plaży Praia de Futuro. Hotel dysponuje swoją 
“barracą” - jest to kompleks plażowy należący do hotelu z restau-
racją, barem, basenem, stolikami i krzesełkami. Wstęp bezpłatny. 
Z opaską hotelową obowiązuje 15% zniżki na wszystkie usługi 
w kompleksie (300 m od hotelu).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 2 windy, restauracja główna (kuchnia lokalna 
i międzynarodowa), bar, basen zewnętrzny z leżakami (bezpłat-
nie), 3 jacuzzi na dachu, bankomat, przechowalnia bagażu. In-
tegralną częścią hotelu jest CrocoBeach Complex znajdujący się 
bezpośrednio przy plaży (do hotelu ok. 300 m). Wstęp na teren 
obiektu jest bezpłatny (do dyspozycji leżaki, bujny ogród palmowy, 
park wodny dla dzieci AquaCroco). Za dodatkowa opłatą: bary i re-
stauracje, Lounge Corona (strefa relaksu z basenem tylko dla doro-
słych), sklep spożywczy. Z opaską hotelową obowiązuje 15% zniżki.
Pokoje
Hotel dysponuje 94 pokojami rozlokowanymi na 7 kondygna-
cjach. Naszym Klientom oferujemy zakwaterowanie w nowocze-
śnie i wygodnie urządzonych pokojach standardowych (pow. ok. 
15 m2) mogących pomieścić max. 2 osoby. Pokoje wyposażone 
są w łóżko typu Queen Size lub 2 łóżka pojedyncze, łazienkę (z 
prysznicem i suszarką do włosów), indywidualnie sterowaną kli-
matyzację, minibar z napojami i przekąskami (dodatkowo płatne) 
sejf (bezpłatny). Brak możliwości dołożenia dodatkowego łóżka 
oraz kołyski dla dzieci. Na terenie całego hotelu panuje zakaz 
palenia wyrobów tytoniowych.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogaty program dziennych i wieczornych animacji 
dla dzieci i dorosłych w obrębie CrocoBeach Complex (gry, zaba-
wy, wydarzenia kulturalne, pokazy, muzyka na żywo). Ponadto: 
plac zabaw dla dzieci, siłownia w budynku głównym z przepięk-
nym widokiem na morze.
Internet
Bezpłatne WiFi w pokojach i częściach ogólnodostępnych bu-
dynku głównego hotelu.
www.crocobeach.com.br

Fit & Fun We dwoje

Na szczególną  uwagę zasługuje część plażowa hotelu z kompleksem basenów i mini aquaparkiem. Doskonale zorganizowane miejsce 
wypoczynkowe na samej plaży, świetnie zacienione przez ogród palmowy daje duże możliwości zarówno plażowania jak i relaksu w wodzie. 
Z autentycznych opinii Gości wynika, że jest to wysoko oceniany obiekt, serdecznie zapraszamy.

Crocobeach Hotel – Fortaleza 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

4199 zł

KOD IMPREZY: FRU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 4349 5349 8099 9770

Październik od 4470 5499 8299 10020

Listopad od 4199 5099 8199 9699

Grudzień od 4199 5120 8020 9570

Styczeń od 4330 5370 8249 9970

Luty od 4349 5420 8099 9899

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4799 5720 

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni



267

Ameryka Południowa Brazylia

Położenie
Hotel Vila Gale Fortaleza położony jest przy plaży Praia do Futuro 
i należy do słynnej portugalskiej sieci hoteli Vila Gale. Wzdłuż 
plaży znajduje się mnóstwo restauracji, znanych jako barracas, 
które serwują owoce morza i koktajle przy stolikach ustawionych 
na piasku. Transfer z lotniska trwa ok 30 min.
Plaża
Hotel położony przy znanej, 5-kilometrowej plaży Praia do Futuro 
(przejście przez ulicę), położonej wzdłuż wschodniego wybrzeża 
Fortalezy. Plaża znana jest z dużych fal idealnych do surfowania. 
Hotel posiada swoją “barraca” - kompleks plażowy z resturacją 
oraz leżakami na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24 godziny, 2 baseny zewnętrzne dla dorosłych 
i dzieci, 4 restauracje (w tym jedna kawiarnio-restauracja bezpo-
średnio przy plaży), bar, klub nocny.
Pokoje
Hotel posiada 300 pokoi rozlokowanych na 3 piętrach. Pokoje 
standardowe posiadają klimatyzację, TV, mini bar, sejf, telefon, 
łazienkę, suszarka do włosów, przybory toaletowe.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Możliwość dopłaty do kolacji, lub lun-
chów i kolacji w postaci bufetu, serwowane w głównej restauracji 
hotelu (VERSÁTI). Napoje dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Siłownia, klub dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, pokój gier, sala 
z trampolinami i basenem z piłeczkami dla dzieci. Dodatkowo 
płatne: sauna, jacuzzi, łaźnia turecka, masaże i zabiegi.
Internet
Internet Wi-Fi dostępny w całym hotelu bez dodatkowej opłaty. 
Dostęp dla dwóch urządzeń na pokój.
www.vilagale.com

We dwoje

Rozbudowany kompleks z doskonałym zapleczem, należący do portugalskiej sieci Vila Gale. Hotel położony jest przy słynnej Praia do 
Futuro, która zapewni Klientom wszystko co potrzebne do udanych wakacji.

Vila Gale Fortaleza – Praia do Futuro +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

3949 zł

KOD IMPREZY: FRU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 4120 4899 7720 9020

Październik od 4249 5030 7930 9249

Listopad od 3949 4670 7849 8970

Grudzień od 3970 4699 7649 8849

Styczeń od 4199 5099 8020 9520

Luty od 4199 5270 7849 9649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4399 4930 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4199 4570 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 427 854 

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel Laguna Blu położony jest w miejscowości Aquiraz, około 30 
km od Fortalezy. Miejscowość ta słynie z największego w Brazylii 
parku wodnego Beach Park, położonego 10 km od hotelu. Hotel 
położony jest kaskadowo na 4 piętrach (zewnętrzna klatka scho-
dowa), posiada 39 pokoi. Transfer z lotniska trwa ok 1 godzinę.
Plaża
Hotel położony jest 600 m od długiej, piaszczystej plaży Prainha, 
która leży u ujścia rzeki Catu (przejście wzdłuż ulicy). Do plaży 
kursują bezpłatne samochody typu buggy, należące do zaprzy-
jaźnionej restauracji leżącej przy plaży (transport należy zamó-
wić na recepcji). Przy restauracji darmowe leżaki i parasole oraz 
niewielki basen. Plaża oferuje doskonałe warunki do uprawiania 
sportów wodnych, np. surfingu. Prainha ma bogatą infrastrukturę 
turystyczną, z hotelami, zajazdami, domkami letnimi, restaura-
cjami i barami.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna całą dobę, restauracja, basen zewnętrzny z wy-
dzieloną niewielką częścią dla dzieci, leżaki i parasole przy base-
nie, bar, przechowalnia bagażu.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Możliwa dopłata do formuły All Inclusi-
ve Light.All Inclusive Light: Śniadania (7:00-10:00), lunche (12:30-
14:30) oraz kolacje (19:00-21:30) serwowane w postaci bufetu. 
Przerwa kawowa w godzinach 16:30-17:30. Napoje serwowane do 
posiłków (woda, napoje słodzone, lokalne piwo, 2 kieliszki wina 
na osobę). Każdy Klient otrzyma również voucher na 4 napoje 
w ciągu dnia, do wyboru: woda, napoje, soki, piwo lokalne, wino, 
whiskey, wódka, rum, brandy, gin, cachaca, caipirinha, caiproska.
Pokoje
Hotel posiada 39 pokoi. Pokoje typu Junior Suite z widokiem na 
ocean (ok 19 m2), posiadają klimatyzację, TV, minibar (dodatkowo 
płatny), sejf (płatny), telefon, łazienka z prysznicem i przyborami 
kosmetycznymi.
Program sportowy i animacyjny
Sporty wodne na plaży (dodatkowo płatne).
Internet
Internet WiFi dostępny na terenie hotelu.

All Inclusive za dopłatą We dwoje

Warto zwrócić uwagę, że hotel oferuje świadczenia żywieniowe w kilku wersjach i można zakupić pakiet all inclusive light. Oferta warta 
polecenia z dwóch powodów, bliskości znajdujacego się w Księdze Rekordów Guinessa Parku Wodnego oraz bardzo atrakcyjnej ceny. 
Zapraszamy!

Laguna Blu Hotel – Fortaleza 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

KOD IMPREZY: FRU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 4120 4899 7720 9020

Październik od 4249 5030 7930 9249

Listopad od 3999 4670 7849 8970

Grudzień od 3970 4699 7649 8849

Styczeń od 4199 5099 8020 9520

Luty od 4199 5399 7849 9870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4399 4930 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4199 4570 

Dopłata do All Inclusive Soft od 1400 2800 

CENA OD

3970 zł

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Kameralny hotel wybudowany w typowym brazylijskim stylu 
zlokalizowany w niewielkiej i jednej z najsłynniejszych miejsco-
wości turystycznych na wschodnim wybrzeżu Brazylii – Cumbuco. 
Z hotelu roztacza się malowniczy krajobraz na Ocean Atlantycki, 
a szerokie plaże stanowią idealne miejsce do długich spacerów. 
Do centrum miasteczka, gdzie znaleźć można lokalne sklepiki, 
restauracje, kawiarnie i puby skąd rozbrzmiewają rytmu brazylij-
skiej muzyki jest zaledwie ok. 2 km. Do międzynarodowego portu 
lotniczego w Fortalezie jest ok 32 km. na początku 2020 roku 
hotel przeszedł renowację (pokoje, restauracja).
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu szeroka piaszczysta Plaża Cumbuco 
z łagodnym zejściem do oceanu.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24h, przestronne lobby, restauracja główna, bar 
przy plaży, zadaszony taras, zewnętrzny basen z wydzieloną czę-
ścią dla dzieci, zewnętrzne jacuzzi, leżaki i parasole przy basenie 
oraz ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie, mini plac zabaw dla 
dzieci, parking. Dodatkowo płatne: pralnia (czynna 09:00-17:00), 
sklepik.
Pokoje
Obiekt oferuje zakwaterowanie w  pokojach rozlokowanych 
w otoczeniu niewielkiego ogrodu z egzotyczną roślinnością. 
Wszystkie pokoje komfortowo wyposażone w łazienkę z ciepła 
wodą (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzację indywidualnie 
sterowaną, TV z telewizją kablową, mini bar (dodatkowo płatny), 
telefon, sejf, taras z bezpośrednim wyjściem na ogród z widokiem 
na basen lub ocean. Pokoje standardowe (pow. ok. 25 m2) z 1 
podwójnym łóżkiem lub 2 łózkami typu twin.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego dla dzieci i doro-
słych. Na terenie obiektu dostępny jest pokój gier oraz strefa SPA 
(dodatkowo płatne). Region jednak to istny raj dla osób lubiących 
aktywny wypoczynek – sporty wodne (m.in. surfing, kitesurfing, 
windsurfing) dostępne za dodatkową opłatą.

Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi bezpłatnie na terenie hotelu.
www.hotelgolfinho.com.br

Przy plaży We dwoje

Największym atutem hotelu jest jego położenie, przy bardzo ładnej, białej plaży. Taras każdego pokoju wychodzi bezpośrednio na trawnik 
okalający basen. Z tarasu na plażę są przysłowiowe dwa kroki. Polecamy!

Golfinho Cumbuco – Cumbuco 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

4249 zł

KOD IMPREZY: FRU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 4270 5199 7970 9520

Październik od 4399 5349 8199 9770

Listopad od 4370 5249 8149 9599

Grudzień od 4249 5170 7930 9470

Styczeń od 4349 5299 8099 9699

Luty od 4249  7930 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4749 5670 

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Pousada to rodzaj pensjonatu, zlokalizowanego niedaleko plaży, 
otoczonego ładnym ogrodem. Surfing Jeri zlokalizowany jest 
w samym sercu Parku Narodowego Jericoacoara. W pobliżu 
znajdują się lokalne sklepiki, restauracje oraz kawiarnie z których 
rozbrzmiewa brazylijska muzyka. Do międzynarodowego portu 
lotniczego w Fortalezie jest ok. 300 km. Transfer obejmuje prze-
jazd busem do granicy Parku Narodowego Jericoacoara, a na-
stępnie otwartymi jeepami 4x4 (do max 8 osób w pojeździe) po 
wydmach i plaży należącej do Parku Narodowego.
Plaża
Szeroka, piaszczysta plaża z białym piaskiem i łagodnym zejściem 
do wody znajduje się około 200 metrów od pensjonatu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, niewielki, zewnętrzny basen.
Pokoje
Ta niewielka pousada posiada 20 wygodnie urządzonych, 
czystych pokojów, mogących pomieścić do 3 osób dorosłych. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę, indywidualnie ste-
rowaną klimatyzację, minilodówkę, telewizor, balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego dla dzieci i doro-
słych. Region jednak to istny raj dla osób lubiących aktywny wy-
poczynek – sporty wodne (m.in. surfing, kitesurfing, windsurfing) 
dostępne za dodatkową opłatą na plaży.
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi.
www.surfingjeri.com.br

We dwoje

Gorąco polecamy pobyt w uroczym miejscu pośród wydm i lagun jakim jest Jericoacoara. Na genialne wakacje w Jeri składa się super 
plażowanie na lagunach, klimatyczne zachody słońca na wydmach, świetne zakupy w lokalnych sklepach i zabawa do rana w jednej z małych 
klimatycznych knajpek urządzonych po prostu na piasku. Małe pousady z hamakami na tarasie na stałe wpisały się w klimat tego miejsca.

Pousada Surfing Jeri – Jericoacoara 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

4830 zł

KOD IMPREZY: FRJ CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 4849 6030 8949 10899

Październik od 4999 6170 9199 11149

Listopad od 4970 6070 9149 10999

Grudzień od 4830 5999 8899 10870

Styczeń od 4920 6099 9070 11020

Luty od 4830  8899 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4999 5799 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4749 5349 

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Kameralny hotel Milos Beach położony jest w  miejscowości 
Aquiraz, około 30 km od Fortalezy. Miejscowość ta słynie z naj-
większego w Brazylii parku wodnego Beach Park, położonego 
1 km od hotelu (przejście plażą). Hotel posiada 29 pokoi. Transfer 
z lotniska trwa ok 1 godzinę.
Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy długiej, piaszczystej plaży 
Porto das Dunas. Plaża oferuje doskonałe warunki do uprawiania 
sportów wodnych, np. surfingu. Leżaki i parasole bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna całą dobę, restauracja, basen zewnętrzny, bar, 
sklep z pamiątkami.
Pokoje
Hotel posiada 27 pokoi. Pokoje standardowe, o powierzchni ok 
20m2 posiadają klimatyzację, minibar (dodatkowo płatny), TV, 
łazienka z prysznicem, szampon/mydło. Suszarka do włosów oraz 
deska do prasowania do wypożyczenia na recepcji.
Wyżywienie
All Inclusive Light: Śniadania (7:00-10:00), lunche (12:30-14:30) 
oraz kolacje (19:00-21:30) serwowane w postaci bufetu. Prze-
rwa kawowa w godzinach 16:30-17:30. Napoje serwowane do 
posiłków (woda, napoje słodzone, lokalne piwo, 2 kieliszki wina 
na osobę). Każdy Klient otrzyma również voucher na 4 napoje 
w ciągu dnia, do wyboru: woda, napoje, soki, piwo lokalne, wino, 
whiskey, wódka, rum, brandy, gin, cachaca, caipirinha, caiproska.
Program sportowy i animacyjny
Sporty wodne dostępne na plaży (dodatkowo płatne). 1 kilometr 
od hotelu znajduje się największy w Brazylii park wodny Beach 
Park.
Internet
Bezpłatny Internet wi-fi w całym hotelu.
www.miloshotel.com.br

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Klimatyczny, kameralny hotel położony bezpośrednio na plaży. Dla żądnych przygód klientów polecamy położony w pobliżu olbrzymi Park 
Wodny. Zapraszamy!

Milos Beach Hotel – Aquiraz 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi, 
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

5099 zł

KOD IMPREZY: FRU CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Wrzesień od 5320 7299 9720 13030

Październik od 5449 7470 9949 13320

Listopad od 5130 6949 9749 12799

Grudzień od 5099 6970 9520 12649

Styczeń od 5330 7370 9899 13320

Luty od 5349 7399 9770 13199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5230 6630 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4770 5699 

Kategoria lokalna: w Brazylii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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W programie: Fortaleza i Praia do Futuro • dla miłośników białych plaż - Jericoacoara - wypoczynek na jednej z najładniejszych plaż Brazylii 

• chillout w hamaku - Lagoa Azul • spektakularne zachody słońca na Por do Sol • opcjonalne aktywności na wydmach- przejażdżki pojazdami 
buggies i popularny w regionie sandboarding i stand up paddle • dla aktywnych kitesurfing i jazda konna
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Fortalezie

Brazylia – Oderwij się od ziemi – Ceara 

BRAZYLIA

Fortaleza

Jericoacoara

Ta wycieczka to idealny miks 
zwiedzania i błogiego wypoczynku. 
Na aktywnych czeka kitesurfing, 
jazda konna czy sandboarding, zaś 
spragnieni relaksu zakosztują go na 
bajecznych plażach Jeri i Fortalezy. 
A to wszystko wśród pocztówkowych 
krajobrazów najbardziej rajskiego 
regionu Brazylii!

Monika Grabarczyk
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem czarterowym do Fortalezy (z międzylądo-
waniem na Wyspach Kanaryjskich). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Fortalezy, odprawa paszportowa, 
a następnie transfer do hotelu na nocleg.
 Dzień 2  Region Caera, ze stolicą w Forta-
lezie, to jeden z najbardziej pocztówkowych 
regionów Brazylii. Każdy znajdzie coś tutaj dla 
siebie. Na 570 kilometrach wybrzeża rozciągają 
się przepiękne plaże, takie jak Praia do Futuro, 
czy Jericoceara, słynące z piasku, niebieskiej 
wody i zachodów słońca. To ulubiony wakacyjny 
kierunek Brazylijczyków. To właśnie oni tworzą 
atmosferę luzu i beztroski, a także doskonałej 
zabawy w  rytmach samby, forró czy bossa 
novy. Miłośnicy sportów aktywnych, odnajdą 
tu wspaniałą okazję do kitesurfingu czy stand 
up paddle, zaś dla spragnionych adrenaliny re-
gion ten oferuje przejażdżki jeepami, buggies 
i jazdę konną po wydmach. Piękne, nowoczesne 
miasto Fortaleza jest bardzo popularne wśród 
miłośników wypoczynku na plaży. Jednak 
oprócz malowniczego wybrzeża i różnorodnych 
rozrywek miasto charakteryzuje się mnóstwem 
wyjątkowych miejsc kulturalnych i historycz-
nych. Centrum kultury Dragao do Mar otwarte 
w 1998 roku jest najbardziej znaną i najczęściej 
odwiedzaną atrakcją w mieście. Powierzchnia 
centrum kultury wynosi ponad 30 000 metrów 
kwadratowych; na jego terytorium znajduje się 
kilka muzeów i różnych wystaw. Odwiedzimy 
również tradycyjną dzielnicę miasta - Aldeota 
oraz zobaczymy Katedrę Metropolitalną pod 
wezwaniem św. Józefa, zbudowaną w 1978 roku. 
Na koniec czas wolny na Starym Mieście. Powrót 
do hotelu, nocleg. 

 Dzień 3  Po śniadaniu transfer jeepami do 
Jericoacoara, niewielkiego, lecz urokliwego mia-
steczka położonego pośród rozległego parku 
narodowego i  będącego spełnieniem marzeń 
wakacyjnych każdego Brazylijczyka. Renomo-
wane amerykańskie dzienniki New York Times 
i Washington Post uznały to miejsce za jedno 
z najpiękniejszych na świecie. Do niedawna Jerico-
acoara była odosobnioną i prostą wioską rybacką. 
Od 1984 r. obszar wokół Jericoacoara został uzna-
ny za obszar chroniony, a parkiem narodowym 
stał się on w 2002 r. To miejsce z jednym swego 
rodzaju klimatem, gdzie za dnia podziwiać można 
śmiałków, którzy mają odwagę praktykować kite-
surfing, zaś wieczorami, obwoźni sklepikarze, za-
palają lampki na swoich stanowiskach i sprzedają 
słynną caipirinhę. Jedną z największych przygód 
będzie przejażdżka konna po wydmach (dodatko-
wo płatne). Z kolei miłośnicy odpoczynku powinni 
wybrać się na przejażdżkę do Lagoa Azul, gdzie 
zostały porozwieszane hamaki na tafli jeziora, by 
odwiedzający to miejsce mogli rozkoszować się 
błogim odpoczynkiem. Po południu udamy się 
na Por do Sol, czyli na największą wydmę na wy-
brzeżu, z której będziemy podziwiać fantastyczny 
zachód słońca, gdzie złoto-żółty piasek mieni się 
wieczorową porą w niezliczonych żółtych i po-
marańczowych odcieniach, podczas gdy słońce 
powoli zanurza się w niezbadaną głębię oceanu. 
Czas wolny. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4-5  Dni wolne na skorzystanie 
z  uroków Jericoacoara. Można tu uprawiać 
kitesurfing, pływać na stand up paddle (SUP), 
czy leniwie wylegiwać się na kolorowych ha-
makach zawieszonych tuż nad wodą w Lagoa 
Azul. Odważnym proponujemy atrakcje z nutką 
adrenaliny - przejażdżkę konno po wydmach 
lub sandboarding - zjazd na desce po wydmach 
(dodatkowo płatne).

 Dzień 6-7  Po śniadaniu powrót do Fortale-
zy. Czas na odpoczynek i kąpiele słoneczne na 
jednej ze wspaniałych plaż Fortalezy. Podczas 
wypoczynku proponujemy wycieczki opcjo-
nalne: przejażdżka pojazdami typu buggy na 
plażę Cumbuco czy górska wyprawa do „lasu 
atlantyckiego” z degustacją tradycyjnego na-
poju alkoholowego Cachaca.
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny, następnie 
transfer na lotnisko i  lot powrotny do Polski 
(dokładne godziny zbiórki poda na miejscu 
pilot Rainbow).
 Dzień 9  Przylot do Polski na lotnisko w War-
szawie (lot z międzylądowaniem na wyspach 
Kanaryjskich).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele, lodge lub pousady o standardzie **/*** 
(7 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: we 
wszystkich hotelach wyposażone w  łazienki. 
Większość hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
Dla chętnych za dopłatą możliwość prze
dłużenia wycieczki o tydzień pobytu w For
talezie. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
 Brazylia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do/z Fortalezy (z międzylą-
dowaniem technicznym na Wyspach Kanaryj-
skich), opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w  hotelach jw. (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wyżywienie wg programu (śniadania), 
opiekę pilota w Brazylii, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-

datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 80 USD/os. (w tym bilety wstępu, podatek 
turystyczny w Jericoacoara, napiwki dla lokal-
nych przewodników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

My Blue Jericoacoara 
****

od 2130 zł

Coliseum Beach Resort 
****

od 2270 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5099 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.09 - 06.10 5099 9870

05.10 - 13.10 5149 10099

12.10 - 20.10 5299 10370

19.10 - 27.10 5699 10520

26.10 - 03.11 5620 10399

02.11 - 10.11 5520 10570

09.11 - 17.11 5770 10799

16.11 - 24.11 5730 10749

23.11 - 01.12 5699 10370

30.11 - 08.12 5599 10199

07.12 - 15.12 5349 9949

14.12 - 22.12 5249 9770

21.12 - 29.12 5599 10199

28.12 - 05.01 6199 10870

04.01 - 12.01 5549 10099

11.01 - 19.01 5699 10370

18.01 - 26.01 6099 10870

25.01 - 02.02 5970 10649

01.02 - 09.02 5399 9870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5849 

Dopłata za pok. 1 os. od 1400 

Kod imprezy: FJE

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem czarterowym do Fortalezy (z międzylądo-
waniem na Wyspach Kanaryjskich). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Fortalezy, odprawa paszportowa, 
a następnie transfer do hotelu na nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Morro Branco, które jest jedną z głów-
nych atrakcji regionu Ceara. Niezwykłe skalne 

formacje w różnych barwach, otoczone złotymi 
wydmami, tworzą unikatowy na skalę całego 
kraju krajobraz. Lokalni artyści z Morro Branco 
napełniają małe butelki piaskiem o  różnych 
odcieniach, aby stworzyć wyjątkową pamiątkę. 
Kolorowe butelki z  piaskiem można zakupić 
wzdłuż plaży i w lokalnej wiosce. Morro Branco 
poznamy bliżej podczas przejażdżki pojazdami 
typu buggies, a także w trakcie spaceru, gdy 
będziemy kluczyć po labiryncie kolorowych 
skał. Gwarantujemy ogromne emocje podczas 
wjazdów i zjazdów z wydm! Powrót do hotelu 
do Fortalezy. 
 Dzień 3  Po śniadaniu zapraszamy na górską 
wyprawę - czeka nas eskapada do odkrytego 
jeszcze przez niewielu rejonu Ceara. Na tej wy-
cieczce zabierzemy Państwa do „Lasu Atlan-
tyckiego” w „Maciaco de Baturite”, położonego 
ok. 100 km od Fortalezy. Zobaczymy codzienne 
życie Brazylijczyków, zamieszkałych w górskich 
miasteczkach Redencao, Baturite, Guaramiran-
ga. Zwiedzimy muzeum „Douradinha Cachaca” 
w  miasteczku Redencao - pierwsze miasto 
w  historii Brazylii, w  którym doszło do wy-
zwolenia niewolników. W programie wycieczki 
degustacja tradycyjnego dla stanu Ceara napoju 
alkoholowego cachaça (wódka z trzciny cukro-
wej). Zwiedzimy starą rezydencję właścicieli 
plantacji oraz czworaki, w których żyli i miesz-
kali niewolnicy. Wizyta w Klasztorze Jezuitów, 

skąd rozciąga się wspaniały widok na okolice. 
Następnie lunch, wliczony w cenę. Wycieczka 
zakończy się spacerem do wodospadów Talita, 
połączona z kąpielą i relaksem. Powrót do For-
talezy na nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu transfer jeepami do 
Jericoacoara, niewielkiego, lecz urokliwego 
miasteczka położonego pośród rozległego 
parku narodowego i  będącego spełnieniem 
marzeń wakacyjnych każdego Brazylijczyka. 
Jijoca de Jericoacoara znajduje się na zachod-

nim wybrzeżu stanu Ceara, około 300 km od 
stolicy Fortalezy. Przy miejscowości znajduje 
się słynna plaża Jericoacoara, (nazywana po-
tocznie i z czułością Jeri), uznawana za jedną 
z najpiękniejszych plaż na świecie. Jej wody są 
płytkie i mają minimalne fale - doskonałe środo-
wisko dla stand up paddle (SUP) i kitesurfingu. 
To miejsce z niepowtarzalnym klimatem, gdzie 
wieczorami obwoźni sklepikarze zapalają lamp-
ki i sprzedają słynną caipirinhę. Plażę otaczają, 
małe jeziorka i wydmy o długości do 30 m, które 

W programie: Kanion Morro Branco • kolorowe szaleństwo buggies na najpiękniejszych plażach Brazylii • sandboarding czyli po prostu zjazd 
na desce z wydmy • hamaki zawieszone nad wodą - Lagoa Azul • turkusowe jeziora na wydmach- Lencoish Maranheses • białe plaże Jericoacara 

• górskie wioski i codzienne życie Brazylijczyków • kąpiel w wodospadach Talita • dla chętnych kitesurfing i stand up paddle
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Fortalezie

Brazylia aktywnie!

BRAZYLIA

Fortaleza
Jericoacoara

Baturite

Guaramiranga

Morro Blanco

Redencao

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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zmieniają kolor w ciągu dnia, w zależności od 
padania światła. Po lewej stronie plaży znajduje 
się najbardziej znana i największa wydma Duna 
do Pôr do Sol (Sunset Dune). Każdego popołu-
dnia, około 17:00, turyści i mieszkańcy udają się 
na jej szczyt,aby obejrzeć spektakularny zachód 
słońca. Z kolei miłośnicy odpoczynku powinni 
wybrać się na przejażdżkę do Lagoa Azul, gdzie 
na tafli jeziora zostały rozwieszone hamaki, 
sprzyjające błogiemu lenistwu. Nocleg. 
 Dzień 5  Dzień wolny na korzystanie z uro-
ków Jericoacoara. Można tu uprawiać kitesur-
fing, pływać na stand up paddle (SUP), czy le-
niwie wylegiwać się na kolorowych hamakach 
zawieszonych tuż nad wodą w  Lagoa Azul. 
Jedną z największych przygód może być też 
przejażdżka konna po wydmach lub sandboar-
ding - zjazd na desce po wydmach. 
 Dzień 6-7  Po śniadaniu powrót do Fortale-
zy. Czas na odpoczynek i kąpiele słoneczne na 
jednej ze wspaniałych plaż Fortalezy. Podczas 
wypoczynku proponujemy wycieczki opcjo-
nalne: przejażdżka pojazdami typu buggy na 
plażę Cumbuco, czy górska wyprawa do „lasu 
atlantyckiego” z degustacją tradycyjnego alko-
holu Cachaça.
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny, następnie 
transfer na lotnisko i  lot powrotny do Polski 
(dokładne godziny zbiórki poda na miejscu 
pilot Rainbow).
 Dzień 9  Przylot do Polski na lotnisko w War-
szawie (lot z międzylądowaniem na Wyspach 
Kanaryjskich).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele, lodge lub pousady o standardzie **/*** 
(7 rozpoczętych dób hotelowych)
Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w łazienki. Większość hoteli posiada klimaty-
zowane pokoje.
Dla chętnych za dopłatą możliwość prze
dłużenia wycieczki o tydzień pobytu w For
talezie. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
 Brazylia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do/z Fortalezy (z międzylą-
dowaniem technicznym na Wyspach Kanaryj-
skich), opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w hotelach jw. (7 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie wg programu (śniadania, 1 lunch), 
opiekę pilota w Brazylii, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 

fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 100 USD/os (w tym bilety wstępu, podatek 
turystyczny w Jericoacoara, napiwki dla lokal-
nych przewodników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Crocobeach Hotel 
****

od 949 zł

Kariri Beach Cumbuco 
****

od 1070 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5799 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.09 - 06.10 5870 10799

05.10 - 13.10 5999 11020

12.10 - 20.10 6149 11270

19.10 - 27.10 6270 11499

26.10 - 03.11 6199 11370

02.11 - 10.11 5899 11530

09.11 - 17.11 6349 11799

16.11 - 24.11 6320 11730

23.11 - 01.12 6249 11270

30.11 - 08.12 6149 11099

07.12 - 15.12 5899 10870

14.12 - 22.12 5799 10699

21.12 - 29.12 6149 11099

28.12 - 05.01 6799 11870

04.01 - 12.01 6099 11020

11.01 - 19.01 6249 11270

18.01 - 26.01 6699 11870

25.01 - 02.02 6549 11599

01.02 - 09.02 5930 10749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6399 

Dopłata za pok. 1 os. od 1190 

Kod imprezy: FLI

Przejażdżka buggies po wydmach, 
jeepy w parku narodowym, kąpiel 
w wodospadzie i relaks w hamaku 
na tafli jeziora – brzmi jak plan 
idealny? Jeśli szukasz wycieczki innej 
niż wszystkie, to idealnie trafiłeś. 
Zapraszam!

Tomasz Kowalski
Pilot wycieczek Rainbow

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Brazylia – Tylko w Brazylii jest woda na pustyni 

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem czarterowym do Fortalezy (z międzylądo-
waniem na Wyspach Kanaryjskich). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Fortalezy, odprawa paszportowa, 
a następnie transfer do hotelu na nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu krótkie zwiedzanie 
Fortalezy. Następnie transfer jeepami do Jeri-
coacoara, niezwykle urokliwego miasteczka po-
łożonego pośród rozległego parku narodowego 
i będącego spełnieniem marzeń wakacyjnych 
każdego Brazylijczyka. To miejsce z  jednym 
swego rodzaju klimatem, gdzie wieczorami, 
obwoźni sklepikarze, na swoich stanowiskach 
zapalają lampki i sprzedają słynną caipirinhę. To 
miejsce, gdzie wdrapując się na wydmę może-
my zobaczyć jeden z najpiękniejszych na świecie 
zachodów słońca. Za dnia zaś możemy wypa-

trywać latawców śmiałków, którzy odważyli się 
praktykować kitesurfing. Jedną z największych 
przygód będzie przejażdżka konna po wydmach 
(dodatkowo płatne); z kolei, miłośnicy odpo-
czynku powinni wybrać się na przejażdżkę do 
Lagoa Azul, gdzie zostały porozwieszane ha-
maki na tafli jeziora, by rozkoszować się błogim 
odpoczynkiem. zas wolny. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Śniadanie i dzień wolny na odpoczy-
nek. Zachęcamy przede wszystkim do skorzysta-
nia z kąpieli lub spaceru po wydmach. Należy też 
wiedzieć, że Jericocoara nazywana jest brazylij-
ską świątynią sportów wodnych ze względu na 
piękne i długie fale, gdzie każdego dnia spotkać 
można kitesurferów ślizgających się po ich spie-
nionych grzbietach. Dlatego dla bardziej aktyw-
nych proponujemy udział w lekcji kitesurfingu 
(dodatkowo płatne około 45 USD/os.).
 Dzień 4  Śniadanie i transfer jeepami do Par-
naiba. W tym dniu będziemy mieli okazję zo-
baczyć prawdziwie rajskie krajobrazy tej części 
Brazylii. Przejedziemy przez sam środek ogrom-
nego parku narodowego, obejmującego ponad 
8000 km2. Nasza trasa będzie biegła przez 
piaszczyste plaże i morze białych wydm rozcią-
gające się po horyzont. Pośród tego krajobrazu 
wyłoni się jedna z najbardziej znanych lagun, 
gdzie zatrzymamy się na lunch (we własnym 
zakresie) i będziemy mogli odpocząć w jednym 
z  hamaków zawieszonych nad taflą słodkiej 
wody otoczonej pustynnym krajobrazem. Dla 
chętnych możliwość skorzystania ze zjazdu na 
desce po torze ustawionym na piaszczystym 
zboczu wydmy wprost do laguny (dodatkowo 
płatne ok 8 USD/os. za 3 zjazdy). Zakwaterowa-
nie w pousadzie (rodzaj pensjonatu), w Parna-
iba na nocleg. (Trasa około 200 km)
 Dzień 5  Śniadanie, a następnie rejs łodzią po 
delcie rzeki Parnaiba. Delta Parnaíby jest uwa-

żana za jeden z najpiękniejszych krajobrazów na 
świecie. Jest to najdłuższa rzeka znajdująca się 
w całości na terytorium Brazylii, a prawie 40% 
żyjących tu gatunków ryb jest endemiczna. Rze-
ka wije się i rozdziela na mniejsze kanały, które 
w swoim kształcie przypominają otwartą dłoń, 
natomiast krajobraz, który ją otacza można bez 
wahania nazwać wielką ekologiczną świątynią. 
Następnie transfer wodny do Barreirnhas, które 
będzie początkiem naszej podróży ku brazylij-
skiej Saharze. Podczas drogi samochodem te-
renowym będziemy podziwiać bujną roślinność 
lasu deszczowego, rozciągającego się u podnó-
ży Lencois Maranhenses. Zakwaterowanie w po-
usadzie w Barreirnhas i nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się w pieszą 
podróż pośród niekończących się piaszczystych 
wzniesień, a to, co ukaże się naszym oczom nie 
będzie fatamorganą - w samym centrum pusty-
ni będziemy mieli okazje zanurzyć się w wodach 

słodkowodnych lagun znajdujących się na tere-
nie całego parku. Występuje w nich też unikal-
ny gatunek ryb, który jest w stanie przetrwać 
w czasie okresu, kiedy laguna wysycha, i czekać 
na kolejną porę deszczową. Przepiękne wydmy 
Lencois Maranhenses można odkrywać za każ-
dym razem na nowo, ponieważ zmieniają swój 
wygląd wraz ze zmieniającym się poziomem 
wód w lagunach. Po południu transfer do Sao 
Luis, zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
 Dzień 7  Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedza-
nie Sao Luis, stolicy stanu Maranhão, która poło-
żona jest na wyspie Upaon-Açu (jedna z trzech 
brazylijskich stolic państwowych położonych na 
wyspach). Przespacerujemy się po starych, wą-
skich, brukowanych uliczkach, gdzie poczujemy 
ducha kolonializmu. Jako że Sao Luis było por-
tugalską kolonią (chociaż samo miasto zostało 
założone przez Francuzów), architektura przypo-
mina typowy portugalski styl małych miasteczek 

W programie: Jericocoara - spełnienie marzeń wakacyjnych każdego Brazylijczyka • mekka sportów wodnych • turkusowe jeziora na wydmach - 
Lencoish Maranheses • PN i delta rzeki Parnaiba • kolonialny klimat Sao Luis • błogie lenistwo w magicznej scenerii - Lagoa Azul

• dla chętnych jazda konna na wydmach i lekcje kiesurfingu • przelot lokalny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Fortalezie
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z niewielką domieszką Porto i Lizbony. Miasto ma 
swój niezaprzeczalny kolonialny klimat dawnych 
lat. Miasto określane jest w Brazylii na trzy różne 
sposoby: „miasto kafelków” (ze względu na kolo-
rowe kafelki azuleijos, którymi pokryta jest więk-
szość budynków w historycznym centrum), „Ate-
ny Brazylii” (dzięki wielu artystom z XIX, którzy 
tu tworzyli) jak i „brazylijska Jamajką”, ponieważ 
jest miastem o największej liczbie fanów muzyki 
reggae w Brazylii i ma drugie Muzeum Reggae 
na świecie (po Jamajce). Następnie transfer na 
lotnisko i lot do Fortalezy (możliwy z przesiadką). 
Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. 
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny, następnie 
transfer na lotnisko (dokładne godziny zbiórki 
poda na miejscu pilot Rainbow) i lot powrotny 
do Polski (z międzylądowaniem na Wyspach 
Kanaryjskich).
 Dzień 9  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele, lodge lub pousady o standardzie **/*** 
(7 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: we 
wszystkich hotelach wyposażone w  łazienki. 
Większość hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
Dla chętnych za dopłatą możliwość prze
dłużenia wycieczki o tydzień pobytu w For
talezie. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
 Brazylia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do/z Fortalezy (z międzylą-
dowaniem technicznym na Wyspach Kanaryj-
skich), opłaty lotniskowe, przelot z Sao Luis do 
Fortalezy, transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, 
program jw., zakwaterowanie w hotelach jw. (7 
rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie wg 
programu (śniadania), opiekę pilota w Brazylii, 

pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 150 USD/os (w tym bilety wstępu, podatek 
turystyczny w Jericoacoara, napiwki dla lokal-
nych przewodników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Golfinho Cumbuco 
***

od 920 zł

Dom Pedro Laguna Beacg 
Resort & Golf *****

od 2720 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6870 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.09 - 06.10 6870 12820

05.10 - 13.10 6970 13070

12.10 - 20.10 6970 13320

19.10 - 27.10 7499 13530

26.10 - 03.11 7420 13399

02.11 - 10.11 7249 13620

09.11 - 17.11 7599 13870

16.11 - 24.11 7570 13820

23.11 - 01.12 7470 13320

30.11 - 08.12 7349 13120

07.12 - 15.12 7099 12870

14.12 - 22.12 6999 12699

21.12 - 29.12 7349 13120

28.12 - 05.01 8049 13949

04.01 - 12.01 7320 13070

11.01 - 19.01 7470 13320

18.01 - 26.01 7970 13999

25.01 - 02.02 7770 13649

01.02 - 09.02 7120 12730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7599 

Dopłata za pok. 1 os. od 1431 

Kod imprezy: FLS

Dlaczego każdy Brazylijczyk marzy 
o wakacjach w Jericoacoara? Gdzie 
można zobaczyć najpiękniejszy 
zachód słońca na świecie? Czy na 
brazylijskiej Saharze jest woda? Na te 
i inne pytania odpowiemy podczas 
wspólnej wycieczki po regionie 
Ceara. Zapraszam!

Anna Mrozowska
Pilot wycieczek Rainbow

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem czarterowym do Fortalezy (z międzylądo-
waniem na Wyspach Kanaryjskich). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Fortalezy, odprawa paszportowa, 
a następnie transfer do hotelu na nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na krót-
kie zwiedzanie Fortalezy. Stolica stanu Ceará, 
położona w  północno-wschodniej Brazylii, 
została założona w 1603 roku przez Portugal-
czyków jako Nova Lisboa (Nowa Lizbona). For-
taleza stała się piątym co do wielkości miastem 
Brazylii i dwunastym najbogatszym miastem 
w kraju. Centrum miasta słynie z przepięknej, 
historycznej zabudowy. Wszystkie domy zo-

stały odnowione, a obecnie znajduje się w nich 
wiele tętniących życiem restauracji, sklepów 
i barów. Jednym z najpiękniejszych budynków 
miasta jest znajdująca się w centrum Katedra 
Metropolitalna pod wezwaniem św. Józefa, zbu-
dowana w 1978 roku. Odwiedzimy także Stare 
Miasto, tradycyjną dzielnicę miasta - Aldeota, 
oraz Centro Dragao do Mar (Centrum Kultury 
i Sztuki). Następnie czeka nas wizyta na Starym 
Rynku, gdzie można podziwiać i kupić trady-
cyjne dla rejonu Ceara rękodzieło. Po zakupach 
udamy się do jednej z głównych atrakcji tego re-
gionu - Morro Branco, labiryntu uformowanego 
z kolorowych klifów różnej wielkości. Wejdziemy 
w głąb tych niesamowitych krajobrazów, oto-
czonych białymi i czerwonymi wydmami. Miej-
sce to jest bardzo fotogeniczne - klify tworzą coś 

na kształt kanionu, a skały przybierają barwy od 
białego piasku do gorącej czerwieni. Zwiedzać 
Morro Branco będziemy spacerując oraz poru-
szając się pojazdami typu buggy. Następnie po-
wrót do Fortalezy na nocleg. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Manaus, stolicy stanu Amazonas 
(możliwa przesiadka). Manaus jest największym 
miastem Amazonii, największym portem dla 
statków oceanicznych, który - co ciekawe - znaj-
duje się aż 1500 km od oceanu oraz wycinkiem 
cywilizacji w sercu dżungli, z historią sięgają-
cą końca XVII wieku. Swój złoty okres miasto 
przeżywało na przełomie XIX i XX wieku, kiedy 
wzrosło zapotrzebowanie na kauczuk wywo-
łane rozwojem motoryzacji. W środku dżungli 
zaczęto budować pałace i okazałe rezydencje, 

otwierać kasyna, a w domach światło elektrycz-
ne świeciło wcześniej, niż w Londynie. Kiedy 
z  dżungli amazońskiej wykradziono nasiona 
kauczukowca i możliwym było uprawienie tego 
surowca w innych częściach świata, rozwój mia-
sta został zahamowany. Obecnie Manaus, na-
zywany „Metropolią Brazylijskiej Północy”, jest 
czwartym, najbardziej rozwiniętym miastem 
Brazylii, strefą wolnego handlu, oraz głównym 
miejscem, z którego rozpoczyna się odkrywanie 
lasu deszczowego. Przejedziemy nabrzeżnymi 
ulicami portowymi aż do gmachu opery Teatro 
Amazonas; neoklasycystycznej budowli ukoń-
czonej w 1896 roku na fali boomu kauczukowe-
go, która, jako miejsce reprezentacyjne, zyskała 
przepiękny wystrój. (w trakcie koncertów bę-
dziemy mogli podziwiać teatr tylko z zewnątrz). 

W programie: Od białego piasku do krwistej czerwieni - kaniony Morro Branco • odetchnij głęboko - pobyt w Amazonii • Theatro Amazonas 
i Manaus • Encontro das Aguas - spotkanie rzek • dżungla, leniwce, kolorowe papugi, delfiny • liście olbrzymy „Królowa Wiktoria” 

• wypoczynek na jednej z najładniejszych plaż Brazylii • opcjonalne aktywności na wydmach- przejażdżki pojazdami buggies i popularny 
w regionie sandboarding • przeloty lokalne w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Fortalezie

Brazylia – Zielona mapa Brazylii – Amazonia 

BRAZYLIA

Boliwia

Fortaleza

Morro Blanco

Manaus
Rzeka Amazonka

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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Transfer łódkami do lodgy. Będziemy mieli oka-
zję płynąć rzeką Rio Negro, która w połączeniu 
z rzeką Solimoes, tworzy brazylijską Amazonkę 
- największą rzekę świata, zaliczaną do Siedmiu 
Cudów Świata w kategorii “przyroda”. Zakwate-
rowanie, obiadokolacja i czas wolny. Wieczorem 
wyprawa łódkami w poszukiwaniu kajmanów. 
W świetle reflektora zauważyć można świecące 
tuż nad wodą punkty - oczy gadów. Powrót do 
lodge. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 4  Przed śniadaniem trekking w głąb 
tropikalnego lasu na spotkanie budzącej się dzi-
kiej przyrody. Będą nam towarzyszyć odgłosy 
ptaków, owadów i małp. Po śniadaniu wizyta 
u caboclos - brazylijskich metysów będących 
potomkami miejscowych Indian i  Europej-
czyków, którzy żyli głównie z  pozyskiwania 
kauczuku. Poznamy proces uprawy manioku 
i wytwarzania z niego różnych rodzajów mąki 
i pikantnej przyprawy do potraw, oraz najbar-
dziej tradycyjny sposób, w  jaki wytwarzano 
kauczuk w Amazonii. Powrót do lodge, obiad. 
Po obiedzie zmierzymy się z jedną z najbardziej 
znanych ryb, które występują w Amazonce i jej 
dorzeczach - piranią. Zatrzymamy się na jednej 
z pływających restauracji, gdzie każdy będzie 
miał możliwość spróbowania swoich umiejętno-
ści przy połowie tych krwiożerczych stworzeń. 
Powrót do lodge, kolacja i nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie, czas wolny na odpo-
czynek nad wodą. W tym dniu zaproponujemy 
udział w  wycieczce opcjonalnej (dostępność 
zależna od stanu wód) - safari z występującymi 
jedynie w Amazonii różowymi delfinami (do-
datkowo płatne ok. 160 USD/os.) Te niezwykle 
inteligentne oraz przyjazne ssaki występują tu 
zupełnie na wolności i chętnie przypływają do 
ludzi. Będziemy mogli zobaczyć ich karmienie. 

Przepływać będziemy przez tzw. spotkanie rzek 
(Encontro das Aguas): Rio Negro (Czarna Rzeka), 
której ciemne wody spotykają się z jasnymi wo-
dami Solimões (górnej części Amazonki). Obie 
rzeki przez około 20 km płyną w jednym korycie, 
jednakże ich odmienne barwy nie mieszają się 
ze sobą. Z pokładu łodzi będziemy podziwiać to 
niecodzienne zjawisko. Odwiedzimy również In-
dian amazońskich w ich wiosce, gdzie zaprezen-
tują nam swoje zwyczaje. W trakcie wycieczki, 
w zależności od poziomu rzeki, zobaczymy rośli-
ny wodne nazywane roślinami „Królowej Wikto-
rii” - ich okrągłe, unoszące się na wodzie 
liście osiągają rozmiary do 3 m, zaś 
łodygi mają długość nawet do 
7 – 8 m; być może uda nam 
się także wypatrzeć dry-
fujące w  pnączach roślin 
małpy. Po obiedzie w pły-
wającej restauracji udamy 
się do hodowli największej 
słodkowodnej ryby łuskowa-
tej - arapaimy, gdzie będziemy 
mogli wypróbować swoich sił pod-
czas jej karmienia. Przy odrobinie szczę-
ścia zobaczymy leniwca czy anakondę. Powrót 
na nocleg w lodge. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 6-7  Po śniadaniu powrót do Ma-
naus, a następnie transfer na lotnisko i przelot 
do Fortalezy (możliwy z przesiadką). Czas na 
odpoczynek i kąpiele słoneczne na jednej ze 
wspaniałych plaż Fortalezy. Podczas wypo-
czynku proponujemy wycieczki opcjonalne: 
przejażdżka pojazdami typu buggy na plażę 
Cumbuco czy górska wyprawa do „lasu atlan-
tyckiego” z degustacją tradycyjnego napoju 
alkoholowego Cachaça.
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny, następnie 

transfer na lotnisko i  lot powrotny do Polski 
(dokładne godziny zbiórki poda na miejscu 
pilot Rainbow).
 Dzień 9  Przylot do Polski na lotnisko 
w Warszawie (lot z międzylądowaniem na wy-
spach Kanaryjskich).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele, lodge lub pousady o standardzie **/*** 
(7 rozpoczętych dób hotelowych). Wyżywie-
nie w cenie wycieczki: śniadania, dodatkowo 

w Manaus 2 lunche i 3 kolacje. Pokoje: 
we wszystkich hotelach wyposa-

żone w łazienki. Większość ho-
teli posiada klimatyzowane 

pokoje.
Dla chętnych za dopła
tą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki 

o tydzień pobytu w Forta
lezie. Opisy hoteli w sekcji 

„Wypo czynek   Brazylia” 
i w  ystemie rezerwacyjnym R.pl. 

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do/z Fortalezy (z między-
lądowaniem technicznym na Wyspach Kana-
ryjskich), opłaty lotniskowe, przelot Fortaleza 
- Manaus - Fortaleza, transfery: lotnisko - hotel 
- lotnisko, program jw., zakwaterowanie w ho-
telach jw. (7 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie wg programu (śniadania, w Ma-
naus dodatkowo 2 lunche i 3 kolacje), opiekę 
pilota w Brazylii, pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 

fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 130 USD/os. (w tym bilety wstępu, napiwki 
dla lokalnych przewodników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Pousada Surfing Jeri 
***

od 1170 zł

Parque das Fontes 
***+

od 1899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6970 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.09 - 06.10 6970 13370

05.10 - 13.10 7130 13599

12.10 - 20.10 7299 13870

19.10 - 27.10 7420 14070

26.10 - 03.11 7730 13920

02.11 - 10.11 7670 14149

09.11 - 17.11 7930 14420

16.11 - 24.11 7899 14370

23.11 - 01.12 7799 13870

30.11 - 08.12 7670 13649

07.12 - 15.12 7499 13399

14.12 - 22.12 7599 13199

21.12 - 29.12 7670 13649

28.12 - 05.01 8370 14499

04.01 - 12.01 7930 13599

11.01 - 19.01 7799 13870

18.01 - 26.01 8299 14530

25.01 - 02.02 8149 14199

01.02 - 09.02 7430 13249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7930 

Dopłata za pok. 1 os. od 1190 

Kod imprezy: FMU

Dwa zupełnie różne oblicza Brazylii - 
amazońska dżungla w Manaus i rajskie 
plaże Fortalezy – tworzą perfekcyjny 
wakacyjny duet. To znakomita wypra-
wa dla miłośników przyrody – w jej 
trakcie czeka nas spotkanie z kajma-
nami, leniwcami, a także z unikatowy-
mi różowymi delfinami!

Izabela Damek
Pilot wycieczek Rainbow

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem czarterowym do Fortalezy (z międzylądo-
waniem na Wyspach Kanaryjskich). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Fortalezy, odprawa paszportowa, 
a następnie transfer do hotelu na nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyruszymy na ekscy-
tująca wycieczkę do Morro Branco - labiryntu 
czerwonych i białych klifów, które oferują nie-

samowite tło dla pięknego wybrzeża regionu 
Ceara. Morro Branco jest znane na całym 
świecie z rękodzieła z piasku oraz słynie jako 
sceneria brazylijskich produkcji telewizyjnych 
i filmowych. Usytuowany pomiędzy wydmami, 
klifami i jeziorkami ze słodką wodą obszar ten 
słynie jednak, przede wszystkim ze spektakular-
nych kolorowych wydm, które poznamy space-
rując oraz przemieszczając się pojazdami typu 
buggy. Po spacerze czas na odpoczynek i lunch 
(we własnym zakresie), następnie powrót do 

Fortalezy i  krótkie zwiedzanie miasta. Pod-
czas wycieczki zobaczymy m. in. Stare Miasto, 
tradycyjną dzielnicę miasta - Aldeota, Centro 
Dragao do Mar (Centrum Kultury i Sztuki) oraz 
Katedrę. Zwiedzanie zakończymy spacerem po 
Starym Rynku, gdzie można podziwiać i kupić 
tradycyjne dla rejonu Ceara rękodzieło. Powrót 
do hotelu, nocleg. (Trasa ok 180 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i  lot do Rio de Janeiro. Zwiedzanie miasta 
kontrastów, które od dziesięcioleci jest jednym 

z  najpopularniejszych miejsc turystycznych 
w Brazylii i na całym świecie. Rio jest drugim co 
do wielkości miastem w Brazylii i trzecią co do 
wielkości metropolią w całej Ameryce Południo-
wej. Kolejką udamy się na szczyt góry Corcova-
do, gdzie znajduje się jeden z siedmiu nowych 
cudów świata - słynny, wysoki na 38 metrów 
posąg Chrystusa Odkupiciela. Następnie uda-
my się na Sambodrom - to właśnie tutaj co roku 
barwne korowody tancerzy samby prezentują 
swoje umiejętności w trakcie najsłynniejszego 

Brazylia – Rio to nie wszystko! 
W programie: Fortaleza • pomarańczowe labirynty Kanionu Morro Branco • cudowne białe plaże regionu Ceara • szaleństwo na wydmach - 
przejażdżka buggies • Rio de Janeiro - Miasto Boga • Głowa Cukru • Santa Teresa - dzielnica artystycznej bohemy • Chrystus z Corcovado 

• słynne schody Escada Selaron • plaże, plaże - Copacabana, Ipanema • przeloty lokalne w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Fortalezie

BRAZYLIA

Fortaleza

Rio de JanerioItacuruçá

Morro Blanco

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

16
dni

9
dni

lub
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karnawału na świecie (w okresie koncertów 
i karnawału Sambodrom jest zamknięty, można 
go zobaczyć tylko z okien autobusu). Następnie 
przejazd na „czerwoną plażę” - Praia Vermelha, 
skąd kolejka linowa zawiezie nas na sam szczyt 
pocztówkowego wzgórza Pão de Açúcar (Głowa 
Cukru - 396 m n.p.m.). Podczas lunchu będzie-
my mieli okazję skosztować słynnej wołowiny 
brazylijskiej w Churrascarii i zapoznać się ze 
sposobem jej podawania, tzw. rodízio de car-
ne (lunch dodatkowo płatny). Zakwaterowanie 
w hotelu i nocleg. (Trasa ok 50 km)
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd jeepami do 
dzielnicy artystycznej bohemy Santa Teresa, 
w której czas się zatrzymał. Na niezwykły kli-
mat dzielnicy składają się atmosfera, przepięk-
ne, panoramiczne widoki miasta i zatoki Gu-
anabara, a także słynny, XIX-wieczny tramwaj 
zwany Bondinho. Będziemy mogli podziwiać 
niesamowite schody Escada Selaron wykona-
ne w całości z płytek ceramicznych zebranych 
z całego świata. Następnie przejedziemy do 
ogrodu botanicznego (Jardim Botanico), który 
został założony w 1808 r na zlecenie Króla Jana 
VI, na terenie dawnej fabryki prochu. Ogród 
słynie z alei obsadzonej 134 palmami królew-
skimi. Na powierzchni 140 ha mieści się ok. 
6 tys. gatunków roślin ze strefy subtropikalnej 
i tropikalnej, z czego największe wrażenie robi 
aż 900 gatunków palm. Od 1992 r. ogród ten jest 
rezerwatem biosfery UNESCO. Będziemy mogli 
zobaczyć również największe drzewo Amazonii 
sumauma i pau-brasil, któremu swoją nazwę 
zawdzięcza Brazylia. Podczas całej wycieczki 
będziemy przemieszczać się jeepami. Powrót 
do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 50 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu wybierzemy się na 
relaksującą i egzotyczną wycieczkę na Tropi-

kalne Wyspy. Po dwugodzinnej podróży z Rio 
de Janeiro dotrzemy do przystani szkunerów, 
skąd wyruszymy w odprężający rejs. Podczas 
rejsu zachwycimy się rajem w wydaniu brazylij-
skim: dzikimi plażami, słońcem, wodą i muzyką. 
Odwiedzimy kilka maleńkich, urokliwych wysp 
- będziemy zatrzymywali się na kąpiele oraz na 
plażowanie. W trakcie wycieczki lunch. Powrót 
do hotelu, nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Dzień wolny na plażo-
wanie na jednej z kultowych plaż Rio de Janeiro 
- polecamy zwłaszcza słynną, 4,5-kilometrową 
Copacabanę lub elegancką Ipanemę. Przy obu 
plażach tętni życie - znajdziemy tu 
luksusowe hotele, restauracje 
z  kuchnią z  całego świa-
ta, a  także zwyczajnych 
sprzedawców oferujących 
lokalne menu czy pamiąt-
ki. Podczas pobytu tutaj 
będziemy mogli w  peł-
ni zrozumieć, dlaczego 
Brazylijczycy kochają Rio, 
uwielbiają spędzać czas na 
plaży i tańczyć wprost na ulicy. Dla 
chętnych popołudniowe wyjście, podczas 
którego będziemy mogli zobaczyć na własne 
oczy przygotowania do karnawału jednej ze 
szkół samby (60 USD/os.; udział w wycieczce 
zależny od etapu przygotowań szkół samby, 
należy potwierdzić na miejscu u pilota czy wy-
cieczka w danym terminie się odbywa). Nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Fortalezy (możliwy z przesiadką). 
Zakwaterowanie w  hotelu. W  tym dniu, dla 
chętnych, zaoferujemy wycieczki fakultatywne 
(oferta u pilota wycieczki). Nocleg. 
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny, następnie 

transfer na lotnisko i  lot powrotny do Polski 
(dokładne godziny zbiórki poda na miejscu 
pilot Rainbow).
 Dzień 9  Przylot do Polski na lotnisko 
w Warszawie (lot z międzylądowaniem na Wy-
spach Kanaryjskich).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele, lodge lub pousady o standardzie **/*** 
(7 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: we 
wszystkich hotelach wyposażone w  łazienki. 
Większość hoteli posiada klimatyzowane pokoje.

Dla chętnych za dopłatą istnieje 
możliwość prze dłużenia wy

cieczki o tydzień pobytu 
w Fortalezie. Opisy hoteli 

w sekcji „Wypo czynek 
 Brazylia” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA

Cena podstawowa obej
muje: przelot samolotem 

czarterowym do/z Fortalezy (z 
międzylądowaniem technicznym na 

Wyspach Kanaryjskich), opłaty lotniskowe, 
przelot Fortaleza - Rio de Janeiro - Fortaleza, 
transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program 
jw., zakwaterowanie w  hotelach jw. (7 roz-
poczętych dób hotelowych), wyżywienie wg 
programu (śniadania), opiekę pilota w Brazylii, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 

uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 170 USD/os. (w tym bilety wstępu, napiwki 
dla lokalnych przewodników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

Laguna Blu Hotel 
****

od 730 zł

Golfinho Cumbuco 
***

od 920 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6520 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.09 - 06.10 6620 12070

05.10 - 13.10 6770 12320

12.10 - 20.10 6520 12570

19.10 - 27.10 6649 12799

26.10 - 03.11 6570 12649

02.11 - 10.11 6649 12799

09.11 - 17.11 7149 13149

16.11 - 24.11 7099 13030

23.11 - 01.12 7020 12570

30.11 - 08.12 6899 12370

07.12 - 15.12 6649 12099

14.12 - 22.12 6570 11949

21.12 - 29.12 6970 12449

28.12 - 05.01 7599 13199

04.01 - 12.01 7020 12530

11.01 - 19.01 7020 12570

18.01 - 26.01 7570 13199

25.01 - 02.02 7320 12899

01.02 - 09.02 6670 12030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7170 

Dopłata za pok. 1 os. od 1329 

Kod imprezy: FRI

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Fortaleza • pomarańczowe klify Morro Branco • zachód słońca na wydmie Por do Sol • podróż jeepami • hamaki zawieszone nad 
wodą • kapibary, leniwce, małpy, ibisy szkarłatne • bajeczne Lencoish Maranheses - wydmy z lagunami • kolonialna Olinda • najpiękniejsze 
plaże Brazylii - Porto de Galinhas • krystaliczna woda, rafy koralowe, plaże • przeloty lokalne w cenie

Brazylia – Z natury piękna 

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem czarterowym do Fortalezy (z międzylądo-
waniem na Wyspach Kanaryjskich). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Fortalezy, odprawa paszportowa, 
a następnie transfer do hotelu na nocleg.
 Dzień 2  Śniadanie. Następnie udamy się do 
jednej z głównych atrakcji tego regionu - Mor-
ro Branco, labiryntu uformowanego z  klifów 
różnej wielkości i  barwy. Wejdziemy w  głąb 
tych niesamowitych krajobrazów, otoczonych 
białymi i czerwonymi wydmami. Miejsce to jest 
bardzo fotogeniczne - klify tworzą coś na kształt 
kanionu, a skały przybierają barwy od białego 
piasku do gorącej czerwieni. Po spacerze czas 
na odpoczynek i lunch (we własnym zakresie). 

Dla chętnych przejażdżka pojazdem typu buggy 
(płatna dodatkowo około 30 USD/os.), następnie 
powrót do Fortalezy. Czas wolny na samodzielne 
eksplorowanie miasta. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu transfer jeepami do 
Jericoacoara, niewielkiego, lecz urokliwego 
miasteczka położonego pośród rozległego par-
ku narodowego i będącego spełnieniem marzeń 
wakacyjnych każdego Brazylijczyka i nie tylko. 
Renomowane amerykańskie dzienniki New York 
Times i Washington Post uznały to miejsce za 
jedne z najpiękniejszych na świecie. Do nie-
dawna Jericoacoara była wciąż odosobnioną 
i prostą wioską rybacką. Od 1984 r. obszar wokół 
Jericoacoara został uznany za obszar chronio-
ny a parkiem narodowym stał się on w 2002 
r. Po południu udamy się na Por do Sol, czyli 
największą wydmę na wybrzeżu, z której bę-
dziemy podziwiać fantastyczny zachód słońca, 
gdzie złoto-żółty piasek mieni się wieczorową 
porą w niezliczonych żółtych i pomarańczowych 
odcieniach, podczas gdy słońce powoli zanurza 
się w niezbadaną głębię oceanu. Czas wolny. 
(Trasa ok. 300 km).
 Dzień 4  Śniadanie i  dzień wolny na od-
poczynek. Zachęcamy przede wszystkim do 
skorzystania z kąpieli lub spaceru po wydmach. 
Należy też wiedzieć, że Jericoceara nazywana 
jest brazylijską świątynią sportów wodnych ze 
względu na piękne i długie fale, gdzie każdego 
dnia spotkać można surferów i kitesurferów. 
Dlatego też osobom aktywnym proponujemy 
udział w lekcji surfingu (dodatkowo płatne oko-
ło 45 USD/os.). 
 Dzień 5  Śniadanie i transfer jeepami do Par-
naiba. W tym dniu będziemy mieli okazję zo-
baczyć prawdziwie rajskie krajobrazy tej części 

Brazylii. Przejedziemy przez sam środek ogrom-
nego parku narodowego, obejmującego ponad 
8000 km2. Nasza trasa będzie biegła przez 
piaszczyste plaże i po horyzont rozciągające się 
morze białych wydm. Pośród tego krajobrazu 
wyłoni się jedna z najbardziej znanych lagun, 
gdzie zatrzymamy się na lunch (we własnym 
zakresie) i będziemy mogli odpocząć w jednym 
z  hamaków zawieszonych nad taflą słodkiej 
wody otoczonej pustynnym krajobrazem. Dla 
chętnych możliwość skorzystania ze zjazdu na 
desce po torze ustawionym na piaszczystym 
zboczu wydmy wprost do laguny (dodatkowo 
płatne ok 8 USD/os. za 3 zjazdy). Zakwatero-
wanie w pousadzie w Parnaiba (rodzaj pensjo-
natu), nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 6  Śniadanie, a następnie rejs łodzią po 
delcie rzeki Parnaiba. Delta Parnaíby jest uwa-
żana za jeden z najpiękniejszych krajobrazów na 
świecie. Jest to najdłuższa rzeka znajdująca się 
w całości na terytorium Brazylii, a prawie 40% 
żyjących tu gatunków ryb jest endemiczna. Rze-
ka wije się i rozdziela na mniejsze kanały, które 
w swoim kształcie przypominają otwartą dłoń, 
natomiast krajobraz, który ją otacza można bez 
wahania nazwać wielką, ekologiczną świątynią. 
W tym dniu udamy się na poszukiwanie zwie-
rząt żyjących na obszarze delty, między innymi 
można tutaj spotkać kapibary (czyli największe 
żyjące gryzonie, osiągające wagę do 65 kg), 
leniwce, małpy, kajmany oraz piękne, czerwone 
ibisy szkarłatne unoszące się nad wodami rze-
ki. Będziemy też mieli okazję zobaczyć, w jaki 
sposób lokalna ludność „łowi” kraby, a osoby 
lubiące nowe wyzwania spróbują własnoręcz-
nie dokonać tego wyczynu na jednej z zatoczek 
rzeki. Powrót do pousady, nocleg.

 Dzień 7  Śniadanie i transfer do Atins. Jest 
to typowa, mała, brazylijska wioska znajdują-
ca się na początku Parku Narodowego Lencois 
Maranhenses. Po drodze do Atins zatrzymamy 
się w małej osadzie Cabure, gdzie będziemy 
mieli okazje skosztować lokalnych potraw 
podczas lunchu a chętne osoby będą mogły 
skorzystać z przejażdżki quadem po plaży (ok. 
20 USD/os. za 30 min). Cabure znajduje się nad 
rzeką Preguicas, którą będziemy pokonywać 
łodzią w drodze do naszej pousady. Wieczorem 
czas na odpoczynek, a dla chętnych wyprawa 
konna brzegiem morza aż do najwyższego 
wzniesienia, które rozpoczyna park narodowy 
Lencois Maranhenses. Otoczeni z jednej strony 
rozciągającymi się aż po horyzont piaskowymi 
wzniesieniami a z drugiej pięknymi błękitnymi 
wodami oceanu będziemy podziwiać zachód 
słońca (dodatkowo płatne około 40 USD/os.). 
(Trasa ok. 190 km).
 Dzień 8  Śniadanie i  transfer wodny do 
Barreirnhas, które będzie początkiem naszej 
podróży ku brazylijskiej Saharze. Podczas drogi 
samochodem terenowym będziemy podziwiać 
bujną roślinność lasu deszczowego, rozciągają-
cego się u podnóży Lencois Maranhenses. Na-
stępnie udamy się w pieszą podróż pośród nie-
kończących się piaszczystych wzniesień, a to, co 
ukaże się naszym oczom nie będzie fatamorga-
ną - w samym centrum pustyni będziemy mieli 
okazje zanurzyć się w wodach słodkowodnych 
lagun występujących na terenie całego parku. 
Można też zaobserwować unikalny gatunek ryb, 
który występuje w tych źródłach i jest w stanie 
przetrwać w czasie okresu, kiedy laguna wysy-
cha, i czekać na kolejną porę deszczową. Prze-
piękne wydmy Lencois Maranhenses można 
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odkrywać za każdym razem na nowo, ponieważ 
zmieniają swój wygląd wraz ze zmieniającym się 
poziomem wód w lagunach. Powrót do pousady 
w Barreirnhas, nocleg. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 9  Śniadanie i  transfer na lotnisko 
do Sao Luis. Przelot do Recife. Recife, stolica 
Pernambuco, jest jednym z najbardziej ekscy-
tujących miast na północnym wschodzie. Jego 
nazwa pochodzi od morskich raf, które uspo-
kajają wody jego portów i linii brzegowej. Ma 
tętniącą życiem scenę kulturalną, rozrywkową 
i restauracyjną a także imponujące wybrzeże. 
Intrygujące historyczne centrum Olindy jest zaś 
miejscem drugiego najbardziej znanego karna-
wału w Brazylii. Muzyka Frevo przyciąga tłumy, 
w tym parady karnawałowych bloków i troçi (or-
kiestry grające frevo i inne typowe rytmy brazy-
lijskiego karnawału), które mieszają się z innymi 
gatunkami muzycznymi, takimi jak maracatu, 
forró, a nawet muzyka elektroniczna. Główną 
atrakcją jest Galo da Madrugada, uznany przez 
Księgę Rekordów Guinnessa za największy blok 
karnawałowy na świecie. Nocleg. 
 Dzień 10  Śniadanie i zwiedzanie kolonialne-
go miasta Olindy, która jest najlepiej zachowa-
nym miastem kolonialnym w Brazylii. Znajduje 
się tu wiele kościołów reprezentujących bogac-
two epoki kolonialnej a także muzeum wielkich 
kukieł, wykorzystywanych w paradach podczas 
karnawału ulicznego. Obecnie Olinda jest do-
mem dla dużej kolonii artystów, którzy produ-
kują rzeźby w drewnie i ceramikę. Obszar ten 
został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO w 1982 roku. Następnie przejazd do 
Porto de Galinhas. Nocleg.
 Dzień 11  Śniadanie. Dzień wolny na od-
poczynek. Położone w miejscowości Ipojuca, 

50 km od Recife, Porto de Galinhas jest głów-
nym ośrodkiem turystycznym na południowym 
wybrzeżu Pernambuco. Krystaliczna woda oce-
anu, lasy namorzynowe, smukle i dostojne pal-
my kokosowe oraz puszysty piasek zapewniają 
jedne z najpiękniejszych plaż Brazylii, którymi 
może się poszczycić ten region. Rafy koralowe 
tworzą tu naturalny basen, który jest domem 
dla kolorowych ryb i żółwi. Porto de Galinhas 
oferuje doskonałe usługi i infrastruktu-
rę, w tym bary, restauracje i sklepy 
rzemieślnicze. Nocleg.
Dni 12 - 14
Śniadanie. Transfer na 
lotnisko i przelot do For-
talezy. Czas na odpoczy-
nek i  kąpiele słoneczne 
na jednej ze wspaniałych 
plaż Fortalezy. Podczas 
wypoczynku proponujemy 
wycieczki opcjonalne: przejażdż-
ka pojazdami typu buggy na plażę 
Cumbuco czy górska wyprawa do „lasu atlan-
tyckiego” z degustacją tradycyjnego napoju 
alkoholowego Cachaca.
 Dzień 15  Po śniadaniu czas wolny, następnie 
transfer na lotnisko (dokładne godziny zbiórki 
poda na miejscu pilot Rainbow) i lot powrotny 
do Polski (z międzylądowaniem na Wyspach 
Kanaryjskich).
 Dzień 16  Przylot na lotnisko Chopina 
w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Wydmy Lencois Maranheses, w zależności od 
terminu zwiedzania, różnią się wyglądem (jest 
to związane z poziomem wód w lagunach).

HOTELE
Hotele/lodge o standardzie *** (14 rozpoczę-
tych dób hotelowych). Pokoje: we wszystkich 
hotelach wyposażone w  łazienki. Większość 
hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do/z Fortalezy (z mię-
dzylądowaniem technicznym na Wyspach 

Kanaryjskich) oraz przeloty wewnętrzne 
(możliwe loty z  przesiadkami), 

opłaty lotniskowe, transfery: 
lotnisko - hotel - lotnisko, 

program jw., zakwatero-
wanie w hotelach jw. (14 
rozpoczętych dób hote-
lowych), wyżywienie we-

dług programu (śniadania), 
opiekę pilota w Brazylii, pa-

kiet ubezpieczeniowy TU Euro-
pa (NNW, KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: bi-
letów wstępu do zwiedzanych obiektów, wy-
cieczek fakultatywnych oraz innych wydatków 
osobistych. Koszt uczestnictwa w programie 
(opłata na miejscu) ok. 220 USD/os (w tym 
bilety wstępu, podatek turystyczny w Jerico-
acoara, napiwki dla lokalnych przewodników 
i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9730 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.09 - 13.10 9899 17699

05.10 - 20.10 10070 17999

12.10 - 27.10 10249 18299

19.10 - 03.11 10399 18549

26.10 - 10.11 10299 18370

02.11 - 17.11 10220 18620

09.11 - 24.11 10399 18870

16.11 - 01.12 10299 18749

23.11 - 08.12 10170 18199

30.11 - 15.12 9949 17920

07.12 - 22.12 9870 17670

14.12 - 29.12 9799 17549

21.12 - 05.01 10149 18199

28.12 - 12.01 10520 18749

04.01 - 19.01 10070 17999

11.01 - 26.01 10299 18370

18.01 - 02.02 10699 19049

25.01 - 09.02 10349 18470

01.02 - 16.02 9730 17420

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10430 

Dopłata za pok. 1 os. od 3319 

Kod imprezy: BSF

Ameryka Południowa Brazylia

więcej na: R.pl
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Egzotyka Light – Rio de Janeiro 
W programie: cudowne Miasto Boga • Głowa Cukru - Panorama Rio • dzielnica artystów - Santa Teresa • Chrystus z Corcovado 

• niesamowite plaże Rio - Copacabana, Ipanema • brazylijska świątynia futbolu - Maracana • przejazd jeepami

BRAZYLIA

Rio de Janeiro

Ameryka Południowa Brazylia

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką w jed-
nym z europejskich portów lotniczych). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Rio de Janeiro, odprawa 
paszportowa, transfer do hotelu. Następnie 
spotkanie informacyjne z pilotem wycieczki, 
czas na odpoczynek i kąpiele słoneczne. Samo 
Rio de Janeiro to jedno z najpopularniejszych 
miast turystycznych na świecie, przyciągające 
rocznie tysiące turystów. Malowniczo położone 
nad Oceanem Atlantyckim i Zatoką Guanabara, 
strzeżone jest przez jeden z najbardziej roz-
poznawalnych symboli Brazylii - spoglądający 
z góry Corcovado pomnik Chrystusa Zbawiciela. 
Nie ma również bardziej rozbawionego miejsca 
na Ziemi, jakim staje się miasto w okresie kar-
nawału. Piękne stroje, urzekające kolory, głośna 
muzyka i wiele innych atrakcji tworzą cudowny 
korowód samby. Szkoły samby, z których słynie 
Rio przygotowują cały rok ten niezapomnia-
ny i niepowtarzalny spektakl. Samba - taniec 
narodowy Brazylii, wcześniej zakazany a dziś 
olśniewający i poruszający biodra wszystkich 
uczestników karnawału. Przeżycie karnawału 
w Rio to wspaniała okazja do poznania kultury 
Brazylijczyków oraz ich radosnego i roztańczo-
nego temperamentu. Nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedza-
nie Rio, jednego z najpiękniej położonych miast 
na świecie. Niesamowite widoki, kolorowe favele 
wśród wzgórz oraz wielokilometrowe plaże spra-
wiają, że Rio nazywane jest Cudownym Miastem. 
Kolejką udamy się na szczyt góry Corcovado, 
gdzie znajduje się słynny, wysoki na 38 m posąg 
Chrystusa Zbawiciela. Ze szczytu Corcovado roz-
pościera się zapierający dech w piersiach widok 

na Rio de Janeiro. Następnie skierujemy się ku 
Praia Vermelha, skąd kolejka linowa zawiezie nas 
na sam szczyt wzgórza Pão de Açúcar (Głowa 
Cukru). Pão de Açúcar i Wzgórze Corcovado kon-
kurują o miano najlepszego punktu widokowego 
w Rio. Po drodze przejedziemy obok stadionu 
Maracanã, który do dziś posiada światowy rekord 
frekwencji (prawie 200 tys. widzów). Następnie 
odwiedzimy Sambodrom - tutaj co roku korowo-
dy barwnych tancerzy samby prezentują swoje 
umiejętności w  trakcie najsłynniejszego kar-
nawału (w okresie koncertów i karnawałowym 
Sambodrom jest zamknięty, można go zobaczyć 
tylko z okien autobusu). Powrót do hotelu, noc-
leg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejedziemy jeepami 
do Santa Teresa - dzielnicy artystów, w której za-
trzymał się czas. Z pewnością urzekną wszystkich 
panoramiczne widoki miasta i zatoki Guanabara. 
Zachęcamy do spaceru po klimatycznej dzielnicy 
Santa Teresa, której ulicami przejeżdżał XIX-wiecz-
ny tramwaj zwany Bondinho. Będziemy podziwiali 
niesamowite schody Selaron wykonane w całości 
z płytek z całego świata. Następnie przejazd do 
ogrodu botanicznego (Jardim Botanico), który zo-
stał założony w 1808 r na zlecenie Króla Jana VI, na 
terenie dawnej fabryki prochu. Słynny z alei obsa-
dzonej 134 palmami królewskimi. Na powierzchni 
140 ha mieści się ok. 6 tys. gatunków roślin ze stre-
fy subtropikalnej i tropikalnej, z czego największe 
wrażenie robi aż 900 gatunków palm. Od 1992 
r. ogród ten jest rezerwatem biosfery UNESCO. 
Będziemy mogli zobaczyć również największe 
drzewo Amazonii sumauma i pau-brasil, któremu 
swoją nazwę zawdzięcza Brazylia. Podczas wy-
cieczki przemieszczamy się jeepami. Powrót do 
hotelu, nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5-10  Czas na odpoczynek i kąpiele 
słoneczne na jednej ze wspaniałych plaż Rio de 

Janeiro - polecamy zwłaszcza 4,5 km Copacaba-
nę lub elegancką Ipanemę. Podczas wypoczyn-
ku proponujemy wycieczki opcjonalne: wyspy 
tropikalne ok 75 USD/os., samba show ok. 100 
USD/os., lot helikopterem ok 200 USD/os za 
30 min, wodospady Iguazu (ok. 800 - 1000 
USD/os.). Pełną listę wycieczek opcjonalnych 
przedstawi na miejscu pilot wycieczki.
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Czas wolny na zakupy. Następnie 
transfer na lotnisko i  lot powrotny do Polski 
(dokładne godziny zbiórki poda na miejscu 
pilot Rainbow).
 Dzień 12  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Karnawał w 2021 roku trwa od 12 do 17 lutego. 
Oferujemy w sprzedaży bilety na paradę karna-
wałową oraz bilety na Paradę Zwycięzców - naj-
lepsze szkoły, wybrane przez sędziów, jeszcze 
raz przejdą Sambodromem na zakończenie 
karnawału. Cena zawiera transfer hotel - Sam-
bodrom - hotel oraz opiekę pilota. 
HOTELE
Hotel w Rio de Janeiro (9 rozpoczętych dób 
hotelowych) *** - położony ok. 100 - 500 m od 
Copacabany lub Ipanemy (w terminie karnawa-
łowym możliwe zakwaterowanie w hotelu 100 
- 400 m od plaży Flamengo) np. Astoria Copa-
cabana, South America, Merlin Copacabana lub 
inne, w podobnym standardzie.  Pokoje: 2 - oso-
bowe z łazienkami, z możliwością 1 dostawki.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich), opłaty lot-
niskowe, transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, 
program jw., zakwaterowanie w hotelach jw. 

(9 rozpoczetych dób hotelowych), wyżywienie: 
śniadania, opiekę pilota w Brazylii, pakiet ubez-
pieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 100 USD/os. (w tym bilety wstępu, napiwki 
dla lokalnych przewodników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

5299 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.10 - 08.11 5299 7649

07.11 - 18.11 5549 7999

19.11 - 30.11 5599 8049

30.11 - 11.12 5570 7999

05.12 - 16.12 5430 7820

17.12 - 28.12 6320 8999

27.12 - 07.01 8320 11699

28.12 - 08.01 6520 9420

08.01 - 19.01 5570 7870

16.01 - 27.01 5530 7949

20.01 - 31.01 5599 8049

28.01 - 08.02 5599 8049

07.02 - 18.02 5599 8049

09.02 - 20.02 5670 8149

17.02 - 28.02 5530 7949

27.02 - 10.03 5530 7949

09.03 - 20.03 5530 7949

19.03 - 30.03 5530 7949

29.03 - 09.04 5530 7949

08.04 - 19.04 5530 7949

18.04 - 29.04 5530 7949

28.04 - 09.05 5599 8049

Dopłata za pok. 1 os. od 1369 

Kod imprezy: BRT

Ameryka Południowa Brazylia

więcej na: R.pl
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W programie: Rio de Janeiro • jaskinia Gruta de Lagoa Azul • krystalicznie czysta rzeka Sucuri • Pantanal - największe mokradła na świecie 

• bogactwo zwierząt: kapibary, mrówkojady, pancerniki, tapiry, małpy • ary hiacyntowe • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką 
w jednym z europejskich portów lotniczych). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Rio de Janeiro, odpra-
wa paszportowa. Następnie rozpoczniemy 
zwiedzanie Rio de Janeiro, określanego przez 
Brazylijczyków jako „a cidade maravilhosa” - 
cudowne miasto, które tętni życiem przez całą 
dobę. Rio de Janeiro, samba i karnawał - to 
wspaniałe trio przyciąga turystów wszystkich 
nacji, a skąpane w słońcu Copacabana i Ipane-
ma to najbardziej kultowe plaże świata. Naj-
pierw udamy się kolejką na szczyt góry Corco-
vado, gdzie znajduje się słynny, wysoki na 38 m 
posąg Chrystusa Zbawiciela. W 2007 r. uznano 
go za jeden z siedmiu nowych cudów świata. 
Następnie przejazd na „czerwoną plażę” - Praia 
Vermelha, skąd kolejka linowa zawiezie nas na 
sam szczyt wzgórza Pão de Açúcar (pol: Głowa 

Cukru, 396 m n.p.m.). Powrót do hotelu i obia-
dokolacja. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer na lotnisko i przelot do Campo Grande 
(możliwa przesiadka). Przejazd do miejscowości 
Bonito (ok. 4 h), jednego z najchętniej odwie-
dzanych przez turystów miejsc w Brazylii. Bonito 
to świetna baza wypadowa do Pantanalu, czyli 
największych mokradeł na świecie, które uzna-
wane są za jedną z największych atrakcji przy-
rodniczych Brazylii. W Pantanalu można spotkać 
więcej dzikich zwierząt w ich naturalnym środo-
wisku niż w jakiejkolwiek innej części kraju. Żyje 
tu 1132 gatunków motyli, 656 gatunków ptaków, 
122 gatunki ssaków, 263 gatunki ryb i 93 gatunki 
gadów. Kolacja, nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy eksploro-
wać Jaskinię Gruta de Lagoa Azul. Formacje skal-
ne jak i kolory wody komponują się w istny cud 
natury. Następnie odkryjemy głęboki na 100 me-
trów krater, który stał się siedliskiem różnych 
gatunków ptaków, szczególnie ar czerwonych. 
Będziemy mogli podziwiać tu zachowania i oby-

czaje tych pięknych ptaków. Następnie powrót 
do miasteczka. Czas wolny na zakupy i na lunch 
(dodatkowo płatny). Po południu, dla chętnych 
i za dodatkową opłatą (ok. 100 USD/os.), wyjazd 
nad brzeg krystalicznie czystej rzeki Sucuri. Jest 
to jedna z najczystszych rzek na świecie, a różne 
odcienie błękitu i zieleni tworzą tu niepowta-
rzalną mozaikę barw. Ubrani w pianki i kapoki 
wpierw przepłyniemy łodzią, by później z ma-
ską i rurką powrócić oglądając niezwykle ciekawy 
podwodny świat, unosząc się na wodzie (uwaga: 
nie trzeba umieć pływać). Powrót do hotelu. Ko-
lacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu będziemy kontynu-
ować bliskie spotkania z przyrodą regionu Pan-
tanal. Opuścimy miasteczko Bonito i ruszymy 
w  kierunku Miranda - stolicy południowego 
Pantalu i  jednocześnie raju przyrodniczego. 
Po drodze odwiedzimy jeden z  ładniejszych 
masywów górskich kraju - Serra do Bodoquena 
z malowniczymi wodospadami. Czeka nas spa-
cer przez las deszczowy oraz kąpiele w górskich 
kaskadach. Na koniec szlaku przywita nas tzw. 
paszcza pumy, czyli największy, 156 metro-
wy wodospad. Tam zakończymy dzień pełen 
wrażeń i radości w sercu pantanalskiej dżungli. 
Przyjazd do Miranda, kolacja i nocleg.
 Dzień 6  Całodniowy wyjazd na fazendę na 
Pantanalu. Pantanal to słynna nizina z siecią 
kanałów i rozlewisk, gdzie możemy spotkać się 
w oko w oko z dziką naturą. Żyją tu zwierzęta 
takie jak: kapibary, mrówkojady, jelenie bagien-
ne, pancerniki olbrzymie, tapiry, małpy, nandu, 
kajmany. Region chwali się również bogactwem 
awifauny, bo występuje tu 26 gatunków ptaków, 
w tym ary hiacyntowe, a także ptaki drapieżne. 

Najpierw udamy się na safari, gdzie będzie-
my wypatrywać różnych gatunków zwierząt 
(występują w środowisku naturalnym i nie ma 
gwarancji zobaczenia ich wszystkich). Następ-
nie czeka nas obiad typowy dla regionu Panta-
nal. Po obiedzie czas na rejs po rzece Miranda 
łodzią chalana, czyli dwupoziomowym statkiem 
używanym w rejonie. Będziemy pływać między 
kajmanami oraz łowić piranie. Po ciekawych do-
świadczeniach z przyrodą ruszymy dalej w głąb 
Mato Grosso do Sul nad rzekę Miranda na nocleg 
w lesie pantanalskim. Kolacja i nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu pojedziemy szutrową 
drogą jeszcze głębiej w dżunglę by odkrywać 
kolejne cuda flory i fauny Pantanalu. Odwiedzi-
my fazendę Sao Joao, gdzie spotkamy się oko 
w oko z majestatycznymi arami hiacyntowymi 
(i nie tylko). Pantanalu nie można opuścić bez 
przejażdżki konnej po bagiennych terenach tego 
ekosystemu - to świetny sposób na eksplorację 
regionu i podziwianie z bliska natury. Powrót do 
lodge na obiad. Po południu rejs po rzece Miran-
da w poszukiwaniu wydr i jaburu - ptaka, który 
stanowi symbol Pantanalu. Kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
(ok. 4 h) oraz przelot do Rio de Janeiro. Po połu-
dniu proponujemy odpoczynek na Copacabanie 
lub skorzystanie z jednej z wycieczek opcjonal-
nych (pełna lista dostępna u pilota). Na kolację 
będziemy mieli okazję skosztować słynną woło-
winę brazylijską w Churrascarii i zapoznać się ze 
sposobem jej podawania (tzw. rodízio de carne). 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9-10  Czas na odpoczynek i kąpiele 
słoneczne na jednej ze wspaniałych plaż Rio de 
Janeiro - polecamy zwłaszcza 4,5 km Copacaba-

Brazylia – Zew natury 
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nę lub elegancką Ipanemę. Podczas wypoczyn-
ku proponujemy wycieczki opcjonalne (Wyspy 
Tropikalne ok 75 USD/os., samba show ok. 
100 USD/os., lot helikopterem ok 200 USD/os. 
za 30 min). Pełną listę wycieczek opcjonalnych 
przedstawi na miejscu pilot wycieczki.
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Czas wolny na zakupy. Następnie 
transfer na lotnisko i  lot powrotny do Polski 
samolotem (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich).
 Dzień 12  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele/pousady o standardzie *** (9 rozpoczę-
tych dób hotelowych). Pokoje: we wszystkich 
hotelach wyposażone w  łazienki. Większość 
hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich), opłaty lotni-
skowe, przeloty wewnętrzne, transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w hotelach jw. (9 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie wg programu (śniadania, kolacje), 
opiekę pilota w Brazylii, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 

ok. 230 USD/os. (w tym bilety wstępu, napiwki 
dla lokalnych przewodników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

11170 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.10 - 05.11 11299 15699

15.11 - 26.11 11299 15699

28.11 - 09.12 11170 15499

08.12 - 19.12 11449 15899

26.12 - 06.01 12449 17220

17.01 - 28.01 11170 15499

23.01 - 03.02 11399 15820

06.02 - 17.02 11399 15820

20.02 - 03.03 11399 15820

05.03 - 16.03 11399 15820

19.03 - 30.03 11399 15820

Cena za os. dorosłą na dost. już od 11570 

Dopłata za pok. 1 os. od 1700 

Kod imprezy: BSP

Ameryka Południowa Brazylia

więcej na: R.pl
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Brazylia – Brazylijskie despacito 

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką 
w jednym z europejskich portów lotniczych). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Rio de Janeiro, odprawa 
paszportowa, a następnie transfer do hotelu. 
Spotkanie informacyjne z pilotem wycieczki, 
a następnie czas na odpoczynek i kąpiele sło-
neczne na jednej ze wspaniałych plaż Rio de Ja-
neiro - polecamy zwłaszcza 4,5 km Copacabanę 
lub elegancką Ipanemę. Przy obu plażach toczy 
się życie wakacyjne: znajdziemy tu luksusowe 
hotele, różnorodne restauracje a także zwyczaj-
nych sprzedawców oferujących proste menu 
czy pamiątki. Brazylijczycy po prostu kochają 
Rio, uwielbiają spędzać czas na plaży, tańczyć 
wprost na ulicy. Samo Rio de Janeiro to jedno 
z najpopularniejszych miast turystycznych na 
świecie, przyciągające rocznie tysiące turystów. 
Malowniczo położone nad Oceanem Atlantyckim 
i Zatoką Guanabara, strzeżone jest przez jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych symboli Brazylii 
- spoglądający z góry Corcovado pomnik Chry-
stusa Zbawiciela. Nie ma również bardziej rozba-
wionego miejsca na Ziemi, jakim staje się miasto 
w okresie karnawału. Piękne stroje, urzekające 
kolory, głośna muzyka i wiele innych atrakcji 

tworzą cudowny korowód samby. Szkoły sam-
by, z których słynie Rio przygotowują cały rok 
ten niezapomniany i niepowtarzalny spektakl. 
Samba - taniec narodowy Brazylii, wcześniej za-
kazany a dziś olśniewający i poruszający biodra 
wszystkich uczestników karnawału. Przeżycie 
karnawału w Rio to wspaniała okazja do pozna-
nia kultury Brazylijczyków oraz ich radosnego 
i roztańczonego temperamentu. Nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu rozpoczniemy zwie-
dzanie Rio de Janeiro, określanego przez Brazy-
lijczyków jako a „cidade maravilhosa” - cudow-
ne miasto, które tętni życiem przez całą dobę. 
Kolejką udamy się na szczyt góry Corcovado, 
gdzie znajduje się słynny, wysoki na 38 m posąg 
Chrystusa Zbawiciela. W 2007 r. uznano go za 
jeden z siedmiu nowych cudów świata. Przeje-
dziemy również obok słynnej „świątyni” futbolu 
- stadionu Maracanã, uważanego za największy 
tego typu obiekt na świecie. W kraju, w którym 
piłka nożna jest niemalże religią, wielu nazywa 
go nawet Świątynią Bogów. Następnie udamy 
się na Sambodrom - to właśnie tutaj co roku ko-
rowody barwnych tancerzy samby prezentują 
swoje umiejętności w trakcie najsłynniejszego 
karnawału na świecie (w okresie koncertów 
i karnawałowym Sambodrom jest zamknięty, 
można go zobaczyć tylko z okien autobusu). 
Później przejazd na „czerwoną plażę” - Praia 
Vermelha, skąd kolejka linowa zawiezie nas na 

W programie: cudowne Miasto Boga • Chrystus z Corcovado • Głowa Cukru - panorama Rio • Santa Teresa - dzielnica artystów • wycieczka 
jeepami • ogród botaniczny - dżungla w środku wielkiego miasta• Chrystus z Corcovado • Wodospady Iguazu - największe wodospady na świecie 

• Sambodrom • niesamowite plaże Rio - Copacabana, Ipanema • przeloty lokalne w cenie
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Iguazu

Argentyna

BRAZYLIA

Paragwaj
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sam szczyt wzgórza Pão de Açúcar (pol: Gło-
wa Cukru, 396 m n.p.m.). Powrót do hotelu. 
(Trasa ok. 50 km). Wieczorem zachęcamy do 
wyjścia do jednego z klubów z muzyką na żywo 
w dzielnicy Lapa, aby zrozumieć słynną frazę: 
„São Paulo pracuje, Rio się bawi”.
 Dzień 4  Po śniadaniu jeepami przejedziemy 
do Santa Teresa - dzielnicy artystów, w której za-
trzymał się czas. Z pewnością urzekną wszystkich 
panoramiczne widoki miasta i zatoki Guanabara. 
Zachęcamy do spaceru po klimatycznej dzielnicy 
Santa Teresa, której ulicami przejeżdżał XIX-
-wieczny tramwaj zwany Bondinho. Będziemy 
podziwiali niesamowite schody Selaron wykona-
ne w całości z płytek z całego świata. Następnie 
przejazd do ogrodu botanicznego (Jardim Bota-
nico), który został założony w 1808 r na zlecenie 
Króla Jana VI, na terenie dawnej fabryki prochu. 
Słynny z alei obsadzonej 134 palmami królewski-
mi. Na pow. 140 ha mieści się ok. 6 tys. gatunków 
roślin ze strefy subtropikalnej i tropikalnej, z czego 
największe wrażenie robi aż 900 gatunków palm. 
Od 1992 r. ogród ten jest rezerwatem biosfery 
UNESCO. Będziemy mogli zobaczyć również naj-
większe drzewo Amazonii sumauma i pau-brasil, 
któremu swoją nazwę zawdzięcza Brazylia. Pod-
czas wycieczki przemieszczamy się jeepami. Po-
wrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Śniadanie. Dzień wolny na plażowa-
nie. Dla chętnych po południu odwiedziny w Mie-
ście Samby, gdzie będziemy mogli zobaczyć na 
własne oczy przygotowania do karnawału jednej 
ze szkół samby (60 USD/os.). (udział w wyciecz-
ce zależny od etapu przygotowań szkół samby, 
należy potwierdzić na miejscu u pilota czy wy-
cieczka w danym terminie się odbywa). Nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Dzień wolny na plażowa-
nie. Dla chętnych udział w wycieczce na Wyspy 
Tropikalne. W programie rejs szkunerem, kąpiel 

w zatoczkach i plażowanie na rajskiej wysepce 
(75 USD/os.). Nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Przelot do Foz de Igu-
acu (możliwy lot z przesiadką) i  zwiedzanie 
brazylijskiej strony słynnych na całym świecie 
wodospadów Iguaçu, co w języku Indian Gu-
araní oznacza „wielką wodę”. Spacer po szlaku, 
w trakcie którego będziemy podziwiać wspania-
łe kaskady wody, spływające z różnych wysoko-
ści, jednakże głównym celem naszej wyprawy 
będzie spotkanie z największym wodospadem 
Iguaçu zwanym Garganta del Diablo - Diabel-
ską Gardzielą, mającą ponad 70 m wysokości. 
Huk spadających z bazaltowej półki mas wody 
i wszechobecna mgiełka jest niezapomnianym 
przeżyciem. Na koniec winda zawiezie nas na 
górny poziom wodospadów i raz jeszcze będzie 
okazja do zrobienia kolejnych wyjątkowych 
zdjęć. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie 
i nocleg. (Trasa ok. 30 km). 
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Parku 
Narodowego Iguazu po stronie argentyńskiej. 
Wyznaczonymi szlakami i w kolejce, będziemy 
odkrywać tajemnice tropikalnego lasu deszczo-
wego, a naszym oczom ukażą się przepiękne wi-
doki wodospadów; przejdziemy trasę ok. 2 km 
pomostem aż do tarasu widokowego, z którego 
po raz kolejny zachwycimy się pięknem wodo-
spadu Garganta del Diablo. Dla chętnych, jako 
opcja, wodne safari (przejazd samochodem tere-
nowym przez las tropikalny, podziwianie świata 
dzikiej przyrody, a  następnie wycieczka pod 
wodospady łodziami podobnymi do pontonów. 
Czas trwania ok. 1,5 godz. Dodatkowo płatne ok. 
100 USD/os.). Następnie przejedziemy przez 
„most braterstwa” na stronę brazylijską. Przelot 
do Rio de Janeiro. Nocleg. (Trasa ok. 50 km). 
 Dzień 9-10  Śniadanie. Dni wolne na odpo-
czynek. Dla chętnych (ok 50 USD/os.): wyjazd 

do dzielnicy zwanej Miami Rio de Janeiro. Zo-
baczymy długą piękną plażę Barra de Tijuca 
a następnie udamy się na rejs łodzią po Lagu-
nie Tijuca, na której znajduje się 10 wysepek. 
Będziemy wypatrywać Kapibar, kajmanów 
i  czapli. Zatrzymamy się również na jednej 
z wysepek, na której znajdują się restauracje, 
pousady. Powrót. Popołudnie wolne na plażo-
wanie. Nocleg. Wieczorem dla chętnych Samba 
Show, w właściwie przekrój tańców brazylijskich 
w najlepszym wydaniu. Poczujemy prawdziwy 
klimat Brazylii w rytmach lambady, samby czy 
bossa novy. (ok 100 USD/os.).
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Czas wolny na zakupy. Następnie 
transfer na lotnisko i lot powrotny samolotem 
rejsowym do Polski (dokładne godziny zbiórki 
poda na miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 12  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Prosimy o zabranie obuwia antypoślizgowego, 
repelentów oraz lekkiej kurtki przeciwdeszczo-
wej na spacer po Iguaçu.
Karnawał w 2021 roku trwa od 12 do 17 lutego. 
Oferujemy w sprzedaży bilety na paradę karna-
wałową oraz bilety na Paradę Zwycięzców - naj-
lepsze szkoły, wybrane przez sędziów, jeszcze 
raz przejdą Sambodromem na zakończenie 
karnawału. Cena zawiera transfer hotel - Sam-
bodrom - hotel oraz opiekę pilota. 
HOTELE
Hotele o standardzie *** (9 rozpoczętych dób 
hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami, 
z możliwością 1 dostawki.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do/z Rio de Janeiro (z przesiadką 

w jednym z portów europejskich), opłaty lotni-
skowe, przeloty wewnętrzne, transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w  hotelach jw. (9 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wyżywienie wg programu (śniadania), 
opiekę pilota w Brazylii, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 215 USD/os (w tym bilety wstępu, napiwki 
dla lokalnych przewodników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

7730 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

28.10 - 08.11 7770 10699

07.11 - 18.11 7849 11070

19.11 - 30.11 7899 11120

30.11 - 11.12 7770 10949

05.12 - 16.12 7799 10870

17.12 - 28.12 8520 11970

27.12 - 07.01 10520 14649

28.12 - 08.01 8749 12470

08.01 - 19.01 7749 10920

16.01 - 27.01 7799 10999

20.01 - 31.01 7899 11120

28.01 - 08.02 7899 11120

07.02 - 18.02 7899 11120

09.02 - 20.02 7899 11120

17.02 - 28.02 7899 11120

27.02 - 10.03 7799 10999

09.03 - 20.03 7999 10999

19.03 - 30.03 7799 10999

29.03 - 09.04 7799 10999

08.04 - 19.04 7730 10999

18.04 - 29.04 7799 10999

28.04 - 09.05 7899 11120

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8130 

Dopłata za pok. 1 os. od 1400 

Kod imprezy: BAM

Ameryka Południowa Brazylia

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką 
w jednym z europejskich portów lotniczych). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Rio de Janeiro, odpra-
wa paszportowa. Następnie rozpoczniemy 
zwiedzanie Rio de Janeiro. Kolejką udamy się 
na szczyt góry Corcovado (pol: Garbus, 710 m 
n.p.m.), gdzie znajduje się słynny, wysoki na 38 
m posąg Chrystusa Zbawiciela. W 2007 roku 
uznano go za jeden z siedmiu Nowych Cudów 
Świata. Ze szczytu wzgórza Corcovado rozpo-
ściera się zapierający dech w piersiach widok na 
panoramę Rio de Janeiro. Następnie skieruje-
my się ku „czerwonej plaży” - Praia Vermelha, 
skąd kolejka linowa zawiezie nas na sam szczyt 

wzgórza Pão de Açúcar (pol: Głowa Cukru, 396 
m n.p.m.). Głowa Cukru i Wzgórze Corcovado 
konkurują o miano najlepszego punktu wido-
kowego na Rio de Janeiro. Na lunch będziemy 
mieli okazję skosztować słynną wołowinę brazy-
lijską w Churrascarii i zapoznać się z systemem 
jej podawania tzw. Rodízio de carne. (trasa ok. 
50 km). Nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do centrum 
miasta. Po drodze przejedziemy obok słynnej 
„świątyni” futbolu - stadionu Maracanã, uwa-
żanego za największy tego typu obiekt na 
świecie, na którym rozegrały się ważne mecze 
Mistrzostw Świata 2014. Następnie udamy się 
na Sambodrom - to właśnie tutaj co roku ko-
rowody barwnych tancerzy samby prezentują 
swoje umiejętności w trakcie najsłynniejszego 
karnawału na świecie (w okresie karnawałowym 
i koncertów tylko z okien autobusu). Dojedzie-

my również na bulwar Olimpijski, gdzie będzie-
my mogli podziwiać na wolnym powietrzu jeden 
z największych graffiti na świecie i wybudowane 
na Olimpiadę nowoczesne Muzeum Jutra, autor-
stwa Santiago Calatravy. Powrót do hotelu. Czas 
wolny na plażowanie i zakup pamiątek. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu w Rio de Janeiro 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Manaus, stolicy stanu Amazonas 
(możliwa przesiadka). Manaus jest największym 
miastem Amazonii, również największym por-
tem dla statków oceanicznych, który znajduje 
się 1500 km od oceanu oraz wycinkiem cywili-
zacji w sercu dżungli, z historią sięgającą końca 
XVII wieku. Swój złoty okres miasto przeżywało 
na przełomie XIX i  XX wieku, kiedy wzrosło 
zapotrzebowanie na kauczuk wywołane roz-
wojem motoryzacji. W środku dżungli zaczęto 

budować pałace i okazałe rezydencje, otwierać 
kasyna, a w domach światło elektryczne świe-
ciło wcześniej, niż w Londynie. Przejedziemy 
nabrzeżnymi ulicami portowymi aż do gmachu 
Teatro Amazonas - opery amazońskiej; neo-
klasycystycznej budowli ukończonej w  1896 
roku na fali boomu kauczukowego, która, jako 
miejsce reprezentacyjne, zyskała przepiękny 
wystrój. Transfer łódkami do Ecopark Jungle 
Lodge. Będziemy mieli okazję płynąć rzeką Rio 
Negro, która w połączeniu z rzeką Solimoes, 
tworzy brazylijską Amazonkę - największą rze-
kę świata, zaliczaną do Siedmiu Cudów Świata 
w kategorii “przyroda”. Zakwaterowanie, obia-
dokolacja i czas wolny. Ecopark Jungle Lodge 
jest ukryty w kameralnym zakątku dżungli, ok 
40 minut łódką od Manaus. Oferuje zakwatero-
wanie w przytulnych bungalowach otoczonych 
tropikalną roślinnością. Czas wolny na odpo-

W programie: Cudowne Miasto Boga • Chrystus z Corcovado • Manaus - wielkie miasto w środku dżungli• Cuda Świata: największa rzeka i największe 
wodospady - Amazonka i Iguazu • leniwce i różowe delfiny w Amazonii • słoneczne plaże Copacabana i Ipanema• przeloty lokalne w cenie

Brazylia – Nieokiełznana przyroda - Manaus, Iguacu 
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czynek w jednym z naturalnych basenów, na 
prywatnej plaży lub w hamakach. Wieczorem 
wyprawa łódkami w poszukiwaniu kajmanów. 
W świetle reflektora zauważyć można świecące 
tuż nad wodą punkty - oczy gadów. Powrót do 
lodge i kolacja. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 5  Przed śniadaniem trekking w głąb 
tropikalnego lasu na spotkanie budzącej się dzi-
kiej przyrody. Będą nam towarzyszyć odgłosy 
ptaków, owadów i małp. Po śniadaniu wizyta 
u caboclos - czyli brazylijskich metysów będą-
cych potomkami miejscowych Indian oraz Euro-
pejczyków, którzy żyli głównie z pozyskiwania 
kauczuku. Poznamy proces uprawy manioku 
i wytwarzania z niego różnych rodzajów mąki 
i pikantnej przyprawy do potraw, oraz najbar-
dziej tradycyjny sposób w  jaki wytwarzano 
kauczuk w Amazonii. Powrót do lodge, obiad. 
Po obiedzie zmierzymy się z jedną z najbardziej 
znanych ryb, które występują w amazonce i jej 
dorzeczach, piranią. Każdy będzie miał możli-
wość spróbowania swoich umiejętności przy 
połowie. Powrót do lodge, kolacja i nocleg. 
 Dzień 6  Śniadanie, czas wolny na odpo-
czynek nad wodą. W tym dniu zaproponujemy 
udział w wycieczce opcjonalnej (dostępność 
zależna od stanu wód) - safari z występującymi 
jedynie w Amazonii różowymi delfinami (do-
datkowo płatne ok. 160 USD/os.) Te niezwykle 
inteligentne oraz przyjazne ssaki występują tu 
zupełnie na wolności, chętnie przypływają do 
ludzi. Będziemy mogli zobaczyć ich karmienie. 
Przepływać będziemy przez tzw. spotkanie rzek 
(Encontro das Aguas): Rio Negro (Czarna rzeka), 
której ciemne wody spotykają się z jasnymi wo-
dami Solimões (górnej części Amazonki). Obie 
rzeki przez około 20 km płyną w jednym korycie, 
jednakże ich odmienne barwy nie mieszają się 
ze sobą. Z pokładu łodzi będziemy podziwiać 
to niecodzienne zjawisko. Odwiedzimy również 
Indian amazońskich w ich wiosce, którzy pokażą 
nam swoje zwyczaje. W trakcie wycieczki w za-
leżności od poziomu rzeki zobaczymy rośliny 
wodne nazywane roślinami „Królowej Wik-
torii”. Okrągłe, unoszące się na wodzie liście 
o rozmiarach dochodzących do 3 m, mają łodygi 
osiągające długość do 7 – 8 m, a także może 
zawitają do nas małpy. Po obiedzie w pływają-
cej restauracji udamy się do hodowli najwięk-
szej słodkowodnej ryby łuskowatej - arapaimy, 
gdzie będziemy mogli wypróbować swoich sił 
podczas jej karmienia. Przy odrobinie szczęścia 
zobaczymy leniwca czy anakondę. Powrót na 
nocleg w lodge. (Trasa ok. 100 km)
 Dzień 7  Po śniadaniu powrót do Manaus, 
a następnie transfer na lotnisko i przelot do 
Foz do Iguazú (z przesiadką). Zakwaterowanie 

w hotelu. W tym dniu, dla chętnych i jeśli czas na 
to pozwoli, zaoferujemy wizytę w parku ptaków 
(dodatkowo płatne ok. 35 USD/os.). Lunch lub 
obiadokolacja w zależności od rozkładu lotów. 
Nocleg. (Trasa ok 100 km)
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie brazylij-
skiej strony słynnych na całym świecie wodospa-
dów Iguaçu, co w języku Indian Guaraní oznacza 
„wielką wodę”. Spacer po szlaku, w trakcie któ-
rego będziemy podziwiać wspaniałe kaskady 
wody, spływające z różnych wysokości, jednakże 
głównym celem naszej wyprawy będzie spotka-
nie z największym wodospadem Iguaçu zwanym 
Garganta del Diablo - Diabelską Gardzielą, ma-
jący ponad 70 m wysokości. Huk spadających 
z bazaltowej półki mas wody i wszechobecna 
mgiełka jest niezapomnianym przeżyciem. Na 
koniec winda zawiezie nas na górny poziom 
wodospadów i raz jeszcze będzie okazja do zro-
bienia kolejnych wyjątkowych zdjęć. Przejazd do 
hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Parku 
Narodowego Iguazú po stronie argentyńskiej. 
Wyznaczonymi szlakami i w kolejce, będziemy 
odkrywać tajemnice tropikalnego lasu deszczo-
wego, a naszym oczom ukażą się przepiękne wi-
doki wodospadów; przejdziemy trasę ok. 2 km 
pomostem aż do tarasu widokowego, z którego 
po raz kolejny zachwycimy się pięknem wodo-
spadu Garganta del Diablo. Lunch na terenie 
parku lub kolacja w hotelu. Dla chętnych jako 
opcja, wodne safari - przejazd samochodem 
terenowym przez las tropikalny, podziwianie 
świata dzikiej przyrody, a następnie wycieczka 
pod wodospady łodziami podobnymi do ponto-
nów (dodatkowo płatne ok. 100 USD/os.). Na-
stępnie przejedziemy przez „most braterstwa” 
na stronę brazylijską. Po południu transfer na 
lotnisko i przelot do Rio de Janeiro (możliwa 
przesiadka). Zakwaterowanie, nocleg.
 Dzień 10  Czas na odpoczynek i kąpiele sło-
neczne na jednej ze wspaniałych plaż Rio de Ja-
neiro - polecamy zwłaszcza 4,5 km Copacabanę 
lub elegancką Ipanemę. Podczas wypoczynku 
proponujemy wycieczki opcjonalne: wyspy tro-
pikalne ok 75 USD/os, samba show ok. 100 USD/
os., lot helikopterem ok 200 USD/os. za 30 min. 
Pełną listę wycieczek opcjonalnych przedstawi 
na miejscu pilot wycieczki. (Trasa ok. 50 km)
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Czas wolny na zakupy. Następnie 
transfer na lotnisko i  lot powrotny do Polski 
(dokładne godziny zbiórki poda pilot Rainbow). 
 Dzień 12  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 

Prosimy o zabranie obuwia antypoślizgowego 
oraz lekkiego płaszcza przeciwdeszczowego na 
spacer po Iguaçu.
HOTELE
Hotele/lodge o standardzie *** (9 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: we wszystkich hote-
lach wyposażone w łazienki. Większość hoteli 
posiada klimatyzowane pokoje.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich) oraz przeloty 
wewnętrzne (możliwe loty z  przesiadkami), 
opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko - hotel 
- lotnisko, program jw., zakwaterowanie w ho-
telach jw. (9 rozpoczętnych dób hotelowych), 
wyżywienie według programu (śniadania/bre-
akfast box + obiadokolacje lub lunch/lunch box), 
opiekę pilota w Brazylii, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 225 USD/os (w tym bilety wstępu, napiwki 
dla lokalnych przewodników i kierowców). Cena 
nie obejmuje podatku turystycznego w Argen-
tynie, wynoszącego ok. 1 USD/noc/os. Podatek 
płatny będzie u pilota lub w recepcji przed za-
kwaterowaniem.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 

wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.
Szczepienia i zdrowie. Szczepienia nie są wy-
magane. Jedynie w rejonie Amazonii jest zale-
cane szczepienie przeciwko żółtej febrze. Należy 
zabrać repelenty.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

11099 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

29.10 - 09.11 11249 15620

12.11 - 23.11 11399 15820

19.11 - 30.11 11249 15620

03.12 - 14.12 11120 15449

10.12 - 21.12 11370 15799

26.12 - 06.01 11820 16399

28.12 - 08.01 11820 16399

04.01 - 15.01 11249 15620

07.01 - 18.01 11120 15449

14.01 - 25.01 11099 15420

28.01 - 08.02 11470 15899

08.02 - 19.02 11470 15899

11.02 - 22.02 11470 15899

22.02 - 05.03 11349 15749

06.03 - 17.03 11349 15749

17.03 - 28.03 11349 15749

Dopłata za pok. 1 os. od 1450 

Kod imprezy: BIM

Ameryka Południowa Brazylia

więcej na: R.pl
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Rio de Janeiro, samba i karnawał to wspania
le trio przyciąga siebie nawzajem i wszyst
kich z  całego świata. Nie ma bardziej roz
bawionego miejsca na Ziemi, jakim staje się 
Sambodrom w tym gorącym okresie. Piękne 
stroje, urzekające kolory, głośna muzyka 
i wiele innych atrakcji tworzą cudowny koro
wód samby. Szkoły samby, z których słynie 
Rio przygotowują cały rok ten niezapomnia
ny i niepowtarzalny spektakl. Samba  taniec 
narodowy Brazylii, wcześniej zakazany, dziś 

olśniewa i porusza biodra wszystkich uczestni
ków karnawału. Przeżycie karnawału w Rio to 
wspaniała okazja do poznania kultury Brazy
lijczyków oraz ich radosnego i roztańczonego 
temperamentu. Każda szkoła przygotowuje 
własne show, aby pokazać nam prawdziwe ob
licze Brazylii. To nie tylko taniec i muzyka, ale 
także duża dawka tradycji i mentalności oraz 
niezapomnianej zabawy. Jadące pięknie ustro
jone platformy, tańczące pary z chorągwiami, 
bawiące królowe samby, wspaniałe orkiestry 

i dużo dobrej muzyki rodem z Rio. Cóż chcieć 
więcej? Tylko mieć miejsce na Sapucai, czyli 
Sambodromie i oddać się tej atmosferze szału 
i fantazji. Z nami odkryją Państwo ten niepo
wtarzalny i jedyny w swoim rodzaju spektakl 
na świeżym powietrzu przy blasku reflektorów 
i unoszących się rytmów samby. 
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu 
w hali odlotów na lotnisku Okęcie w Warszawie. 
Aktualny rozkład lotów prosimy sprawdzać na: 
r.pl/rozklady. Wylot Rio de Jeneiro przez jeden 
z europejskich portów lotniczych.
 Dzień 2  Przylot do Rio de Janeiro, transfer 
do hotelu. Spacer po mieście, pierwszy kontakt 
ze świętującym karnawał Rio. Po południu czas 
wolny na wypoczynek na słynnej plaży Copaca-
bana lub uczestnictwo w wielkim brazylijskim 
święcie. Proponujemy ten dzień po podróży 
spędzić w całości na odpoczynek w hotelu, ko-
lejne noce (wg Państwa możliwości i uznania) 
można przeznaczyć na zabawę. Obiadokolacja 
w hotelu, nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Foz do Iguaçu. Przejazd przez gra-
nicę i zwiedzanie Parku Narodowego Iguazu po 
stronie argentyńskiej słynnych na całym świecie 
wodospadów. Wyznaczonymi szlakami i w eko-
logicznej kolejce będziemy odkrywać tajemni-
ce tropikalnego lasu deszczowego, a naszym 

oczom ukażą się przepiękne widoki wodospa-
dów; przejdziemy trasę ok. 2 km pomostem aż 
do tarasu widokowego, z którego zachwycimy 
się pięknem wodospadu Garganta del Diablo 
- Diabelska Gardziel. Następnie przejedziemy 
ponownie przez „most braterstwa” na stronę 
brazylijską. Spacer po szlaku, w trakcie którego 
będziemy podziwiać wspaniałe kaskady wody, 
spływające z różnych wysokości, jednakże głów-
nym celem naszej wyprawy będzie ponowne 
spotkanie, jednakże tym razem z zupełnie in-

Brazylia – Karnawał w Rio de Janeiro! 
W programie: Karnawał 2021 • największe święto Ameryki • roztańczone i rozpalone w słońcu Rio de Janeiro • muzyka, tańce, zabawa przez 
całą dobę • niesamowite stroje, pióra, kostiumy • konkursy szkół tańca • jedyna taka zabawa na świecie • Głowa Cukru, słynny pomnik 
Chrystusa i Maracana • Wodospady Iguacu

BRAZYLIA

Rio de Janeiro

Foz do Iguaçu

Urugwaj

Paragwaj
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nej perspektywy, z największym wodospadem 
(większym niż Niagara!) Iguaçu - Garganta del 
Diablo, mającą ponad 70 m wysokości. Huk spa-
dających z bazaltowej półki mas wody i wszech-
obecna mgiełka jest niezapomnianym przeży-
ciem. Na koniec winda zawiezie nas na górny 
poziom wodospadów i raz jeszcze będzie okazja 
do zrobienia kolejnych wyjątkowych zdjęć. Dla 
chętnych jako opcja wodne safari (dodatkowo 
płatne ok. 90 USD/os.). Obiadokolacja. Transfer 
do hotelu w Iguacu, zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer na lotnisko w Foz do Iguaçu i przelot do 
Rio de Janeiro. Następnie rozpoczniemy zwie-
dzanie Rio de Janeiro, określanego przez Brazy-
lijczyków jako a cidade maravilhosa - wspaniałe 
miasto, które tętni życiem przez całą dobę. Sam-
ba, futbol oraz skąpane w słońcu plaże Copa-
cabana i Ipanema to najsłynniejsze wizytówki 
Rio, które najlepiej obrazują radosny i gorący 
temperament jego mieszkańców. Wjazd kolejką 
się na szczyt góry Corcovado gdzie znajduje się 
słynny, wysoki na 38 m posąg Chrystusa Zbawi-
ciela. W 2007 r. uznano go za jeden z siedmiu 
nowych cudów świata. W drodze do centrum 
przejedziemy obok słynnej „świątyni” futbolu 
- stadionu Maracanã, uważanego za największy 
tego typu obiekt na świecie. W kraju, w którym 
piłka nożna jest niemalże religią, wielu nazywa 
go nawet Świątynią Bogów. W  centrum Rio 
zwiedzimy Katedrę w kształcie piramidy a na-
stępnie przejedziemy na „czerwoną plażę” - 
Praia Vermelha, skąd kolejka linowa zawiezie 
nas na sam szczyt wzgórza Pão de Açúcar (pol.: 
Głowa Cukru, 396 m n.p.m.). Powrót do hotelu 
i obiadokolacja. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Czas wolny na odpoczynek i ką-
piele słoneczne na jednej z plaż Rio de Janeiro. 
W tym szczególnym dniu o godz. 6:00 obudzą 
nas Blocos de rua! Wielomilionowe parady 
uliczne tworzone w całym mieście przez lo-
kalne organizacje, społeczności, sąsiadów 
i znajomych. Z wielką chęcią zaproszą nas do 
wspólnej zabawy! W godzinach późno popołu-
dniowych będą mieć Państwo niepowtarzalną 
okazję przeżycia najgorętszej nocy karnawału 
w samym sercu Rio de Janeiro! Ten najbardziej 
kolorowy i znany karnawał na świecie, którego 
początki sięgają 1723 r., zawsze przyciąga do Rio 
tłumy turystów i jest gwarancją niezapomnianej 
zabawy. Tradycją jest rozpoczęcie karnawału od 
wybrania Króla Karnawału tzw.: Rei Momo, który 
odbierając od burmistrza symboliczne klucze do 
bram miasta inauguruje pięć dni zabawy, tańca 
i beztroski! Całe Rio de Janeiro żyje karnawa-
łem zarówno w dzień jak i w nocy! Punktem 
kulminacyjnym karnawału są parady najlep-
szych szkół samby, dla których karnawał jest 
zwieńczeniem ich całorocznej pracy. Korowody 
barwnych tancerzy ubranych w odważne i wy-
myślne stroje prezentują na Sambodromie swo-
je niezwykłe umiejętności taneczne. Radosny 
temperament Brazylijczyków oraz porywający 
rytm bębnów tworzą wybuchową mieszankę, 
której nie można się oprzeć, a szalona zabawa 
przy gorących dźwiękach samby na pewno na 
długo zapadnie w pamięć. Po południu lunch 
i przejazd na Sambodrom, w nocy powrót do 
hotelu, nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu. Czas wolny na 
kąpiele słoneczne na jednej ze wspaniałych plaż 
Rio de Janeiro, samodzielną wycieczkę do Ogro-
du Botanicznego lub skorzystanie z wycieczki 
fakultatywnej: Miasto Samby ok. 60 USD/os., 
Rio na Bis ok. 55USD/os, wyspy tropikalne ok 
75 USD/os., lot helikopterem ok 200 USD/os. za 

30 min. Po południu proponujemy udział w nie-
ustającej zabawie karnawałowej. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu.
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Czas wolny na zakupy. Następnie transfer 
na lotnisko i lot powrotny do Polski przez jeden 
z  europejskich portów lotniczych (dokładne 
godziny zbiórki poda na miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 8  Przylot do Warszawy na lotnisko 
Okęcie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Prosimy o zabranie obuwia antypoślizgowego 
oraz lekkiej kurtki ortalionowej na spacer po 
Parku Iguaçu.
HOTELE
W Rio de Janeiro *** (4 rozpoczęte doby ho-
telowe), hotele położone ok. 300 m od plaży 
Copacabana lub Flamengo.
W Foz do Iguaçu *** (1 rozpoczęta doba hote-
lowa)
Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami, z możliwością 
1 dostawki.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Rio de Janeiro 
oraz z Rio de Janeiro do Warszawy (przez je-
den z europejskich portów lotniczych, przelot 
na trasie: Rio de Janeiro - Foz do Iguaçu - Rio 
de Janeiro, opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w hotelach jw., wyżywienie według programu 
(śniadania + obiadokolacje lub lunch/lunch 
box), opiekę przedstawiciela odprawiającego 
grupę na Okęciu, opiekę pilota w Brazylii i Ar-
gentynie, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wycieczek fakul-
tatywnych oraz innych wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt udziału w programie to ok. 
160 USD/os + ok. 40 USD/os napiwki dla lokal-
nych przewodników, kierowców, bagażowych. 
Uwaga! Na miejscu OBOWIĄZKOWA dopłata do 
biletów wstępu na Sambodrom ok. 300 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu. 
Uwaga! Dane paszportowe (numer paszportu, 
data wydania oraz data ważności) muszą zostać 
uzupełnione na rezerwacji maksymalnie na 14 
dni przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miej-
sce później prosimy o niezwłoczne uzupełnienie 
tych danych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9470 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.02 - 17.02 9470 13230

11.02 - 18.02 9470 13230

12.02 - 19.02 9470 13230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9870 

Dopłata za pok. 1 os. od 1729 

Kod imprezy: BRK

Ameryka Południowa Brazylia

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką w jed-
nym z europejskich portów lotniczych). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Rio de Janeiro, odprawa 
paszportowa. Następnie ruszymy na zwiedza-
nie Rio de Janeiro. Samba, futbol oraz skąpane 
w słońcu plaże Copacabana i Ipanema to jego 
najsłynniejsze wizytówki. Kolejką udamy się na 
szczyt góry Corcovado, gdzie znajduje się słynny, 
wysoki na 38 m posąg Chrystusa Zbawiciela. Na-
stępnie przejazd na Praia Vermelha, skąd kolejka 
linowa zawiezie nas na sam szczyt wzgórza Pão 
de Açúcar. Później udamy się na Sambodrom 
- to właśnie tutaj co roku korowody barwnych 
tancerzy samby prezentują swoje umiejętności 
w trakcie najsłynniejszego karnawału na świe-
cie (w okresie karnawału lub koncertów, tylko 
z okien autokaru). Na kolację będziemy mieli 
okazję skosztować słynną wołowinę brazylijską 
w Churrascarii i zapoznać się ze sposobem jej po-
dawania tzw. Rodízio de carne. Zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 50 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Foz do Iguaçu. Przejazd do parku 
i  zwiedzanie brazylijskiej strony słynnych na 
całym świecie wodospadów Iguaçu, co w  ję-
zyku Indian Guaraní oznacza „wielką wodę”. 
Spacer po szlaku, w trakcie którego będziemy 
podziwiać wspaniałe kaskady wody, spływające 
z różnych wysokości, jednakże głównym celem 
naszej wyprawy będzie spotkanie z największym 
wodospadem Iguaçu zwanym Garganta del Dia-
blo - Diabelską Gardzielą, mającą ponad 70 m 
wysokości. Huk spadających z bazaltowej półki 
mas wody i wszechobecna mgiełka jest niezapo-
mnianym przeżyciem. Na koniec winda zawiezie 
nas na górny poziom wodospadów i raz jeszcze 
będzie okazja do zrobienia kolejnych wyjątko-
wych zdjęć. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 30  m). W tym dniu, 
dla chętnych i jeśli czas na to pozwoli, zaoferu-
jemy wizytę w parku ptaków (dodatkowo płatne 
ok. 35 USD/os.) Dla chętnych wieczorem latino 
show (dodatkowo płatne ok. 75 USD/os.).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Parku 
Narodowego Iguazú po stronie argentyńskiej. 
Wyznaczonymi szlakami i w kolejce, będziemy 

odkrywać tajemnice tropikalnego lasu deszczo-
wego, a naszym oczom ukażą się przepiękne wi-
doki wodospadów; przejdziemy trasę ok. 2 km 
pomostem aż do tarasu widokowego, z którego 
po raz kolejny zachwycimy się pięknem wodo-
spadu Garganta del Diablo. Lunch na terenie 
parku lub kolacja w hotelu. Dla chętnych, jako 
opcja, wodne safari - przejazd samochodem 
terenowym przez las tropikalny, podziwianie 
świata dzikiej przyrody, a następnie wycieczka 
pod wodospady łodziami podobnymi do ponto-
nów (dodatkowo płatne ok. 100 USD/os.). Na-
stępnie przejedziemy przez „most braterstwa” 
na stronę brazylijską. Powrót do hotelu. Nocleg. 
(Trasa ok. 50 km). Dla chętnych wieczorem la-
tino show (dodatkowo płatne ok. 75USD/os.).
 Dzień 5  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Brasíli. Panoramiczne zwiedzanie 
miasta. Stolica Brazylii została tu przeniesiona 
w  1960 roku i  została zbudowana w niecałe 
cztery lata według projektu najsławniejszego 
architekta brazylijskiego - Oscara Niemayera. 
Miasto zostało zaprojektowane tak, aby z lotu 
ptaka przypominało samolot. Wzdłuż „skrzy-
deł” rozlokowano budynki mieszkalne, wzdłuż 

„kadłuba” - budynki użyteczności publicznej, 
a w miejscu „kabiny” - budynki rządowe. Cie-
kawe rozwiązania urbanistyczne i nowoczesne 
projekty sprawiły, iż Brasília, jako jedyne miasto 
powstałe w XX wieku, została wpisana na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. W trakcie 
wycieczki zobaczymy najważniejsze punkty 
miasta: Katedrę, zbudowaną na wzór korony 
cierniowej Chrystusa, Wieżę Telewizyjną, Praça 
dos Três Poderes, JK Memorial, budynki rządo-
we. Przystanek na lunch. Po zwiedzaniu trans-
fer na lotnisko w Brasílii, a następnie wieczorny 
przelot do Manaus. Transfer do hotelu, zakwa-
terowanie i nocleg. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyprawa w głąb ama-
zońskiej dżungli na ekscytujące spotkanie z ota-
czającą nas dziką przyrodą. Zaprosimy Państwa 
na około 1,5-godzinny trekking, podczas którego 
zobaczymy zarówno faunę jak i florę Amazonii. 
Następnie udamy się z wizytą do caboclos - czyli 
brazylijskich metysów będących potomkami miej-
scowych Indian oraz Europejczyków, którzy byli 
zatrudniani przy pozyskiwaniu kauczuku. Będzie 
również możliwość wspólnego łowienia piranii ra-
zem z tubylcami. Powrót do lodge, kolacja i nocleg.

W programie: Pierwsza stolica Brazylii - Salvador de Bahia • dzika przyroda Amazonii • Rio de Janeiro • Plaże Copacabany 

• największe wodospady na świecie - Iguacu • stolica Brazylii - Brasilia • przeloty lokalne w cenie

Brazylia – Wyprawa przez kontynent 

BRAZYLIA

Rio de
Janeiro

Salvador de
Bahia

Iguacu

Brasilia

Manaus

Paragwaj

Boliwia

Dla tych, którzy chcą przemierzyć 
kraj wielkości całego kontynentu, 
zobaczyć modernistyczną stolicę 
Brasilię, kolonialne uliczki Salvado-
ru, boskie Rio de Janeiro i najpięk-
niejsze Wodospady świata Iguazu. 
Wycieczka ta daje pełen obraz tego 
kraju i pozwala nam zagłębić się 
w kulinarną, etniczną, historyczną 
i przyrodniczą podróż.

Tomasz Kowalski
Pilot wycieczek Rainbow

Ameryka Południowa Brazylia

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

13
dni



295

 Dzień 7  Śniadanie, czas wolny na odpo-
czynek nad wodą. W tym dniu zaproponujemy 
udział w wycieczce opcjonalnej (dostępność 
zależna od stanu wód) - safari z  różowymi 
delfinami (dodatkowo płatne ok. 160 USD/os. 
w zależności od liczby chętnych). Te niezwykle 
inteligentne oraz przyjazne ssaki, występują tu 
zupełnie na wolności, chętnie przypływają do 
ludzi. Będziemy mogli zobaczyć ich karmienie. 
W trakcie wycieczki zobaczymy rośliny wodne 
nazywane roślinami „Królowej Wiktorii”, okrą-
głe, unoszące się na wodzie liście o rozmiarach 
dochodzących do 3 m, a ich łodygi osiągają dłu-
gość do 7 – 8 m. Następnie udamy się z wizytą 
do jednej z pływających wiosek indiańskich. Ra-
zem z lokalnymi mieszkańcami wyruszymy na 
karmienie wielkiej ryby piraruku, gdzie również 
będzie można spróbować swoich umiejętności 
wędkarskich. Przy odrobinie szczęścia będziemy 
mieli okazję zobaczyć leniwca, anakondę oraz 
jedno z największych drzew w Amazonii - su-
mauma. Powrót do lodge. Po kolacji popłynie-
my na wieczorną przejażdżkę czółnem na spo-
tkanie oko w oko z kajmanami, podczas której 
towarzyszyć nam będą nocne odgłosy dżungli. 
Powrót na nocleg w lodge.
 Dzień 8  Po śniadaniu powrót do Manaus. 
Przepływać będziemy przez tzw. spotkanie rzek 
(Encontro das Aguas): Rio Negro (Czarna rzeka), 
której ciemne wody spotykają się z jasnymi wo-
dami Solimões (górnej części Amazonki). Obie 
rzeki przez około 20 km płyną w jednym korycie 
jednakże ich odmienne barwy nie mieszają się 
ze sobą. Z pokładu łodzi będziemy podziwiać 
to niecodzienne zjawisko. Następnie zwiedza-
nie Manaus, stolicy Amazonii. Odwiedzimy tu: 
Mercado Municipal - lokalny bazar z produktami 
regionalnymi, rękodziełem i pamiątkami. Dalej 

przejedziemy nabrzeżnymi hałaśliwymi i za-
tłoczonymi ulicami portowymi aż do gmachu 
Teatro Amazonas - opery amazońskiej; neokla-
sycystycznej budowli ukończonej w 1896 roku, 
która jako miejsce reprezentacyjne zyskała prze-
piękny wystrój. Przejazd na lotnisko i przelot do 
Salvador de Bahia. Zakwaterowanie w hotelu 
i kolacja. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu rozpoczniemy zwie-
dzanie pierwszej stolicy Brazylii. Salvador leży 
nad brzegiem oceanu, a jednocześnie na różnych 
poziomach łańcucha górskiego. Przejedziemy 
wzdłuż wybrzeża w kierunku latarni morskiej 
i starego fortu St. Antonio. Następnie udamy 
się do części dolnej miasta, gdzie znajduje się 
Winda Laserda. Czas wolny na zakup pamiątek 
w hali targowej z czasów kolonialnych, Mercado 
Modelo. Wjazd windą do górnej części miasta 
i spacer od placu Tome de Sousa z pięknym Pala-
cio Rio Branco do centrum historycznego miasta, 
Pelourinho (ta część miasta wpisana jest na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO). Spacer po 
krętych uliczkach, pełnych pięknych budynków 
z okresu kolonialnego. Wizyta w kościele św. 
Franciszka z Asyżu. Przejazd nad jezioro Dique 
do Totoro, gdzie stoją figury orixe, typowe dla 
afrykańskich religii candomble. Wpływ Afry-
kańczyków na kulturę Salvadoru jest widoczny 
na każdym kroku. Bóstwa orixe występują tu-
taj obok figur świętych. Następnie przejazd do 
słynnego kościoła Nosso Senhor do Bonfim oraz 
wjazd na wzgórze Serrat i podziwianie piękne-
go widoku na miasto i ocean. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Rio de Janeiro (możliwy z prze-
siadką). Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny 
na kąpiele słoneczne na jednej ze wspaniałych 

plaż Rio - Copacabanie lub Ipanemie. Kolacja, 
nocleg.
 Dzień 11  Czas na odpoczynek. Podczas wy-
poczynku proponujemy wycieczki opcjonalne: 
wyspy tropikalne ok 75 USD/os., samba show 
ok. 100 USD/os., lot helikopterem ok 200 USD/
os. za 30 min. Pełną listę wycieczek opcjonal-
nych przedstawi na miejscu pilot wycieczki.
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Następnie transfer na lotnisko i  lot 
powrotny do Polski (dokładne godziny zbiórki 
poda na miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 13  Przylot do Warszawy na lotnisko 
im. F. Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Prosimy o zabranie odpowiedniej odzieży lek-
kich płaszczy przeciwdeszczowych, długich 
spodni i cienkiej bluzki z długim rękawem na 
spacer po dżungli) oraz obuwia antypoślizgo-
wego (np.: sandały trekkingowe lub tenisów-
ki - śliskie kamienie w pobliżu wodospadów) 
i  masek/ okularów do nurkowania podczas 
safari w Iguazu. 
HOTELE
Hotele *** również tzw. lodge i pousady. Po-
koje: 2 - osobowe z  łazienkami, dostawki na 
zapytanie.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich) oraz przeloty 
wewnętrzne, opłaty lotniskowe, transfery: lot-
nisko - hotel - lotnisko, program jw., zakwate-
rowanie w hotelach jw. (10 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie według programu 
(śniadania + obiadokolacje lub lunch/lunch 
box), opiekę pilota w  Brazylii, pakiet ubez-

pieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 250 USD/os (w tym bilety wstępu, napiwki 
dla lokalnych przewodników i kierowców).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. 
Uwaga! Dane paszportowe (numer paszportu, 
data wydania oraz data ważności) muszą zo-
stać uzupełnione na rezerwacji maksymalnie 
na 14 dni przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż ma 
miejsce później prosimy o niezwłoczne uzupeł-
nienie tych danych.
Szczepienia i zdrowie. Szczepienia nie są wy-
magane. Jedynie w rejonie Amazonii jest zale-
cane szczepienie przeciwko żółtej febrze. Należy 
zabrać repelenty.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

13170 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.10 - 08.11 13299 18370

09.11 - 21.11 13299 18370

24.11 - 06.12 13170 18199

08.12 - 20.12 13199 18230

22.12 - 03.01 16670 22749

29.12 - 10.01 16670 22749

05.01 - 17.01 13170 18199

19.01 - 31.01 13170 18199

02.02 - 14.02 13399 18499

09.02 - 21.02 13399 18499

16.02 - 28.02 13399 18499

01.03 - 13.03 13249 18299

15.03 - 27.03 13249 18299

22.03 - 03.04 13249 18299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 13570 

Dopłata za pok. 1 os. od 1350 

Kod imprezy: BRZ

Ameryka Południowa Brazylia

więcej na: R.pl
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W programie: Boskie Buenos • Wodospady Iguacu • Tren a las Nubes - pociąg w chmurach • Salta - „Piękna” • Parque de los Cardones - park 
kaktusów • Quebrada de las Conchas - Kanion Czerwonych Skał • solnisko Salinas Grandes • Parque Ibera - największe mokradła Argentyny 

• wydry, jelenie i kapibary • Misje Jezuickie (UNESCO) • Rio de Janeiro • przeloty lokalne w cenie

Brazylia i Argentyna – Pociąg w nieznane 

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Buenos Aires (z przesiadką 
w jednym z europejskich portów lotniczych). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Buenos Aires, odprawa 
paszportowa. Od rana zwiedzanie Buenos Aires 
nazywanego Paryżem Ameryki Południowej. 
Miasto jest żywiołowe, gwarne, a zmysłowość 
tanga uwiedzie każdego. Zobaczymy min.: 
historyczny plac miasta - Plaza de Mayo, ze 
sławną Casa Rosada - siedzibą prezydenta, El 
Cabildo - kolonialnym gmachem Rady Miasta 
oraz Katedrą, w której pełnił funkcje kardynal-
skie Papież Franciszek. Wielokulturowy charak-
ter miasta zaobserwujemy na Avenida de Mayo, 
która bogata jest w ciekawe architektonicznie 
obiekty. Przejedziemy najszerszą ulicą świata 
- Avenida 9 de Julio, następnie odwiedzimy 
artystyczną dzielnicę La Boca z jej kolorowy-
mi blaszanymi domami. Następnie czeka nas 

nowoczesna część Buenos - Puerto Madero 
i  Recoleta, cmentarz, na którym spoczywa 
Evita Perón. Zwiedzanie zakończymy lunchem. 
Zakwaterowanie w hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Salty. Następnie przejazd 
słynną drogą przez Quebrada de 
las Conchas - Wąwóz Musze-
lek, czyli argentyński Kanion 
Czerwonych skał, który 
można porównać do Bryce 
Canion w Stanach Zjedno-
czonych. Podziwiać będzie-
my mogli niezwykłe forma-
cje skalne takie jak Amfiteatr, 
Diabelska Gardziel czy Ropucha. 
Po południu odwiedzimy winiarnię 
słynącą z produkcji wina torrontes - szczepu na-
rodowego Argentyny. Kolacja, nocleg w Cafayate.
 Dzień 4  Po śniadaniu powrót do Salty przez 
Cachi. Podążymy sławną Ruta 40, obok Route 
66 jedną z najdłuższych dróg na świecie, aż do-
jedziemy do Quebrada de las Flechas - Wąwozu 

Strzał, gdzie podczas krótkiego trekkingu, bę-
dziemy mogli podziwiać iglice skał poddanych 
erozji. Następnie podziwiać będziemy Parque 
de los Cardones - park słynący z  wielkich 
kaktusów, z  których drewna jest wykonane 

wnętrze kościoła w Cachi. Późnym 
popołudniem dojazd do Salty, 

zakwaterowanie, nocleg (tra-
sa ok 330 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu 
wyjazd wzdłuż drogi słyn-
nego Pociągu do Chmur 
- Tren a las Nubes (jednej 

z najwyżej położonych tras 
na świecie!). Ta przepiękna 

widokowo trasa jest również 
znana z rajdu Dakar. Kolorowe skały 

będą towarzyszyły nam po drodze. Następnie 
odwiedzimy Solnisko Salinas Grandes, które 
obok Uyuni w Boliwii jest jednym z najbardziej 
znanych pustyni solnych. Finalnie dotrzemy do 
miejscowości Purmamarca (2324 m.n.p.m), 
gdzie podziwiać będziemy mogli Wzgórze 

Siedmiu Kolorów. Przejedziemy wzdłuż wąwozu 
Quebrada de Humahuaca, który znajduje się na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO, a jego 
tęczowa kompozycja zapewne utkwi nam w pa-
mięci. Powrót do Salty. Kolacja, nocleg. (Trasa 
ok. 200 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Krótkie zwiedzanie 
Salty, którą nazywają “La Linda”, czyli piękna, 
w szczególności dla tego, że malowniczo poło-
żona jest u stóp Andów. W pierwszej kolejności 
odwiedzimy Muzeum Archeologiczne Gór Wy-
sokich MAAM, gdzie zobaczymy jedną z trzech 
doskonale zachowanych mumii dzieci złożonych 
w ofierze inkaskim bogom, które zostały odnale-
zione na szczycie wulkanu Llullaillaco. Następnie 
zobaczymy (z zewnątrz) główny plac, kościół św. 
Franciszka oraz katedrę. Przelot do Pousadas 
(możliwy przelot z przesiadką). Zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg w okolicy Pousadas.
 Dzień 7  Śniadanie. Wycieczka do Parque 
Ibera zwanym argentyńskim Pantanalem. Ten 
obszar mokradeł jest drugim, co do wielkości, po 
brazylijskim. Ibera jest jednym z najważniejszych 
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

14
dni



297

zbiorników słodkiej wody na kontynencie połu-
dniowo-amerykańskim i największym terenem 
chronionym w Argentynie. Region słynie z bo-
gactwa zwierząt takich jak jelenie, wydry, wilki 
czy kapibary. Udamy się na safari fotograficzne 
i będziemy wypatrywać dziko żyjących zwierząt. 
Nocleg i kolacja w okolicach San Ignacio. 
 Dzień 8  Śniadanie. Wybierzemy się do Misji 
Jezuickich, od których nosi nazwę prowincja Mi-
siones. Misje zostały objęte patronatem UNESCO. 
Odwiedzimy San Ignacio, miejsce niesamowitej 
historii Jezuitów, którzy pokojowo nawracali In-
dian Guarani. Jezuici stawiali opór portugalskim 
bandeirantes porywającym do niewoli Indian, za 
co zostali wygnani. Obecnie znajdują się tu do-
brze zachowane ruiny. Po drodze odwiedzimy 
również plantację yerba mate. Liście ostrokrzewu 
paragwajskiego działały pobudzająco na Indian. 
To właśnie jezuici odkryli ich magiczne właści-
wości. Obiad. Na koniec wstąpimy do miastecz-
ka Wanda, założonego przez Polaków. Nocleg 
w Puerto de Iguazu. Dla chętnych latino show 
(dodatkowo płatne ok. 75 USD/os.).
 Dzień 9  Śniadanie. Następnie zwiedzanie 
brazylijskiej strony słynnych na całym świecie 
wodospadów Iguaçu, co w  języku Indian Gu-
araní oznacza „wielką wodę”. Spacer po szlaku, 
w trakcie którego będziemy podziwiać wspaniałe 
kaskady wody, spływające z różnych wysokości, 
jednakże głównym celem naszej wyprawy bę-
dzie spotkanie z  największym wodospadem 
Iguaçu zwanym Garganta del Diablo - Diabel-
ską Gardzielą, mającą ponad 70 m wysokości. 
Huk spadających z bazaltowej półki mas wody 
i wszechobecna mgiełka jest niezapomnianym 
przeżyciem. Na koniec winda zawiezie nas na 

górny poziom wodospadów i  raz jeszcze bę-
dzie okazja do zrobienia kolejnych wyjątkowych 
zdjęć. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kola-
cja i nocleg. (Trasa ok. 30 km). W tym dniu, dla 
chętnych i jeśli czas na to pozwoli, zaoferujemy 
wizytę w parku ptaków (dodatkowo płatne ok. 35 
USD/os.) i/lub wodne safari (100 USD/os.). Na-
stępnie wylot do Rio de Janeiro. Kolacja i nocleg.
 Dzień 10  Po śniadaniu rozpoczniemy zwie-
dzanie Rio de Janeiro, jednego z najpiękniej po-
łożonych miast na świecie. Samba, futbol oraz 
skąpane w słońcu plaże Copacabana i Ipanema 
to jego najsłynniejsze wizytówki. Kolejką udamy 
się na szczyt góry Corcovado, gdzie znajduje się 
słynny, wysoki na 38 m posąg Chrystusa Zba-
wiciela. Następnie przejazd na Praia Vermelha, 
skąd kolejka linowa zawiezie nas na sam szczyt 
wzgórza Pão de Açúcar. Powrót do hotelu i obia-
dokolacja, podczas której będziemy mieli okazję 
skosztować słynną wołowinę brazylijską w Chur-
rascarii i zapoznać się ze sposobem jej podawa-
nia tzw. Rodízio de carne. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 11-12  Dni wolne na plażowanie. 
Podczas wypoczynku proponujemy wycieczki 
opcjonalne: wyspy tropikalne ok 75 USD/os., 
samba show ok. 100 USD/os., lot helikopterem 
ok 200 USD/os. za 30 min. Pełną listę wycie-
czek opcjonalnych przedstawi na miejscu pilot 
wycieczki.
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Czas wolny na zakupy. Następnie 
transfer na lotnisko i lot powrotny samolotem 
rejsowym do Polski (dokładne godziny zbiórki 
poda na miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 14  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Prosimy o zabranie obuwia antypoślizgowego, 
repelentów oraz lekkiej kurtki przeciwdeszczo-
wej na spacer po Iguaçu. 
HOTELE
Hotele/pousady o standardzie *** (11 rozpoczę-
tych dób hotelowych). Pokoje: we wszystkich 
hotelach wyposażone w  łazienki. Większość 
hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Buenos Aires i powrót z Rio 
de Janeiro (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich) oraz przeloty wewnętrzne, opłaty 
lotniskowe, transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, 
program jw., zakwaterowanie w hotelach jw. 
(11 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie 
według programu (śniadania/breakfast box + 
obiadokolacje lub lunch/lunch box), opiekę pi-
lota w Brazylii i Argentynie, pakiet ubezpiecze-
niowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wycieczek fakul-
tatywnych oraz innych wydatków osobistych. 
Koszt uczestnictwa w  programie (opłata na 
miejscu) ok. 310 USD/os. (w tym bilety wstępu, 
napiwki dla lokalnych przewodników i kierow-
ców). Cena nie obejmuje podatku turystycznego 
w Argentynie, wynoszącego ok. 1 USD/noc/os. 
Podatek płatny będzie u pilota lub w recepcji 
przed zakwaterowaniem.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 

oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.
Limit bagażu. Na niektórych przelotach we-
wnętrznych w  Argentynie obowiązuje limit 
bagażu głównego 15 kg. (możliwa dopłata na 
miejscu za nadbagaż 40 USD - 8kg).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

11999 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.10 - 12.11 13599 18770

18.11 - 01.12 12470 17249

30.11 - 13.12 11999 16620

12.12 - 25.12 11999 16620

28.12 - 10.01 14349 19899

12.01 - 25.01 13599 18770

17.01 - 30.01 12470 17249

25.01 - 07.02 12570 17399

08.02 - 21.02 12570 17399

22.02 - 07.03 12470 17249

07.03 - 20.03 12470 17249

21.03 - 03.04 12470 17249

02.04 - 15.04 12470 17249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 12399 

Dopłata za pok. 1 os. od 1421 

Kod imprezy: BAT

Ameryka Południowa Brazylia i Argentyna

więcej na: R.pl
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W programie: ekscytująca podróż przez kontynent • Buenos Aires • Wodospady Iguazu - największe wodospady świata• Rio de Janeiro 

• Patagonia - na końcu świata • Park Narodowy Los Glaciares (UNESCO) • błękitne lodowce - Perrito Moreno • najbardziej znany chilijski 
park - Torres del Paine (UNESCO) • fiesta gaucha - kowboje i prawdziwa argentyńska wołowina • przeloty lokalne w cenie 

• impreza dostępna również w wersji de luxe pod kodem BIX

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Buenos Aires (z przesiadką 
w jednym z europejskich portów lotniczych). 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Buenos Aires, odprawa 
paszportowa. Następnie udamy się na zwiedza-
nie stolicy Argentyny, która ze względu na swój 
kosmopolityczny charakter nazywana jest Pary-
żem Ameryki Południowej. Miasto jest żywiołowe, 
gwarne, a zmysłowość tanga uwiedzie każdego. 
Zobaczymy m.in historyczny plac miasta - Plaza 

de Mayo, ze sławną Casa Rosada - siedzibą pre-
zydenta, El Cabildo - kolonialnym gmachem Rady 
Miasta oraz Katedrą. Następnie wybierzemy się 
na cmentarz, na którym spoczywa sławna Evita 
Perón, po czym odwiedzimy artystyczną dzielni-
cę La Boca z jej kolorowymi blaszanymi domami. 
Obiadokolacja w hotelu lub w pobliskiej restau-
racji, nocleg. (Trasa ok 100 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu (możliwy 
breakfast box), transfer na lotnisko i przelot do 
El Calafate i  przejazd do Parku Narodowego 
Los Glaciares (Park Lodowców), wpisanego 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten 
wspaniały pomnik przyrody jest drugim co do 
wielkości lądolodem na naszym globie. Celem 
naszej wyprawy będzie spotkanie z  główną 
atrakcją Parku, lodowcem Perito Moreno. Ma on 
długość 30 km, a jego czoło jest szerokie na 5 km. 
Ściany lodu w zależności od miejsca i pory roku 
osiągają wysokość od 30 do 60 m. Lodowiec ten 
przemieszcza się w tempie ok. 2 m na dobę, co 
tworzy niezapomniany spektakl przyrodniczy: 
olbrzymie bryły lodu odrywają się od reszty lo-
dowca i z ogromnym hukiem wpadają do wody. 
Na licznych tarasach widokowych można podzi-
wiać pękanie i odrywanie się lodowych ścian. 
Dla chętnych możliwość krótkiego rejsu łodzią, 
podczas którego będziemy podziwiać majesta-
tyczne ściany lodu odcinające się na tle błękit-
nego nieba (ok. 55 USD/os.). Zakwaterowanie do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu (możliwy 
breakfast box na drogę), przejazd przez granicę 

z Chile na teren Parku Narodowego Torres del 
Paine (Chile). Park ten, wpisany na listę rezer-
watów biosfery UNESCO, jest bez wątpienia 
jedną z największych atrakcji Chile i  jednym 
z najpiękniejszych Parków na świecie. Kordyliera 
del Paine, wypiętrzyła się niezależnie od Andów 
i swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim po-
łączeniu dwóch kolorów skał osadowych i wul-
kanicznych. Znajdziemy tu jeziora mieniące się 
różnymi odcieniami błękitu i turkusu, rozległe 
lasy, niespotykane widoki. Być może to tutaj po-
czujemy czym jest prawdziwy wiatr patagoński, 
wiejący nawet z prędkością 120 km/h. Park jest 
również domem dla wielu gatunków zwierząt 

min.: dzikich kaczek, guanako, nandu, kondo-
rów. W  trakcie naszej wycieczki zobaczymy 
kolejno punkty widokowe na rogi Los Cuernos 
i wieże Torres del Paine. Udamy się nad błękitne 
jezioro Pehoe, a przy odrobinie szczęścia spo-
tkamy mieszkające tu dzikie guanako. Powrót 
do hotelu w El Calafate, późna obiadokolacja 
i  nocleg. (Trasa ok. 500 km) WSKAZÓWKA: 
nie trzeba mieć umiejętności jeździeckich, żeby 
kolejnego dnia świetnie się bawić.
 Dzień 5  Po śniadaniu czas wolny. Dla chęt-
nych możliwość wzięcia udziału w  rejsie po 
jeziorze Argentino aż do lodowców Spegazzin 
i Uppsala (dodatkowo płatne ok. 180 USD/os 

Brazylia, Chile, Argentyna 
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w tym wstęp do parku) Wyruszymy z portu Pun-
ta Bandera, mijając po drodze mniejsze lodowce 
i dotrzemy aż do lodowca Spegazzini z najwyż-
szymi lodowymi ścianami sięgającymi nawet 130 
metrów. Po południu, jako opcja, niezapomniana 
przejażdżka konna po stepach patagońskich (ok. 
90 USD/os) Wieczorem wizyta w ice bar - po 
przebraniu w specjalne kombinezony, w tempe-
raturze kilku stopni poniżej zera, będziemy mogli 
popróbować lokalnych trunków, zza lodowego 
kontuaru, z rzeźbionych w lodzie kieliszków. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd na lotnisko i przelot do Buenos Aires. 
Zakwaterowanie w hotelu. Dalsze zwiedzanie 
Buenos Aires. Przejdziemy najszerszą ulicą świa-
ta by dojść do Teatru Colón. Czas wolny na zaku-
py na jednej z głównych ulic handlowych: Florida 
lub czas wolny na odpoczynek. Wieczorem dla 
chętnych, jako opcja, kolacja i tango show (do-
datkowo płatne ok. 100 USD/os.). Ważne: Panów 
obowiązują długie spodnie. (Trasa ok. 50 km)
 Dzień 7  Po śniadaniu przelot do Puerto Igu-
azu i zwiedzanie Parku Narodowego Iguazu po 
stronie argentyńskiej. Wyznaczonymi szlakami 
i w kolejce, będziemy odkrywać tajemnice tro-
pikalnego lasu deszczowego, a naszym oczom 
ukażą się przepiękne widoki wodospadów; 
przejdziemy trasę ok. 2 km pomostem aż do 
tarasu widokowego, z  którego zachwycimy 
się pięknem wodospadu Garganta del Diablo. 
Lunch na terenie parku lub kolacja w hotelu. Na-
stępnie przejedziemy przez „most braterstwa” 
na stronę brazylijską. Dla chętnych, jako opcja 
latino show (dodatkowo płatne ok. 75USD/os.). 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 8  Śniadanie. Przejazd do Parku Na-
rodowego Iguacu na zwiedzanie brazylijskiej 

części słynnych na całym świecie wodospa-
dów, których nazwa w języku Indian Guaraní 
oznacza „wielką wodę”. W planie: spacer po 
szlaku, w trakcie którego będziemy podziwiać 
wspaniałe kaskady wody, spływające z różnych 
wysokości, jednakże głównym celem naszej 
wyprawy będzie spotkanie z  Garganta del 
Diablo, Diabelską Gardzielą. Huk spadających 
z bazaltowej półki mas wody i wszechobecna 
mgiełka jest niezapomnianym przeżyciem. Na 
koniec winda zawiezie nas na górny poziom 
wodospadów i  raz jeszcze będzie okazja do 
zrobienia wyjątkowych zdjęć. Dla chętnych jako 
opcja wodne safari - przejazd samochodem 
terenowym przez las tropikalny, podziwianie 
świata dzikiej przyrody, a następnie wycieczka 
pod wodospady łodziami podobnymi do pon-
tonów (dodatkowo płatne ok. 100 USD/os.) lub 
wizyta w parku ptaków (dodatkowo płatne ok. 
35 USD/os.). Przelot do Rio de Janeiro. Kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu rozpoczniemy zwie-
dzanie Rio. Niesamowite widoki, kolorowe 
favele wśród wzgórz oraz wielokilometrowe 
plaże sprawiają, że Rio nazywane jest Cudow-
nym Miastem. Kolejką udamy się na szczyt góry 
Corcovado, gdzie znajduje się słynny, wysoki na 
38 m posąg Chrystusa Zbawiciela. Ze szczytu 
Corcovado rozpościera się zapierający dech 
w piersiach widok na Rio de Janeiro. Następnie 
skierujemy się ku Praia Vermelha, skąd kolejka 
linowa zawiezie nas na sam szczyt wzgórza Pão 
de Açúcar (Głowa Cukru). Po drodze przejedzie-
my obok słynnej „świątyni” futbolu - stadionu 
Maracanã. Następny będzie Sambodrom - tutaj 
co roku korowody barwnych tancerzy samby 
prezentują swoje umiejętności w trakcie naj-
słynniejszego karnawału (w okresie koncertów 

i karnawałowym Sambodrom jest zamknięty, 
można go zobaczyć tylko z okien autobusu). 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 10  Czas wolny na plażowanie (wie-
czorem dla chętnych, jako opcja, brasil show 
ok. 100 USD/os.). Kolacja i nocleg. Na kolację 
będziemy mieli okazję skosztować słynną woło-
winę brazylijską w Churrascarii i zapoznać się ze 
sposobem jej podawania tzw. Rodízio de carne. 
 Dzień 11  Dzień wolny na plażowanie. Pod-
czas wypoczynku proponujemy wycieczki 
opcjonalne: Miasto Samby ok 60 USD/os., Rio na 
Bis ok 55 USD/os, lot helikopterem ok 200 USD/
os. za 30 min. Pełną listę wycieczek opcjonal-
nych przedstawi na miejscu pilot wycieczki.
 Dzień 12  Śniadanie. Transfer na lotnisko i lot 
powrotny do Polski. Dokładne godziny zbiórki 
poda pilot Rainbow na miejscu.
 Dzień 13  Przylot do Warszawy na lotnisko 
im. F. Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Prosimy o zabranie obuwia antypoślizgowego 
oraz lekkiej kurtki przeciwdeszczowej na spacer 
po Iguaçu. 
Ze względu na intensywny program zwiedza-
nia, fakultety odbywają się w miarę możliwości 
czasowych i przy minimalnej ilości uczestników 
8-10 osób. 
HOTELE
Hotele/pousady o standardzie **/*** (10 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: we wszyst-
kich hotelach wyposażone w  łazienki. Więk-
szość hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Rio de Janeiro (z przesiadką 
w jednym z portów europejskich) oraz przeloty 
wewnętrzne (możliwe loty z  przesiadkami), 
opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko - hotel 
- lotnisko, program jw., zakwaterowanie w ho-
telach jw. (10 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie według programu (śniadania + 
obiadokolacje lub lunch/lunch box. Brak kolacji 
w dniu z opcjonalnym tango show w Buenos 
Aires), opiekę pilota w  Brazylii, Argentynie, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w opisie); do-
datkowych posiłków i napoi oraz zwyczajowych 
napiwków i innych wydatków osobistych. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłata na miejscu) 
ok. 400 USD/os (w tym bilety wstępu, napiwki 
dla lokalnych przewodników i kierowców). Cena 
nie obejmuje podatku turystycznego w Argen-
tynie, wynoszącego ok. 1 USD/noc/os. Podatek 
płatny będzie u pilota lub w recepcji przed za-
kwaterowaniem.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.
Limit bagażu. Na niektórych przelotach we-
wnętrznych w  Argentynie obowiązuje limit 
bagażu głównego 15 kg. (możliwa dopłata na 
miejscu za nadbagaż 40 USD - 8kg).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

12930 zł

Impreza dostępna również w wersji 
de luxe - kod BIX. Szczegółowe infor-
macje w systemie rezerwacyjnym R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.10 - 07.11 12930 17870

08.11 - 20.11 13099 18099

19.11 - 01.12 13070 17999

29.11 - 11.12 13099 18099

05.12 - 17.12 13070 18049

17.12 - 29.12 13849 19099

27.12 - 08.01 15099 20770

29.12 - 10.01 15199 20899

05.01 - 17.01 13030 17999

18.01 - 30.01 13030 17999

20.01 - 01.02 13199 18230

28.01 - 09.02 13199 18230

07.02 - 19.02 13199 18230

09.02 - 21.02 13199 18230

17.02 - 01.03 13199 18230

27.02 - 11.03 13199 18230

09.03 - 21.03 13199 18230

Dopłata za pok. 1 os. od 2050 

Kod imprezy: BDX

Ameryka Południowa Brazylia, Chile, Argentyna

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolotem 
rejsowym do Limy (z przesiadką w jednym z eu-
ropejskich portów lotniczych). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do 
Limy, odprawa paszportowa, a następnie transfer 
do hotelu. Po zakwaterowaniu czas wolny na odpo-
czynek. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i  przelot Cusco, którego starówka wpisana 
jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Miasto, położone w południowej części Peru 
na wysokości 3326 m n.p.m., zostało założone 
przez pierwszego władcę Inków Manco Capaca 
w XII wieku. W 1533 r zostało zdobyte przez od-
działy Francisco Pizarro. W programie Plaza de 
Armas, katedra z pinakoteką gromadzącą arcy-
dzieła kuzkeńskiej szkoły malarskiej oraz dawna 
świątynia słońca - Coricancha. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu dwugodzinny przejazd 

na stację kolejową do Ollantaytambo, skąd roz-
poczniemy wycieczkę do Machu Picchu (pociąg 
jedzie ok.1,5 godz.), jednego z siedmiu cudów 
Świata (od 2007 r. wpisane na listę UNESCO). 
Odkryte dla świata w 1911 r., zagubione miasto 
Inków to niesamowite, skalne budowle, leżące 
na setce tarasów. Wielkość i piękno tego miejsca 
dają wyobrażenie o niezwykle bogatej kulturze 
inkaskiej. Zobaczymy skalną Świątynię Trzech 
Okien i Słoneczne Obserwatorium. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg
 Dzień 4  Śniadanie. W  zależności od go-
dzin przelotu, dzień wolny w Cusco (możliwa 
wycieczka dodatkowa do Pisac - ok 90 USD/
os.) i przelot do La Paz wieczorem lub poranny 
przelot do La Paz. Transfer do hotelu na kolację 
i nocleg. 
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie La Paz, 
jednego z najwyżej położonych miast na świe-
cie (3200 - 4050 m n.p.m.). Mimo że La Paz nie 
jest stolicą Boliwii to mieści siedzibę prezydenta 
i Kongresu. Zobaczymy m.in.: kościół św. Fran-

ciszka, katedrę i punkt widokowy. O dreszcz 
emocji przyprawi nas wizyta na targu czarownic, 
gdzie można nabyć przeróżne talizmany i amu-
lety. Następnie przelot do Uyuni. Transfer do ho-
telu, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 6  Śniadanie. W pierwszej kolejności 
przejedziemy w kierunku Cmentarza Lokomo-
tyw. To unikatowe miejsce, w którym rozkwit 
kolei przypadł na XIX - XX w. był ściśle związa-
ny z odkrytymi w tym czasie bogatymi złożami 
minerałów oraz transportem ich z kopalni do 
portów na wybrzeżu Pacyfiku. Teraz znajduje 
się tu mały dworzec, terminal oraz blisko setka 
lokomotyw oraz wagonów porzuconych wiele 
lat temu. Następnie wybierzemy się na najwięk-
sze solnisko na świecie, Salar de Uyuni. Turyści 
z całego świata przyjeżdżają do Boliwii oglądać 
ten cud natury. Ta największa „solniczka” świa-
ta, leżąca na wysokości 3653 m. n.p.m, to nie-
spotykanie płaska (różnica wzniesień to niecałe 
41 cm), ogromna pustynia solna o obszarze ok. 
10 000 km² i średnicy ok. 200 km. Salar znajduje 
się w sercu płaskowyżu Altiplano, otaczają go 
wulkany. Na solnisku znajduje się kilka wysp, 
w  tym słynna wyspa 500 letnich kaktusów. 
Pustynię w porze suchej pokrywają charakte-
rystyczne hexagony, przypominające plaster 
miodu, natomiast po deszczu pustynia staje się 
błękitno - białym lustrem z efektem fatamorga-
na. To absolutnie wyjątkowe i magiczne miejsce 
zaliczane jest do najpiękniejszych krajobrazów 
na ziemi. Wyjątkową pamiątką z Salaru są nie-
wątpliwie zdjęcia z perspektywą. Zwiedzanie 
pustyni odbywa się jeepami. Po drodze rów-
nież zobaczymy hotel prawie w całości wyko-

nany z bloków soli, głównego surowca w okolicy 
oraz pomnik Dakaru. Powrót do hotelu, kolacja 
w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu (możliwy 
breakfast box na drogę) przejazd w  kierun-
ku granicy z Chile (najwyższy punkt, w jakim 
się znajdziemy w  tym dniu położony jest na 
4 850 m n.p.m.). Dzień ten będzie rajem dla fo-
tografów. Na trasie zobaczymy liczne wulkany 
i jeziora wysokogórskie zwane po hiszpańsku la-
gunami, z których każde zachwyca innymi kolo-
rami, zatrzymamy się przy m.in. zielonej Lagunie 
Verde i przejedziemy obok białej Laguna Blanca. 
Kolejną z nich jest Laguna Colorada, jedno z naj-
piękniejszych miejsc w całej Boliwii. Pigmentacja 
wód zależy od obecności różnych gatunków alg 
i skorupiaków. To słone i płytkie jezioro swoją 
popularność zawdzięcza charakterystycznej, 
intensywnie czerwonej barwie. Ruta de las 
Lagunas słynie również z bardzo licznie wystę-
pujących tu flamingów, skupiających się wokół 
kolorowych wód. Lagunę Coloradę zamieszkują 
głównie różowe flamingi krótkodziobe. Przerwa 
na lunch. Zakwaterowanie w hotelu w San Pedro 
de Atacama, nocleg. (Trasa ok. 450 km). 
 Dzień 8  Śniadanie i przejazd do Parku Naro-
dowego Los Flamencos, w którym znajduje się 
Valle de la Muerte (Dolina Śmierci) oraz Valle 
de la Luna (Dolina Księżycowa). Przejedziemy 
przez pasmo Cordillera de la Sal, gdzie można 
podziwiać wspaniałe, naturalne formacje solne 
o niesamowitych kształtach. Zwiedzanie roz-
poczniemy od przystanku w Dolinie Śmierci. 
Następnie przejazd do Doliny Księżycowej, któ-
ra nazwę swą zawdzięcza iście kosmicznemu 

W programie: Machu Picchu • Cusco • Salar de Uyuni - 500 letnie kaltusy i fatamorgana• czerwona Laguna Colorada w Boliwii 

• Pustynia Atacama w Chile • Dolina Księżycowa i Dolina Śmierci w parku Los Flamencos • Salta „Piękna” • siedmiokolorowa Purmamarca 
i Quebrada de Humahuaca • Rio de Janeiro• przeloty lokalne w cenie • impreza dostępna również w wersji de luxe pod kodem BID

Brazylia, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru 
– Podróż życia 
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krajobrazowi: wysuszone jeziora i spękana od 
braku deszczu ziemia, przypominają Księżyc. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. (Tra-
sa ok. 200 km). 
 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Argentyny. Dotrzemy do miejscowości Pur-
mamarca (2324 m.n.p.m), gdzie podziwiać 
będziemy mogli Wzgórze Siedmiu Kolorów. Ta 
przepiękna widokowo trasa jest również znana 
z  rajdu Dakar. Przejedziemy wzdłuż wąwozu 
Quebrada de Humahuaca, który znajduje się na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO, a jego 
tęczowa kompozycja zapewne utkwi nam 
w pamięci. Przejazd przez Andy i przekrocze-
nie granicy. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg 
w okolicach Salty.
 Dzień 10  Po śniadaniu krótkie zwiedzanie 
Salty, którą nazywają “La Linda”, czyli piękna, 
ze względu na jej malownicze położenie u stóp 
Andów. W  pierwszej kolejności odwiedzimy 
Muzeum Archeologiczne Gór Wysokich MAAM, 
gdzie zobaczymy jedną z trzech doskonale za-
chowanych mumii dzieci złożonych w ofierze 
inkaskim bogom, które zostały odnalezione na 
szczycie wulkanu Llullaillaco. Następnie zoba-
czymy główny plac, kościół św. Franciszka oraz 
katedrę. Przelot do Buenos Aires. Zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Puerto Iguazu. Przejazd do parku 
i zwiedzanie brazylijskiej strony słynnych na 
całym świecie wodospadów Iguaçu, co w ję-
zyku Indian Guaraní oznacza „wielką wodę”. 
Spacer po szlaku, w trakcie którego będziemy 
podziwiać wspaniałe kaskady wody, spływające 
z różnych wysokości, jednakże głównym celem 
naszej wyprawy będzie spotkanie z najwięk-

szym wodospadem Iguaçu zwanym Garganta 
del Diablo - Diabelską Gardzielą, mającą ponad 
70 m wysokości. Huk spadających z bazaltowej 
półki mas wody i wszechobecna mgiełka jest 
niezapomnianym przeżyciem. Na koniec winda 
zawiezie nas na górny poziom wodospadów 
i raz jeszcze będzie okazja do zrobienia kolej-
nych wyjątkowych zdjęć. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 30 
km). W tym dniu, dla chętnych i jeśli czas na to 
pozwoli, zaoferujemy wizytę w parku ptaków 
(dodatkowo płatne ok. 35 USD/os.) oraz latino 
show (ok 75 USD/os.).
 Dzień 12  Po śniadaniu przelot do Rio de Ja-
neiro a następnie zwiedzanie jednego z najpięk-
niej położonych miast na świecie. Niesamowite 
widoki, favele komponujące się wśród wzgórz 
oraz wielokilometrowe plaże sprawiają, że Rio 
nazywane jest Cudownym Miastem. Kolejką 
udamy się na szczyt góry Corcovado, gdzie 
znajduje się słynny, wysoki na 38 m posąg Chry-
stusa Zbawiciela. W 2007 r. uznano go za jeden 
z  siedmiu nowych cudów świata. Następnie 
przejazd na „czerwoną plażę” - Praia Vermelha, 
skąd kolejka linowa zawiezie nas na sam szczyt 
wzgórza Pão de Açúcar (pol: Głowa Cukru, 396 
m n.p.m.). Zakwaterowanie, kolacja, podczas 
której będziemy mieli okazję skosztować słynną 
wołowinę brazylijską w Churrascarii i zapoznać 
się ze sposobem jej podawania tzw. Rodízio de 
carne. Nocleg (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 13-14  Dni wolne na plażowanie. 
Podczas wypoczynku proponujemy wycieczki 
opcjonalne: wyspy tropikalne ok 75 USD/os., 
samba show ok. 100 USD/os., lot helikopterem 
ok 200 USD/os. za 30 min. Pełną listę wycie-
czek opcjonalnych przedstawi na miejscu pilot 
wycieczki.
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu. Czas wolny na zakupy. Następnie 
transfer na lotnisko i  lot powrotny do Polski 
(dokładne godziny zbiórki poda na miejscu 
pilot Rainbow).
 Dzień 16  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Prosimy o zabranie obuwia antypoślizgowego, 
repelentów oraz lekkiej kurtki przeciwdeszczo-
wej na spacer po Iguaçu. 
Na niektórych przelotach wewnętrznych w Ar-
gentynie obowiązuje limit bagażu głównego 
15 kg. (możliwa dopłata na miejscu za nadbagaż 
40 USD - 8 kg) 
HOTELE
Hotele w: Rio de Janeiro, Buenos Aires, Sal-

cie, San Pedro de Atacama, Uyuni, La Paz, Cuz-
co, Limie. W niektórych terminach możliwość 
zakwaterowania w  hostelach (tereny, które 
odwiedzamy, są ubogie w  infrastrukturę tu-
rystyczną). Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami, 
z możliwością 1 dostawki.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Limy, powrót z Rio de Janeiro 
(z przesiadką w jednym z portów europejskich) 
oraz przeloty wewnętrzne (możliwe loty z prze-
siadkami), opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w hotelach jw. (14 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wyżywienie według programu (śnia-
dania + obiadokolacje lub lunch/lunch box), 
opiekę pilota w Brazylii, Argentynie, Chile, Bo-
liwii i Peru, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych dla chętnych (jak w  opisie), 
zwyczajowych napiwków i  innych wydatków 
osobistych. Koszt uczestnictwa w programie 
(opłata na miejscu) ok. 480 USD/os. (w tym 
bilety wstępu, napiwki dla lokalnych przewod-
ników i kierowców). Cena nie obejmuje podatku 
turystycznego w Argentynie, wynoszącego ok. 

1 USD/noc/os. Podatek płatny będzie u pilota 
lub w recepcji przed zakwaterowaniem.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

17799 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.10 - 11.11 17799 24399

08.11 - 23.11 17999 24670

15.11 - 30.11 17999 24670

27.11 - 12.12 17999 24670

08.12 - 23.12 17799 24399

13.12 - 28.12 17799 24399

27.12 - 11.01 17799 24399

30.12 - 14.01 17799 24399

14.01 - 29.01 17999 24670

16.01 - 31.01 17999 24670

01.02 - 16.02 17999 24670

04.02 - 19.02 17999 24670

07.02 - 22.02 17999 24670

25.02 - 12.03 17999 24670

14.03 - 29.03 17999 24670

28.03 - 12.04 17999 24670

10.04 - 25.04 17999 24670

18.04 - 03.05 17999 24670

Dopłata za pok. 1 os. od 3671 

Kod imprezy: BDY

Impreza dostępna również w wersji 
de luxe - kod BID. Szczegółowe infor-
macje w systemie rezerwacyjnym R.pl

Ameryka Południowa Brazylia, Argentyna, Chile, Boliwia, Peru

więcej na: R.pl
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W programie: Buenos Aires • Colonia de Sacramento - kolonialny Urugwaj • Rio de Janeiro - słoneczne plaże, samba i futbol • 38-metrowy po-
mnik Chrystusa Zbawiciela • Foz do Iguacu • Cataratas do Iguacu - największe wodospady na świecie • Paraty - kolonialna perełka na Zielonym 
Wybrzeżu •Ilha Grande - brazylijskie Karaiby • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Wylot samolotem 
rejsowym z Warszawy (z przesiadką w jednym 
z europejskich portów) do Buenos Aires. Ak-
tualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Buenos Aires, odprawa 
paszportowa, a następnie wyjazd na typowe ar-
gentyńskie rancho. W tym dniu zapoznamy się 
z kulturą i stylem życia współczesnych gauchos - 
czyli kowbojów, będących symbolem argentyń-
skiego charakteru narodowego. Wizyta umożli-
wia przyjrzenie się z bliska zwyczajom gauchos, 

pracujących na rozległych równinach, zwanych 
tu pampas. W tym dniu lunch będzie miał formę 
„asado” - Argentyna słynie bowiem ze wspania-
łych potraw z grilla, z najwyższej jakości woło-
winy, która jest prawdziwą argentyńską dumą 
(oprócz dań z grilla podane zostaną tzw. em-
panadas, czyli pierożki, sałatki, deser oraz wino 
i kawa). Po posiłku rozpocznie się fiesta gaucha 
- show oparte na folklorze gauchos, z muzyką na 
żywo, pokazami tańca regionalnego oraz tanga. 
Gauchos zaprezentują również swoje doskonałe 
umiejętności jeździeckie. Będzie też okazja do 
przejażdżki na koniu w towarzystwie gauchos. 
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

 Dzień 3  Śniadanie w hotelu. Dzień wolny 
w Buenos Aires lub dla chętnych, jako opcja, 
wycieczka promem do najstarszego miasta 
w Urugwaju - Colonia del Sacramento (cena 
w zależności od ilości osób ok. 200 USD/os.), 
wpisanego na listę UNESCO. Wąskie uliczki, uro-
kliwe bary i restauracje oraz wspaniałe widoki 
na estuarium La Plata. Na początek czeka nas 
objazd miasta, a następnie zwiedzimy zabyt-
kową część Colonii, dzielnicę Barrio Histórico. 
Bardzo dobrze zachowały się tu mury obron-
ne miasta wraz z bramą wjazdową. Następnie 
przejdziemy krętymi, pełnymi uroku uliczkami, 
mijając portugalskie i hiszpańskie budynki aż 

do odrestaurowanej latarni morskiej i  portu 
jachtowego. W ramach wycieczki lunch. Powrót 
do hotelu na nocleg. Dla chętnych, jako opcja, 
kolacja i tango show w jednym z klubów w Bu-
enos Aires (dodatkowo płatne ok. 100 USD/os.). 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu, a następnie zwie-
dzanie Buenos Aires nazywanego Paryżem Ame-
ryki Południowej. Zobaczymy min.: historyczny 
plac miasta - Plaza de Mayo, ze sławną Casa 
Rosada - siedzibą prezydenta, z balkonu której 
przemawiała Evita Perón, El Cabildo - kolonial-
nym gmachem Rady Miasta oraz Katedrą, w któ-
rej pełnił funkcje kardynalskie Papież Franciszek. 

Brazylia i Argentyna  
– Argentyńskie tango i samba Rio de Janeiro 
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Wielokulturowy charakter miasta zaobserwujemy 
na Avenida de Mayo. Przejedziemy najszerszą uli-
cą świata - Avenida 9 de Julio, na środku której 
dumnie stoi Obelisk, symbol miasta, następnie 
odwiedzimy artystyczną dzielnicę La Boca z jej 
kolorowymi blaszanymi domami i  stadionem 
klubu Boca Juniors. Następnie czeka nas nowo-
czesna część Buenos - Puerto Madero i Recoleta, 
cmentarz, na którym spoczywa Eva Perón. Zwie-
dzanie zakończymy obiadem. Po południu trans-
fer na lotnisko, przelot do Puerto Iguazu, transfer 
do hotelu i zakwaterowanie w Foz do Iguacu lub 
w Puerto Iguazu. (trasa ok. 200 km). Nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Parku 
Narodowego Iguazu po stronie argentyńskiej. 
Wyznaczonymi szlakami i pociągiem, będziemy 
odkrywać tajemnice tropikalnego lasu deszczo-
wego, a naszym oczom ukażą się przepiękne wi-
doki wodospadów; przejdziemy trasę ok. 2 km 
pomostem aż do tarasu widokowego, z którego 
zachwycimy się pięknem wodospadu Garganta 
del Diablo. Lunch na terenie parku lub kolacja 
w hotelu. Dla chętnych, jako opcja, wodne safari 
(dodatkowo płatne ok. 100 USD/os.). Następnie 
przejedziemy przez „most braterstwa” na stronę 
brazylijską. Nocleg. (Trasa ok. 50 km). W tym 
dniu, dla chętnych latino show (dodatkowo 
płatne ok. 75 USD/os.).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie brazylij-
skiej strony słynnych na całym świecie wodo-
spadów Iguaçu, co w  języku Indian Guaraní 
oznacza „wielką wodę”. Spacer po szlaku, 
w trakcie którego będziemy podziwiać wspa-
niałe kaskady wody, spływające z różnych wyso-
kości, jednakże głównym celem naszej wyprawy 
będzie spotkanie z największym wodospadem 
Iguaçu zwanym Garganta del Diablo - Diabel-
ską Gardzielą, mającą ponad 70 m wysokości. 
Na koniec winda zawiezie nas na górny poziom 
wodospadów i  raz jeszcze będzie okazja do 
zrobienia wyjątkowych zdjęć. W tym dniu, dla 
chętnych i jeśli czas na to pozwoli, zaoferujemy 
wizytę w parku ptaków (dodatkowo płatne ok. 
35 USD/os.). Transfer na lotnisko i przelot do Rio 
de Janeiro (możliwy z przesiadką). Zakwatero-
wanie w hotelu w Rio. Kolacja i nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Czas na odpoczynek i ką-
piele słoneczne na jednej ze wspaniałych plaż 
Rio de Janeiro - polecamy zwłaszcza 4,5 km 
Copacabanę lub elegancką Ipanemę. Podczas 
wypoczynku proponujemy wycieczki opcjonal-
ne (np. helikopter 200 USD/os. za pół godziny 
nad kluczowymi atrakcjami Rio), których pełną 
listę przedstawi na miejscu pilot wycieczki. Ko-
lacja i nocleg w Rio.
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Rio de 
Janeiro, które od dziesięcioleci jest jednym 

z  najpopularniejszych miejsc turystycznych 
w Brazylii. Kolejką udamy się na szczyt góry Cor-
covado, gdzie znajduje się słynny, wysoki na 38 
m posąg Chrystusa Odkupiciela. Następnie uda-
my się na Sambodrom - to właśnie tutaj co roku 
barwne korowody tancerzy samby prezentują 
swoje umiejętności w trakcie najsłynniejszego 
karnawału na świecie (w okresie koncertów 
i karnawałowym Sambodrom jest zamknięty, 
można go zobaczyć tylko z okien autobusu). 
Następnie przejazd na „czerwoną plażę” - Praia 
Vermelha, skąd kolejka linowa zawiezie nas na 
sam szczyt wzgórza Pão de Açúcar (pol: Głowa 
Cukru, 396 m n.p.m.). Podczas lunchu będziemy 
mieli okazję skosztować słynną wołowinę brazy-
lijską w Churrascarii i zapoznać się ze sposobem 
jej podawania tzw. Rodízio de carne. Nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do portu oraz 
rejs na wyspę Ilha Grande, zwanej Brazylijski-
mi Karaibami. W XVI w. miejsce to odgrywało 
istotną rolę dla hiszpańskiej i portugalskiej floty, 
która dzięki bogactwom naturalnym mogła za-
opatrywać swoje statki w świeże zapasy żyw-
ności, owoców i wody pitnej. Rozwój turystyki 
nastąpił stosunkowo niedawno, dzięki czemu 
możemy cieszyć się bujnymi lasami deszczo-
wymi, plażami i  czystym powietrzem, gdyż 
ruch samochodowy jest tu zabroniony. Wody 
okalające wyspę są pod ścisłą ochroną i słyną 
z  niesamowitych koralowców. Podczas rejsu 
będziemy mieli okazję snurowkać w czystych 
wodach oraz zjemy lunch na jednej z rajskich 
plaż. Przejazd do Paraty na nocleg.
 Dzień 10  Śniadanie. Dzień wolny na odpo-
czynek. Miasto, które leży w pasie tzw. Zielo-
nego Wybrzeża, jest doskonałym przykładem 
wspaniale zachowanej architektury kolonialnej 
- kręte, brukowane uliczki, bielone domki i ma-
leńkie kościółki podkreślają dawny charakter 
miasteczka. Paraty jest wspaniałym miejscem 
na odpoczynek. Czas wolny na spacer po mia-
steczku i zakup lokalnych pamiątek w uroczych, 
oryginalnych sklepikach (hamaki, papryczki, 
przetwory z owoców). Dla chętnych, jako opcja, 
wycieczka jeepami do lasu deszczowego. 
Podczas wycieczki asfaltowymi i szutrowymi 
drogami, zatrzymamy się przy dwóch wodo-
spadach, gdzie będzie możliwość kąpieli oraz 
podziwiania lokalnego sportu jakim jest serfo-
wanie z wodospadu Tarzan. Następnie udamy 
się do destylarni cachaca, gdzie skosztujemy 
lokalnego trunku w miejscu, które jest kolebką 
produkcji tego popularnego brazylijskiego al-
koholu (koszt ok. 75 USD/os.). Obiadokolacja 
i nocleg w Paraty w pousadzie. 
 Dzień 11  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
Sao Paulo. Po drodze odwiedzimy największą 

bazylikę Ameryki Południowej, Nossa Senhora 
Aparecida, a następnie udamy się do Sao Pau-
lo, największego miasta Ameryki Południowej. 
Metropolia liczy sobie aż 20 milionów mieszkań-
ców i słynie z nowoczesnej zabudowy, na którą 
składają się przede wszystkim monumentalne 
drapacze chmur. Wśród nich znajduje się m. in. 
siedziba największej giełdy w Ameryce Łaciń-
skiej i centrum biznesowe Brazylii. Lunch lub 
obiadokolacja. Nocleg.
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Krótkie zwiedzanie miasta, podczas 
którego zrozumiemy sławne powiedzenie Bra-
zylijczyków: Rio się bawi, Sao Paulo pracuje. 
Zobaczymy m.in. Katedrę Sé położoną w hi-
storycznej części miasta oraz teatr muzyczny 
Theatro Municipal - jeden z najpiękniejszych 
budynków w  mieście. Następnie transfer na 
lotnisko i lot powrotny do Polski (dokładne go-
dziny zbiórki poda na miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 13  Przylot na lotnisko Chopina w War-
szawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu (w wybra-
nych datach program może zaczynać się w Rio 
de Janeiro lub Sao Paulo a kończyć w Buenos 
Aires) 
Prosimy o zabranie obuwia antypoślizgowego, 
repelentów oraz lekkiej kurtki przeciwdeszczo-
wej na spacer po Iguaçu. 
HOTELE
Hotele/pousady o standardzie *** (10 rozpoczę-
tych dób hotelowych). Pokoje: we wszystkich 
hotelach wyposażone w  łazienki. Większość 
hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym do Buenos Aires oraz powrót 
z Sao Paulo (z przesiadką w jednym z portów 
europejskich) oraz przeloty wewnętrzne (moż-
liwe loty z przesiadkami), opłaty lotniskowe, 
transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program 
jw., zakwaterowanie w hotelach jw., wyżywie-
nie według programu (śniadania/brakfast box + 
obiadokolacje lub lunch/lunch box. Brak kolacji 
w dniu z opcjonalnym tango show w Buenos 
Aires), opiekę pilota w Brazylii i Argentynie, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wycieczek fakul-
tatywnych oraz innych wydatków osobistych. 
Koszt uczestnictwa w  programie (opłata na 
miejscu) ok. 215 USD/os (w tym bilety wstępu, 
napiwki dla lokalnych przewodników i kierow-
ców). Cena nie obejmuje podatku turystycznego 
w Argentynie, wynoszącego ok. 1 USD/noc/os. 

Podatek płatny będzie u pilota lub w recepcji 
przed zakwaterowaniem.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny przynajmniej 6 mie-
sięcy od daty powrotu z Brazylii. Uwaga! Dane 
paszportowe (numer paszportu, data wydania 
oraz data ważności) muszą zostać uzupełnione 
na rezerwacji maksymalnie na 14 dni przed datą 
wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miejsce później pro-
simy o niezwłoczne uzupełnienie tych danych.
Limit bagażu. Na niektórych przelotach we-
wnętrznych w  Argentynie obowiązuje limit 
bagażu głównego 15 kg. (możliwa dopłata na 
miejscu za nadbagaż 40 USD - 8 kg).

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

10420 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

19.10 - 31.10 10420 14470

31.10 - 12.11 10699 14899

11.11 - 23.11 10770 14970

21.11 - 03.12 10799 15020

02.12 - 14.12 10570 14399

06.12 - 18.12 11799 16220

26.12 - 07.01 12899 17799

28.12 - 09.01 12870 17799

04.01 - 16.01 10670 14849

16.01 - 28.01 10799 15020

19.01 - 31.01 10899 15149

24.01 - 05.02 10899 15149

28.01 - 09.02 10899 15149

08.02 - 20.02 10899 15149

11.02 - 23.02 10899 15149

22.02 - 06.03 10899 15149

06.03 - 18.03 10749 14949

17.03 - 29.03 10749 14949

30.03 - 11.04 10749 14949

10.04 - 22.04 10749 14949

21.04 - 03.05 10999 15299

26.04 - 08.05 11249 15620

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10820 

Dopłata za pok. 1 os. od 1671 

Kod imprezy: ARG

Ameryka Południowa Brazylia, Argentyna

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu 
w hali odlotów na lotnisku Chopina w Warsza-
wie. Aktualny rozkład lotów prosimy sprawdzać 
na: R.pl/rozklady. Wylot do Buenos Aires przez 
jeden z europejskich portów lotniczych.
 Dzień 2  Poranny przylot do Buenos Aires. To 
tu rozpoczynać się i kończyć będzie nasza po-
dróż na koniec świata. Po przylocie udamy się na 
zwiedzanie stolicy Argentyny, która ze względu 
na swój kosmopolityczny charakter nazywana 
jest Paryżem Ameryki Południowej. Miasto jest 
żywiołowe, gwarne, a zmysłowość tanga uwie-
dzie każdego. Zobaczymy min.: historyczny plac 
miasta - Plaza de Mayo, ze sławną Casa Rosada 
- siedzibą prezydenta, El Cabildo - kolonialnym 
gmachem Rady Miasta oraz Katedrą, przejedzie-
my najszerszą ulicą świata - Avenida 9 de Julio, 

przy której stoi Obelisk, będący symbolem mia-
sta. Odwiedzimy również artystyczną dzielnicę 
La Boca z jej kolorowymi blaszanymi domami. 
Następnie zobaczymy nowoczesną część Buenos 
- Puerto Madero i przejedziemy do prestiżowej 
dzielnicy Recoleta, która słynie z  cmentarza, 
będącego miejscem spoczynku wielu zasłużo-
nych Argentyńczyków. Najczęściej odwiedzanym 
grobem jest miejsce pochówku sławnej Evity. Po-
wrót do hotelu. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Śniadanie (lub breakfast box na 
drogę), transfer na lotnisko i przelot do Como-
doro Rivadavia. Region Comodoro Rivadavia 
to jeden z najbogatszych regionów Argentyny, 
słynie z wydobycia ropy. Trasa, którą tego dnia 
pokonamy pozwoli nam zrozumieć bezkres dzi-
kich stepów patagońskich. Przejazd do Perito 
Moreno. Zakwaterowanie, nocleg. (400 km) 

 Dzień 4  Śniadanie. Przeprawa przez grani-
cę (tylko z bagażem podręcznym). Tego dnia 
będziemy mieli okazję jechać słynną Carretera 
Austral, wybudowaną za czasów Pinocheta. Po 
drodze będziemy mogli zobaczyć Laguna Verde, 
zieloną Lagunę i niekończący się brzeg jeziora 
Carrera/Buenos Aires, trzecie co do wielkości 
w Ameryce Południowej po jeziorze Titicaca. 
Przejazd do Puerto Tranquilo. Zakwaterowanie, 
nocleg w okolicach Jeziora Carrera/Buenos Aires.
 Dzień 5  Po śniadaniu wypłyniemy na je-
zioro, by dotrzeć do jaskrawoniebieskich skał 
zatopionych w turkusowej wodzie. To unikalne 
i niepowtarzalne miejsce jest często określane 
mianem najpiękniejszych jaskiń na świecie, 
które być może już niedługo znikną pod wodą, 
ze względu na planowaną budowę elektrowni 
wodnej w  okolicy. Po drodze być może uda 
nam się zobaczyć górę San Valentin, która jest 
najwyższą górą Patagonii (4058 m n.p.m). 
Będziemy mieli okazję zobaczyć rzekę Rio Nef, 
która swój wyjątkowo niebieski kolor zawdzię-
cza roztopionym wodom lodowca. Następnie 
powrót do Argentyny i nocleg w Perito Moreno.
 Dzień 6  Śniadanie. Przejazd do Cueva de Las 
Manos (wpisane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO) - nazywaną Jaskinią Rąk i położo-
ną w malowniczym kanionie, który był miejscem 
wędrówek indian tehuelcze. Na ścianie kanionu 
znajdują się tu malowidła ludzkich dłoni, zwie-
rząt takich jak guanako i strusi nandu oraz sce-
ny polowań. Powstały one prawdopodobnie ok. 
1000 - 9000 lat temu. Po południu przejazd do 
Gobernador Gregores, zakwaterowanie i nocleg. 
(Trasa ok. 600 km).
 Dzień 7  Poranny przejazd do El Chalten, 
skąd rozpościera się widok na najbardziej znaną 

górę w Patagoni - Cerro Fitz Roy, której nazwa 
pochodzi od imienia i nazwiska kapitana statku 
Beagle, na którym w 1832 wyruszył w swoją 
niezwykła podróż Karol Darwin. Trekking do 
punktu widokowego. Nocleg w El Chalten.
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd do El Calafa-
te. Po drodze zajrzymy do miejsca, gdzie mieli 
się zatrzymać słynni przestępcy Butch Cassi-
dy i Sundance Kid. Zakwaterowanie. Czas na 
odpoczynek. Dla chętnych, po południu jako 
opcja przejażdżka konna po stepach patagoń-
skich w towarzystwie lokalnych pasterzy owiec 
- gauchów (ok. 100 USD). Przejazd do hotelu 
i nocleg w El Calafate. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Śniadanie w hotelu. Dla chętnych 
możliwość wzięcia udziału w rejsie po jeziorze 
Argentino aż do lodowca Uppsala (dodatkowo 
płatne ok. 180 USD w tym wstęp do parku). 
Wyruszymy z  portu Punta Bandera, mijając 
po drodze mniejsze lodowce i dotrzemy aż do 
lodowca Spegazzini, a także zobaczymy lodo-
wiec Uppsala zajmujący powierzchnię ponad 
dwa razy większą niż miasto Buenos Aires. Ce-
lem naszej wyprawy będzie spotkanie z główną 
atrakcją Parku, lodowcem Perito Moreno. Ma on 
długość 30 km, a  jego czoło jest szerokie na 
5 km. Ściany lodu w zależności od miejsca i pory 
roku osiągają wysokość od 30 do 60 m. Lodo-
wiec ten przemieszcza się w tempie ok. 2 m na 
dobę, co tworzy niezapomniany spektakl przy-
rodniczy: olbrzymie bryły lodu odrywają się od 
reszty lodowca i z ogromnym hukiem wpadają 
do wody. Po rejsie udamy się na liczne tarasach 
widokowych, skąd można podziwiać pękanie 
i odrywanie się lodowych ścian. Po zwiedzeniu 
Parku Narodowego Los Glaciares (Park Lodow-
ców), wpisanego na listę Światowego Dziedzic-

W programie: El Chaltén – dymiąca góra Fitz Roy • Buenos Aires - stolica światowego tanga • Cueva de los Manos - Jaskinia Rąk • Los Antiguos 

• Torres del Paine • Jaskinie Marmurowe • Patagonia • Park Narodowy Los Glaciares - w krainie lodowców • Ziemia Ognista - dzika wyspa 
na końcu świata • Ushuaia - najbardziej wysunięte na południe miasto świata • przeloty lokalne w cenie

Argentyna i Chile – Koniec świata, początek wszystkiego 

Buenos
Aires

Ushuaia

El Calafate

Gobernador Gregores
El Chalten

P.N.Torres
del Paine

Puerto
Natales

CHILE

ARGENTYNA

Comodoro
RivadaviaPuerto

Tranquilo
Perito Moreno

Cueva del Milodon

Cueva de Las Manos

Poczuj we włosach „wicherek” 
Patagonii, gdzie guanako jest więcej, 
niż ludzi. Zobacz najstarsze marmu-
rowe formacje skalne. Posmakuj 
argentyńskiej wołowiny. Podziwiaj 
piękno parków narodowych, gdzie 
lodowce, jak fiordy - jedzą nam 
z ręki. Jak Magellan odkryj piękno 
końca świata. Zapraszam.

Andrzej Strauss
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

16
dni
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twa UNESCO. Przyjazd do hotelu i nocleg. (Trasa 
ok. 150 km).
 Dzień 10  Po wczesnym śniadaniu (możli-
wy breakfast box na drogę), wykwaterowanie 
i  przejazd do Parku Narodowego Torres del 
Paine (Chile). Park ten, wpisany na listę rezer-
watów biosfery UNESCO, jest bez wątpienia 
jedną z  największych atrakcji Chile i  jednym 
z najpiękniejszych Parków na świecie. Kordyliera 
del Paine, wypiętrzyła się niezależnie od Andów 
i swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim po-
łączeniu dwóch kolorów skał osadowych i wul-
kanicznych. Znajdziemy tu jeziora mieniące się 
różnymi odcieniami błękitu i turkusu, rozległe 
lasy, niespotykane widoki. Być może to tutaj po-
czujemy czym jest prawdziwy wiatr patagoński, 
wiejący nawet z prędkością 120 km/h. Park jest 
również domem dla wielu gatunków zwierząt 
min.: dzikich kaczek, guanako, nandu, kondo-
rów. W trakcie naszej wycieczki podjedziemy na 
tarasy widokowe ,skąd zobaczymy masywy Los 
Cuernos i Torres del Paine. Udamy się nad błę-
kitne jezioro Pehoe, a przy odrobinie szczęścia 
spotkamy mieszkające tu dzikie guanako. Na-
stępnie przejazd do Cueva del Milodon, pięknej 
jaskini położonej poza terenem parku. Ta niesa-
mowita formacja skalna powstała kilkanaście ty-
sięcy lat temu, została wydrążona w skale przez 
wody jeziora. Najbardziej charakterystyczne 
jest to, że nie jest to typowa jaskinia w ziemi, 
tylko ogromna pieczara wymyta w skale, która 
znajduje się powyżej gruntu (głęboka na kilkaset 
metrów). Nazwa jaskini pochodzi od Mylodona 
- wielkiego leniwca, który żył aż do końca epoki 
plejstoceńskiej, a którego szczątki zostały wła-
śnie tu znalezione. Przyjazd do Puerto Natales, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 400 km).

 Dzień 11  Po śniadaniu krótkie zwiedzanie 
miasteczka, a następnie przejazd do Punta Are-
nas, położonego nad Cieśniną Magellana. Ze 
względu na znaczny napływ imigrantów, mię-
dzy innymi z Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, Anglii, 
Punta Arenas posiada wielokulturowy charakter. 
Wstąpimy na główny plac, gdzie dumnie pręży 
się pomnik Magellana, po drodze zobaczymy 
też rekonstrukcję statku Magellana „Victoria” 
w skali 1:1 i  “Beagle” na którym podróżował 
Karol Darwin, a zwiedzanie zakończymy wizytą 
na tarasie widokowym, z którego rozciąga się 
piękna panorama miasta i Cieśniny Magellana. 
Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu (możliwy breakfast 
box na drogę) przejazd do Ushuaia, najbardziej 
wysuniętego na południe miasta na świecie, 
skąd do Antarktydy już tylko 1000  km. Po 
drodze przeprawimy się promem przez Cie-
śninę Magellana i  przy odrobinie szczęścia 
zobaczymy delfiny czarnogłowe. Transfer do 
hotelu w  Ushuaia, zakwaterowanie. Ushuaia 
jest ponadto świetną bazą wypadową do Parku 
Narodowego Ziemi Ognistej (Tierra del Fuego). 
Ziemia Ognista zawdzięcza swą nazwę Ferdy-
nandowi Magellanowi, który odkrywszy wyspę 
w 1520 r. zauważył na niej ogień, który rozpalili 
jej rdzenni mieszkańcy. W tym regionie wystę-
pują pingwiny magellańskie. Zakwaterowanie 
i nocleg. (Trasa ok. 580 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu czeka nas wyprawa 
do Parku Narodowego Ziemi Ognistej, zaj-
mującego powierzchnię ok. 63 tysięcy ha. Na 
stacji kolejowej wsiądziemy w słynny Tren del 
Fin del Mundo (Pociąg Końca Świata), który 
pierwotnie służył do transportu więźniów. Do 
1947 przestępcy, mordercy, zamachowcy trafiali 

na zesłanie na tej niegościnnej, surowej wyspie. 
Jeśli pogoda pozwoli, spacer po najbardziej ma-
lowniczych zakątkach ,,parku końca świata”. Po-
wrót do Ushuaia, a następnie przejazd do portu, 
gdzie wsiądziemy na pokład katamaranu, który 
zabierze nas na wyprawę po wodach Kanału Be-
agle. Niezapomniane widoki towarzyszyć nam 
będą przez całą drogę, a naszym celem będzie 
dopłynięcie do Wyspy Ptaków, zamieszkanej 
min. przez kormorany, albatrosy, dzikie kaczki, 
mewy itp. oraz wyspy, której głównymi miesz-
kańcami są lwy morskie. Nasza żegluga dobie-
gnie końca przy latarni morskiej Les Eclaireurs. 
Jeśli będziemy mieli szczęście zobaczymy też 
pingwiny. Powrót do hotelu w Ushuaia, nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 14  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd na lotnisko w Ushuaia i przelot do 
Buenos Aires. Zakwaterowanie w hotelu. Czas 
wolny na odpoczynek i ostatnie zakupy. Wie-
czorem dla chętnych, jako opcja, kolacja i tango 
show (dodatkowo płatne ok. 100 USD). Ważne: 
Panów obowiązują długie spodnie.
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko, wylot do Polski 
przez jeden z europejskich portów lotniczych 
(dokładne godziny zbiórki poda na miejscu 
pilot Rainbow).
 Dzień 16  Przylot do Warszawy na lotnisko 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Kolejność 
programu może zostać odwrócona i rozpoczy-
nać się od Ushuaia. 
Grupy maksymalnie 18 osób 
Po wylądowaniu w Buenos Aires, podczas kon-
troli paszportowej, urzędnicy proszą o podanie 
hotelu w Buenos Aires, w którym Państwo będą 
zakwaterowani. Należy podać dowolną nazwę 
hotelu: np. Meriti, Castelar
Ze względu na dużą zmienność pogody w od-
wiedzanych rejonach należy zabrać ze sobą od-
powiednią odzież, między innymi: polar, kurtkę 
zimową, wygodne buty trekkingowe, okulary 
przeciwsłoneczne, a  także ciepłą „zimową” 
odzież, rękawiczki, czapka, szalik - temperatury 
mogą oscylować od 20 do 0 stopni 
W trakcie przelotów wewnętrznych i na całej 
trasie obowiązuje całkowity zakaz przewożenia 
w bagażu głównym i podręcznym produktów 
pochodzenia organicznego (żywności). 
Na niektórych przelotach wewnętrznych w Ar-
gentynie obowiązuje limit bagażu głównego 15 
kg (możliwa dopłata na miejscu za nadbagaż 
40 usd - 8kg) oraz 5 kg bagażu podręcznego 
o maksymalnych wymiarach 55cm x 35cm x 
25cm. 

Orientacyjny koszt obiadokolacji na miejscu 
wynosi ok. 20 USD/os.
HOTELE
Hotele i hostele *** (13 rozpoczętych dób ho-
telowych). Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami, 
z możliwością 1 dostawki.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Buenos Aires 
oraz z Buenos Aires do Warszawy (przez jeden 
z europejskich portów lotniczych), przelot we-
wnętrzny: Buenos Aires - Comodoro Rivadavia, 
Ushuaia - Buenos Aires, opłaty lotniskowe, 
transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program 
jw., zakwaterowanie w hotelach jw., wyżywie-
nie wg. programu: śniadania lub breakfast box, 
opiekę pilota, pakiet ubezpieczeniowy TU Euro-
pa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych oraz innych wydatków osobi-
stych. Orientacyjny koszt udziału w programie 
to ok. 290USD/os + ok. 60 USD/os na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

14449 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.11 - 18.11 14620 19870

06.11 - 21.11 14999 20370

17.11 - 02.12 14520 19599

20.11 - 05.12 14870 20070

07.01 - 22.01 14670 19930

10.01 - 25.01 14470 19670

21.01 - 05.02 14570 19670

24.01 - 08.02 14470 19670

04.02 - 19.02 14599 19830

07.02 - 22.02 14599 19830

18.02 - 05.03 14599 19830

21.02 - 08.03 14599 19830

04.03 - 19.03 14599 19830

07.03 - 22.03 14449 19599

18.03 - 02.04 14449 19599

21.03 - 05.04 14649 19599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 14120 

Dopłata za pok. 1 os. od 2621 

Kod imprezy: ARC

więcej na: R.pl
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W programie: Buenos Aires i argentyńska Patagonia • Półwysep Valdes - wieloryby, pingwiny, słonie morskie • pingwiny Magellana i Humbolta 

• wyspa Pajaros i „Mały Książę” • Montevideo i Punta del Este w Urugwaju •Laguna de Castillo - słynne drzewa Ombu • Colonia de Sacramento 

• z wizytą u gauchos • przeloty lokalne w cenie

Argentyna i Urugwaj – Wielorybi śpiew 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu 
w hali odlotów na lotnisku Okęcie w Warszawie. 
Aktualny rozkład lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady. Wylot do Buenos Aires przez 
jeden z europejskich portów lotniczych.
 Dzień 2  Przylot do Buenos Aires. Czas 
na krótki odpoczynek, następnie zwiedzanie 
Buenos Aires, nazywanego Paryżem Ameryki 
Południowej. Miasto jest żywiołowe, gwarne, 
a zmysłowość tanga uwiedzie każdego. Zoba-

czymy min.: historyczny plac miasta - Plaza de 
Mayo ze sławną Casa Rosada - siedzibą prezy-
denta, El Cabildo - kolonialnym gmachem Rady 
Miasta oraz Katedrą, w której pełnił funkcje kar-
dynalskie Papież Franciszek. Wielokulturowy 
charakter miasta zaobserwujemy na Avenida 
de Mayo, która bogata jest w ciekawe architek-
tonicznie obiekty. Przejedziemy najszerszą ulicą 
świata - Avenida 9 de Julio, następnie odwie-
dzimy artystyczną dzielnicę La Boca z jej kolo-
rowymi blaszanymi domami. Przerwa na lunch 

w restauracji (w cenie). Po lunchu nowoczesna 
część Buenos - Puerto Madero, Palermo i Reco-
leta, cmentarz, na którym spoczywa Evita Perón. 
Powrót do hotelu, czas wolny na odpoczynek, 
nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot na południe Argentyny do miejscowości 
Trelew. Po przylocie przejazd do rezerwatu Punta 
Tombo. Pomiędzy wrześniem a kwietniem około 
pół miliona pingwinów Magellana przybywa w to 
miejsce w celach lęgowych. Jest to największa 

taka kolonia w całej Ameryce Południowej. Bę-
dzie okazja do obserwowania zachowań i wspól-
nego życia pingwinów a także obserwacji ptaków: 
kormoranów, wydrzyków, petreli. Następnie prze-
jazd do Puerto Madryn, obiadokolacja, zakwate-
rowanie, nocleg. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 4  Śniadanie. Zwiedzanie Półwyspu 
Valdes (UNESCO) - niezwykłego miejsca argen-
tyńskiej Patagonii. To miejsce występowania 
wielorybów. Wybrzeże Płw. Valdes to najwięk-
sze skupisko tych zwierząt, można tu spotkać 

Buenos Aires
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Puerto
Madryn

Półwysep
Valdes
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Colonia
del Sacramento

M
ontevideo
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URUGWAJ
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      –› Nowość  
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nawet kilkaset osobników naraz. Te olbrzymie, 
liczące nawet kilkanaście metrów ssaki można 
obserwować naprawdę z bliska, często z mło-
dymi. To niesamowity spektakl, gdy spokojnie 
suną pod powierzchnią wody, następnie tryskają 
fontanną i na koniec eksponują ogromną płetwę 
ogonową. Oprócz wielorybów i orek wybrzeże 
Valdes jest także domem lwów i słoni marskich, 
fok, pingwinów i dużej ilości ptaków. Rozległe 
równiny zamieszkują strusie nandu, guanako 
andyjskie, lisy, monogamiczne mary patagoń-
skie oraz pancerniki. W programie wycieczki: rejs 
statkiem z Puerto Piramides na obserwację wie-
lorybów, orek i delfinów. Przejazd do Punta De-
lgada (lwy i słonie morskie) a także Punta Cantor 
i Caleta Valdes, gdzie odwiedzimy kilka punktów 
panoramicznych, skąd można obserwować wie-
loryby. W miarę wolnego czasu przejedziemy na 
wieżę widokową w Istmo Ameghino, skąd widać 
słynną wyspę Pajaros, którą inspirował się Sa-
int - Exupery pisząc „Małego Księcia”. Kolacja 
i nocleg w Puerto Madryn. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Śniadanie i  transfer na lotnisko 
w miejscowości Trelew. Przelot do Buenos Aires. 
Dla chętnych tango show połączone z kolacją 
w jednym z klubów w Buenos Aires (dodatkowo 
płatne ok. 100 USD).
 Dzień 6  Śniadanie. Przeprawa promowa 
przez największe estuarium świata- La Plata do 
Urugwaju. Zwiedzanie stolicy kraju, Montevideo 
rozpoczniemy od Placu Niepodległości, gdzie 
zobaczymy: mauzoleum i pomnik największe-
go bohatera Urugwaju, Artigasa, Palacio Salvo, 
Palacio Estevez, Teatr Solis i Bramę Cytadeli. 
Następnie udamy się na Plac Konstytucji, gdzie 
znajduje się Katedra i Ratusz Miejski. Spacer za-
kończymy w Mercado del Puerto, skąd udamy się 

na liczącą 22 km, jedną z najdłuższych na świecie 
promenadę La Rambla. Dalsze, panoramiczne 
zwiedzanie miasta będzie obejmowało dzielnicę 
arystokratów, ogrody różane, pałac prezydencki 
a także stadion, gdzie odbyły się pierwsze Mi-
strzostwa Świata w piłce nożnej. Przejazd od 
hotelu na wybrzeżu w okolicach Punta del Este, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Śniadanie. Przejazd do Cabo Polo-
nio. Przesiądziemy się na specjalne ciężarówki 
i przez piaski dotrzemy do Cabo, jednej z naj-
dzikszych części Urugwaju. Tam zobaczymy 
dziewiętnastowieczną latarnię morską Faro de 
Cabo Polonio i wioskę, w której życie toczy się 
bardzo powoli. Odwiedzimy drugą co do wiel-
kości kolonię lwów morskich, a przy odrobinie 
szczęścia zobaczymy także pingwiny lub uchat-
ki. Następnie udamy się do Laguna de Castillo, 
największego skupiska drzew Ombu na świecie. 
Wiecznie zielone „drzewa-trawy” Ombu, bardzo 
charakterystyczne dla Urugwaju i Argentyny, tak 
naprawdę są bylinami. Nazywa się je drzewami 
ponieważ rozłożyste, nigdy nie drewniejące, 
łodygi osiągają wysokość nawet do 25 metrów. 
Słowo ombu oznacza cień, który dzięki swojemu 
kształtowi i liściom w upalne dni daje miejsco-
wej faunie. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
(Trasa ok. 300 km).
 Dzień 8  Śniadanie. Dzień wolny na odpo-
czynek nad oceanem, plażowanie. Dla chęt-
nych zorganizujemy wycieczkę fakultatywną 
(dodatkowo płatna ok. 100  USD) do Parku 
Narodowego Santa Teresa lub rejs na Wyspę 
Lobos. Kolacja w hotelu, nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Colonii de Sacramento (lista UNE-
SCO). Wynajęcie rowerów i przejazd po nowej 

części miasta (zwiedzanie możliwe również au-
tobusem turystycznym). Wąskie i kręte uliczki, 
urokliwe bary i restauracje oraz wspaniałe wi-
doki na rzekę przyciągają wielu turystów. Zwie-
dzimy zabytkową część Colonii, dzielnicę Barrio 
Histórico. Zobaczymy mury obronne miasta 
wraz z bramą wjazdową. Następnie przejdziemy 
krętymi, pełnymi uroku uliczkami, mijając por-
tugalskie i hiszpańskie budynki aż do odrestau-
rowanej latarni morskiej i portu jachtowego. Po 
południu rejs do Buenos Aires, zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 10  Śniadanie w hotelu, a następnie 
wyjazd na typowe argentyńskie rancho. W tym 
dniu zapoznamy się z  kulturą i  stylem życia 
współczesnych gauchos - czyli kowbojów, bę-
dących symbolem argentyńskiego charakteru 
narodowego. Wizyta umożliwia przyjrzenie 
się z  bliska zwyczajom gaucho, pracujących 
na rozległych równinach, zwanych tu pampas. 
W tym dniu lunch będzie miał formę barbe-
cue. Argentyna słynie bowiem ze wspaniałych 
potraw z grilla, z najwyższej jakości wołowiny, 
która jest prawdziwą argentyńską dumą (oprócz 
dań z grilla podane zostaną tzw. empanadas, 
czyli pierożki, sałatki, deser oraz wino i kawa). 
Po posiłku rozpocznie się fiesta gaucha - show 
oparte na folklorze gauchos, z muzyką na żywo, 
pokazami tańca regionalnego oraz tanga. Ga-
uchos zaprezentują również swoje doskonałe 
umiejętności jeździeckie. Będzie też okazja do 
przejażdżki na koniu w towarzystwie gauchos. 
Powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 11  Śniadanie w hotelu, a następnie 
wykwaterowanie i czas wolny na ostatnie zaku-
py lub indywidualne zwiedzanie Buenos Aires. 
Pilot zaproponuje rejs po kanałach Tigre (do-
datkowo płatny). Wylot do Polski w godzinach 
popołudniowych.
 Dzień 12  Przylot do Warszawy na lotnisko 
Okęcie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Ze względu na dużą zmienność pogody w od-
wiedzanych rejonach należy zabrać ze sobą od-
powiednią odzież, między innymi: polar, lekką 
kurtkę ortalionową, wygodne buty trekkingowe, 
okulary przeciwsłoneczne. 
W trakcie przelotów wewnętrznych i na całej 
trasie obowiązuje całkowity zakaz przewożenia 
w bagażu głównym i podręcznym produktów 
pochodzenia organicznego (żywności). 
Na niektórych przelotach wewnętrznych w Ar-
gentynie obowiązuje limit bagażu głównego 15 
kg (możliwa dopłata na miejscu za nadbagaż 
40 USD - 8 kg). 

Cena nie obejmuje podatku turystycznego w Ar-
gentynie, wynoszącego ok. 1 usd/noc. Podatek 
płatny będzie u pilota lub w recepcji przed za-
kwaterowaniem.
Uwaga! Po wylądowaniu w Buenos Aires, pod-
czas kontroli paszportowej, urzędnicy proszą 
o podanie hotelu w Buenos Aires, w którym 
Państwo będą zakwaterowani. Należy podać 
dowolną nazwę hotelu: np. Meriti, Rochester, 
Castelar 
HOTELE
Hotele i hostele *** (9 rozpoczętych dób ho-
telowych). Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami, 
z możliwością 1 dostawki.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Buenos Aires 
oraz z Buenos Aires do Warszawy (przez jeden 
z europejskich portów lotniczych), przeloty we-
wnętrzne, opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w hotelach jw., wyżywienie według programu 
(śniadania lub breakfast box + obiadokolacje lub 
lunch), opiekę pilota, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczek 
fakultatywnych oraz innych wydatków osobi-
stych. Orientacyjny koszt udziału w programie 
to ok. 200 USD/os. + ok. 50 USD/os. na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

10949 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.09 - 13.09 10949 21399

13.09 - 24.09 10949 21399

05.10 - 16.10 11049 21599

18.10 - 29.10 11049 21599

01.11 - 12.11 11049 21599

09.11 - 20.11 11049 21599

Dopłata za pok. 1 os. od 1200 

Kod imprezy: AVI

więcej na: R.pl
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W programie: Santiago de Chile • Valparaiso • Wyspa Wielkanocna - Rapa Nui • Pustynia Atacama • Moai o wschodzie Słońca 

• Dolina Księżycowa i Dolina Śmierci - salary i gejzery • Śladami rajdu Dakar • wypoczynek w Vina del Mar • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu 
w hali odlotów na lotnisku Chopina w Warsza-
wie. Aktualny rozkład lotów prosimy sprawdzać 
na: R.pl/rozklady. Wylot do Santiago de Chile 
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
 Dzień 2  Przylot do Santiago de Chile, na-
stępnie zwiedzanie stolicy Chile, położonej 
w  dolinie między majestatycznym pasmem 
Andów, a Kordylierą Nadmorską. Santiago de 
Chile to miasto kontrastów - drapacze chmur 
z nowoczesnej dzielnicy biurowców, zwanej tu 
„Sanhattan”, przeplatają się z kolonialnymi za-
bytkami ukrytymi w historycznej części miasta. 
Obecnie Santiago de Chile uznaje się za jeden 
z najważniejszych ośrodków gospodarczych, 
finansowych i kulturalnych całej Ameryki Po-
łudniowej. Zwiedzanie rozpoczniemy od głów-
nej arterii miasta, Alameda. Jest ona nie tylko 
sercem miasta, ale również skupiskiem wielu 
ważnych instytucji i zabytków, między innymi 
Uniwersytetu Chilijskiego. Następnie zoba-
czymy Pałac Prezydencki La Moneda i główny 
plac - Plaza de Armas. Zajrzymy również na 

jeden z  najstarszych i  największych rynków 
Chile - Mercado Central, gdzie będzie czas na 
skosztowanie miejscowych specjałów. Zwiedza-
nie miasta zakończymy na wzgórzu, z którego 
rozciąga się przepiękna panorama Santiago de 
Chile. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 30 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu (moż-
liwy breakfast box) wykwate-
rowanie z hotelu, transfer na 
lotnisko i przelot na Wyspę 
Wielkanocną. Powitanie 
na lotnisku. Transfer do 
hotelu, zakwaterowanie. 
Po południu przejazd do 
wioski Orongo położonej nad 
jeziorem w  kraterze wulkanu 
oraz na punkt widokowy znajdujący 
się na krawędzi wulkanu Rano Kau. Wieczorem 
dla chętnych specjalny wieczór polinezyjski 
z kolacją, gdzie przy dźwiękach polinezyjskich 
rytmów i w towarzystwie tancerzy przeniesiemy 
się w czasy pierwszych osadników wyspy, cena 
ok. 120 USD/os.

 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Wyspy Wielkanocnej, która leży na Oce-
anie Spokojnym, prawie 4 tys. km na zachód 
od wybrzeży Ameryki Południowej. Wyspa 
słynie przede wszystkim z tajemniczych posą-
gów Moai, których powstanie do dziś stanowi 

pewną zagadkę. Rzeźbiarzami ogła-
szano między innymi kosmitów, 

mieszkańców Atlantydy oraz 
żeglarzy. Dziś większość ar-

cheologów skłania się ku 
teorii, że uczynili to miesz-
kańcy wyspy, a  figury 
przedstawiają bogów lub 

zmarłych przodków. Wyspa 
była zamieszkana od IV-V 

w. przez przybyłych na wyspę 
Polinezyjczyków, którzy rozwinęli tu 

własną kulturę, wykonywali hieroglify, tworzyli 
skalne ołtarze. Do dnia dzisiejszego dostrzega 
się tu wpływy polinezyjskie, chociażby w na-
zwie wyspy Rapa Nui, czy jej stolicy Hanga 
Roa. Posągi Moai zostały wyrzeźbione ze skały 
wulkanicznej w XVII i XVIII w. Proces wykuwania 

obejmował kilka etapów, najpierw żłobiono ko-
rytarze wokół posągów, rzeźbiono twarz i tors, 
następnie odkuwano od podłoża. Nadal nieja-
sny jest sposób ich transportowania. Największe 
wrażenie sprawia zbiór 15 figur ustawionych na 
160m platformie w Ahu Tongariki, a najbardziej 
rozpoznawalne posągi to Moai w  Ahu Tahai 
znajdujące się w stolicy Hanga Roa. Najwyższy 
posąg ma 8,7 m, najniższy 5,6 m, niektóre mają 
nakrycia głowy, inne są nieskończone. Zwiedzi-
my Rapa Nui, imponujące, monumentalne posą-
gi Moai strzegące wyspy i będące jej symbolem 
(jest ich ok. 150). Dzień zakończymy chwilą 
wytchnienia na słynnej plaży Anakena.
 Dzień 5  Śniadanie, czas wolny na zwiedza-
nie wyspy np. rowerem. Dla chętnych ogląda-
nie wschodu słońca nad moai (ok. 30 USD/os.), 
będzie to okazja do zrobienia świetnych zdjęć. 
Wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. 
Przelot do Calamy z  przesiadką w  Santiago 
de Chile. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, 
a następnie czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie (możliwy breakfast box) 
i przelot do Santiago de Chile, a następnie do Ca-

Chile i Wyspa Wielkanocna  
– Rapa Nui – z dala od cywilizacji 

Santiago de Chile

Argentyna

CHILE

Valparaiso

Calama San Pedro
de Atacama

Hanga Roa

WYSPA
WIELKANOCNA

Vina del Mar 
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lamy. Przejazd do San Pedro de Atacama. Miasto 
San Pedro de Atacama, położone na wysokości ok. 
2440 m n.p.m. jest zieloną oazą na środku pustyni 
Atacama. Atacama jest uznawana za najbardziej 
suchy obszar świata, niektóre stacje meteoro-
logiczne jeszcze nigdy nie zanotowały opadów 
deszczu! Surowy krajobraz pustyni był nie lada 
wyzwaniem dla uczestników rajdu Dakar, który 
wiódł przez Atacamę do Valparaiso. Po południu 
przejazd do Valle del Arcoiris, Tęczowej Doliny, na-
zywanej tak ze względu na niezwykły kolor wzgórz 
znajdujących się w tym miejscu. Paleta barw, od 
czerwieni i fioletów po biel, tworzy na tyle bajecz-
ny krajobraz, że na pewno utkwi w pamięci każde-
go, kto ją zobaczy. Kolory te są wynikiem różnego 
stężenia gliny, soli i minerałów. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 7  Przed świtem (breakfast box na dro-
gę) przejazd na północ do jednej z największych 
atrakcji pustyni Atacama, gejzerów El Tatio. Są 
to jedne z najwyżej położonych gejzerów na 
świecie; znajdują się na wysokości ok. 4300 m 
n.p.m. i zdecydowanie najlepiej prezentują się 
o wschodzie słońca. Gejzery przypominają mi-
niaturki wulkanów, które zamiast lawą tryskają 
gorącą wodą, a formy mineralne powstałe po 
odparowaniu wrzącej wody są niezwykle cieka-
we. Następnie wyruszymy w kierunku Valle de 
la Muerte (Dolina Śmierci) oraz Valle de la Luna 
(Dolina Księżycowa). Przejedziemy przez pa-
smo Cordillera de la Sal, gdzie można podziwiać 
wspaniałe, naturalne formacje solne o niesamo-
witych kształtach. Zwiedzanie rozpoczniemy od 
przystanku w Dolinie Śmierci. Feeria barw jaką 
oferują najróżniejsze formacje skalne i padające 
na nie promienie słońca tworzy piękny obraz, 
który namalować może tylko natura. Kolejno 

przejazd do Doliny Księżycowej, która nazwę 
swą zawdzięcza iście kosmicznemu krajobrazowi: 
wysuszone jeziora i spękana od braku deszczu 
ziemia, przypominają Księżyc. Przejazd do ho-
telu, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Calamy. 
Po drodze zajrzymy do Valle del Arcoiris, Tę-
czowej Doliny, nazywanej tak ze względu na 
niezwykły kolor wzgórz znajdujących się w tym 
miejscu. Paleta barw, od czerwieni i fioletów 
po biel, tworzy na tyle bajeczny krajobraz, że 
na pewno utkwi w pamięci każdego, kto ją zo-
baczy. Kolory te są wynikiem zawartości gliny, 
soli i minerałów. Przelot do Santiago de Chile, 
transfer do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do drugiego 
co do wielkości miasta w Chile, Valparaíso. Po 
drodze wstąpimy do winiarni w słynnej dolinie 
Casablanca, gdzie poznamy proces wyrabiania 
wina Sauvignon Blanc. Nazwa miasta w języku 
polskim oznacza „rajską dolinę”, a jego położe-
nie na kilkudziesięciu wzgórzach wyrastających 
niemal wprost z Oceanu Spokojnego potwierdza 
jego unikalny charakter. W 2003 r. historyczne 
części Valparaíso zostały wpisane na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Miasto dzieli się na 
dwie części: uporządkowaną i nowoczesną część 
handlowo - biurową zwaną El Plan oraz pełną 
krętych uliczek, kolorowych domków i ślepych 
zaułków część historyczną miasta, rozlokowaną 
na czterdziestu dwóch wzgórzach górujących 
nad Valparaíso. Obydwie części miasta połączone 
są ze sobą za pomocą szesnastu kolejek - wind, 
które znacznie ułatwiają nie tylko wspinaczkę po 
stromych uliczkach miasta, ale także orientację 
w jego topografii. Wśród mieszkańców Valparaí-
so panuje pogląd, iż tylko ten, kto się tu urodził 

nigdy się nie zgubi, gdyż plątanina wąskich 
przejść, schodów oraz małych uliczek bywa bar-
dzo zdradziecka. Zwiedzanie rozpoczniemy od 
Domu Pabla Nerudy, chilijskiego laureata nagro-
dy Nobla. Następnie przejdziemy się po jednym 
ze wielu wzgórz, skąd będziemy mogli podziwiać 
przepiękną panoramę miasta, aby na koniec do-
trzeć do windy i zjechać do dolnej części miasta 
udając się na Plaza Sotomayor: plac który jest 
sercem miasta. Zobaczymy również część porto-
wą Valparaíso. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km)
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i lot powrotny do Polski z przesiadką w jednym 
z portów europejskich. 
 Dzień 11  Przylot do Warszawy, lotnisko im. 
F. Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
W trakcie przelotów międzynarodowych oraz 
wewnętrznych obowiązuje całkowity zakaz 
przewożenia produktów pochodzenia organicz-
nego (żywności), również tych otrzymanych na 
pokładzie samolotu. 
Osoby z chorobami serca lub wysokim nadci-
śnieniem powinny skonsultować swój wyjazd 
z lekarzem.
HOTELE
Hotele *** Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 1 do-
stawki) z łazienkami.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Santiago de 
Chile oraz z Santiago de Chile do Warszawy 
(przez jeden z europejskich portów lotniczych, 
możliwe dodatkowe międzylądowanie), prze-
loty wewnętrzny: Santiago de Chile - Wyspa 
Wielkanocna - Santiago de Chile - Calama 

- Santiago de Chile, opłaty lotniskowe, trans-
fery: lotnisko - hotel - lotnisko, program jw., 
zakwaterowanie w hotelach jw., wyżywienie 
wg programu: śniadania lub breakfast box, za 
dopłatą obiadokolacje lub lunch (6), opiekę pi-
lota, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów oraz innych 
wydatków osobistych. Koszt udziału w progra-
mie (w tym bilety wstępu) to 230 USD/os. + ok. 
60 USD/os. na napiwki dla lokalnych przewod-
ników, kierowców, bagażowych.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

16399 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 11.11 16499 22649

25.11 - 05.12 16399 22520

11.01 - 21.01 16499 22649

25.01 - 04.02 16599 22799

08.02 - 18.02 16399 22520

22.02 - 04.03 16399 22520

08.03 - 18.03 16399 22520

05.04 - 15.04 16499 22649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 16799 

Dopłata za pok. 1 os. od 1700 

Kod imprezy: CHW

więcej na: R.pl
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Ameryka Południowa Peru

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot do Limy 
przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Transfer do hotelu w  Limie, drink powitalny 
z lokalnym przedstawicielem biura, następnie 
zakwaterowanie, nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
autostradą Panamericana Poludniowa do Naz-
ca. Po drodze postój w Rezerwacie Narodowym 
Paracas, rejs na wyspy Ballestas, obserwacja 
zwierząt. Miejsce to słynie z obfitej flory mor-
skiej, co z kolei spowodowało olbrzymi rozwój 
fauny na tym terenie. Ballestas, zwane również 
małym Galapagos, zamieszkują uchatki, lwy 
morskie, delfiny, pingwiny Humbolta, żółwie 

a także kilkaset gatunków ptaków, w tym pe-
likany i głuptaki. Kontynuując nasz przejazd 
zrobimy krótki postój przy wieży widokowej 
„Mirador” na płaskowyżu Nazca, gdzie znajdują 
się tajemnicze linie i figury. Z „Mirador” można 
zaobserwować figurę ręki i drzewa. Dojazd do 
Nazca. Zakwaterowanie w hotelu (z basenem), 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, dla chętnych (za do-
datkową opłatą ok. 120-130 USD) lot awionetką 
nad płaskowyżem Nazca, gdzie na powierzchni 
ok 450 km2 widać linie przedstawiające różno-
rodne figury geometryczne i rysunki zwierząt. 
Do dziś ich pochodzenie jest tajemnicze, a teorii 
na ten temat przybywa coraz więcej. Z góry wy-
glądają jak tajemnicze obrazy, mające niemalże 
kosmiczną proweniencję. Podczas lotu można 
zobaczyć między innymi linie przypominające 

W programie: Cuda Świata - Machu Picchu • zagadkowe Peru - Nazca • Wyspy Ballestas - peruwiańskie Galapagos • Święta Dolina Inków 

• kolonialna Lima • Larco Herrera • Submarine ABTAO • przelot lokalny w cenie

Peru – Zagadki cywilizacji  

Lima

Nazca

Cusco
Machu Picchu

R.N. Paracas

Huacachina

Ollantaytambo

Brazylia

Chile

PERU

      –› Wyloty z: Warszawa  

8
dni
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Ameryka Południowa Peru

kolibra, małpę, pająka czy kosmonautę Na-
stępnie obiad i przejazd na pustynię Ica. Postój 
w malowniczej Oazie Huacachina, degustacja 
Pisco - narodowego drinka peruwiańskiego. 
Powrót do Limy, zakwaterowanie, nocleg. (Tra-
sa ok. 400 km).
 Dzień 4  Śniadanie i transfer do Cusco. Pro-
ponujemy spacer po starówce Cuzco, wpisanej 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
W programie Plaza de Armas, katedra z pinako-
teką gromadzącą arcydzieła kuzkeńskiej szkoły 
malarskiej oraz dawna świątynia słońca - Cori-
cancha. Zakwaterowanie, czas wolny a później 
kolacja z folklorem. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu dwugodzinny przejazd 
na stację kolejową do Ollantaytambo, skąd roz-
poczniemy wycieczkę do Machu Picchu (pociąg 
jedzie ok.1,5 godz.), jednego z SIEDEMIU CUDÓW 

ŚWIATA (od 2007 r. wpisane na listę UNESCO). 
Odkryte dla świata w 1911 r., zagubione miasto 
Inków to niesamowite, skalne budowle, leżące 
na setce tarasów. Wielkość i piękno tego miejsca 
dają wyobrażenie o niezwykle bogatej kulturze 
inkaskiej. Zobaczymy skalną Świątynię Trzech 
Okien i Słoneczne Obserwatorium. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu krótki spacer po Sac-
sayhuaman - dawnej inkaskiej twierdzy, w któ-
rej do dziś odbywa się najsłynniejszy peruwiań-
ski festiwal Inti Raimi. Dla odważnych możliwość 
skosztowania świnki morskiej (w cenie). Trans-
fer na lotnisko, przelot do Limy. Wieczorem dla 
chętnych (w miarę możliwości) udział w spekta-
klu Śpiewające Fontanny w Parque de las Aguas 
(30 USD/os.) Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 
Nocleg. (Trasa ok. 150 km).

 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, a następnie zwiedzanie kolonialnej 
dzielnicy Plaza Mayor z  okazałym pałacem, 
w którym mieści się siedziba rządu, katedry 
(mauzoleum hiszpańskiego konkwistadora 
Francisco Pizzaro), klasztoru św. Franciszka 
i katakumb. Postój przy zabytkowej stacji ko-
lejowej Desamparados, z której rozpoczyna się 
trasa zaprojektowana w XIX w. przez inżyniera 
Ernesta Malinowskiego. Następnie zwiedzanie 
muzeum Larco Herrera, mieszczące się w za-
bytkowym budynku, przedstawiające dokładny 
przegląd peruwiańskiej historii preko-
lumbijskiej, niesamowite zbiory 
wyrobów ze złota, ceramiki 
i  tekstyliów. W  drodze na 
lotnisko zobaczymy jesz-
cze jedno niezwykłe mu-
zeum ABTAO, mieszczące 
się w  łodzi podwodnej. 
Łódź do niedawna była 
sprawna i  pływała u  wy-
brzeży Peru, w chwili obecnej 
zacumowana w porcie jest bardzo 
ciekawym, nietypowym obiektem do 
zwiedzania. Transfer na lotnisko. Lot powrotny 
do Polski przez jeden z europejskich portów 
lotniczych (dokładne godziny zbiórki poda na 
miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 8  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Program jest ramowy i może ulec zmianie w za-
leżności od sytuacji politycznej bądź klimatycz-
nej. W terminie sylwestrowym Muzeum Larco 
Herrera może być przeniesione na inny dzień. 
Napięcie elektryczne w Peru to 220V. Wtyczki 
innego rodzaju niż europejskie. 
W bankach lub kantorach nie są przyjmowane 
banknoty 100 USD seria CB B2. 
HOTELE
Hotele ***/**** - wygodne i sprawdzone. Poko-
je: są wyposażone w łazienki z WC oraz często 
TV i telefon. Pokoje 3-osobowe posiadają 3 od-
dzielne łóżka.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem na trasie Warszawa - Lima - Warszawa 
oraz przelot wewnętrzny (Cusco-Lima), opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w  hotelach jw. 
(6  rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub minibusem 
i  pociągiem, wyżywienie: śniadania, obiady 
lub kolacje wg programu typu bufet lub w za-
stawie(przystawka, drugie danie, deser, ciepły 
napój, a przy obiedzie powitalnym aperitif al-
koholowy i napój gazowany), suchy prowiant 

na drogę wg programu, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy (bagaże będą 
nadane od razu na całą podróż), pilota-opieku-
na grupy podczas pobytu w  Peru, program 
turystyczny jw. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: podatków 
wylotowych w Peru ok. 40 USD/os, napiwków 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, biletów wstępu, oraz innych wydatków 
osobistych. Koszt uczestnictwa w programie 
(bilety wstępów) ok. 190 USD/os (wycieczki fa-

kultatywne płatne dodatkowo). Napiwki, 
bagażowi, tragarze, ok. 60 USD/os.

Uwaga! Prosimy o uzupełnia-
nie danych paszportowych 

niezbędnych do wykupie-
nia biletów kolejowych na 
Machu Picchu.
PRZELOT

Oferujemy przelot komfor-
towym samolotami Air Fran-

ce / KLM. Na odcinku z Amster-
damu lub Paryża rejsy obsługiwane 

są samolotami Boeing 747 (tzw Jumbo 
Jet) lub Boeing 777. Serwis pokładowy (gratis) 
- opaska do spania, zatyczki do uszu, ręczniczki 
do odświeżenia, słuchawki jednorazowe. Cate-
ring to 2 posiłki podczas lotu w tym jeden lekki 
/skromny i drugi ciepły obiad/kolacja w tym 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Na pokła-
dach B747 ekrany w suficie, 1-2 filmy podczas 
rejsu oraz indywidualne kanały muzyczne. Na 
pokładach B777 indywidualne centra rozrywki 
z ekranem w poprzedzającym fotelu, a w nich 80 
filmów do wyboru, kanał dla dzieci, ponad 200 
muzycznych CD do wyboru i wiele innych. Limit 
bagażu - bagaż kabinowy/ręczny - 12 kg, bagaż 
odprawiany: Meksyk/Wenezuela - 2 x 23 kg, po-
zostałe destynacje - 1 x 20 kg.
Informację należy traktować orientacyjnie - 
biuro nie odpowiada za zmianę przez linię 
lotniczą typu samolotu czy zmiany w serwisie 
pokładowym.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

8270 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.10 - 10.10 8870 12020

17.10 - 24.10 8599 11799

31.10 - 07.11 8499 11670

14.11 - 21.11 8349 11470

06.12 - 13.12 8599 11670

26.12 - 02.01 9999 13670

04.01 - 11.01 9499 12999

23.01 - 30.01 8270 11349

11.02 - 18.02 8499 11670

13.03 - 20.03 8499 11670

29.03 - 05.04 8399 11670

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8570 

Dopłata za pok. 1 os. od 4150 

Kod imprezy: PER

więcej na: R.pl
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Ameryka Południowa Peru, Boliwia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot do Limy 
przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Transfer do hotelu w  Limie, drink powitalny 
z lokalnym przedstawicielem biura, następnie 
zakwaterowanie, nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
autostradą Panamericana Poludniowa do Naz-
ca. Po drodze postój w Rezerwacie Narodowym 
Paracas. Rejs na wyspy Ballestos (zwane Małym 
Galapagos), zamieszkane przez lwy morskie, 
pelikany, pingwiny Humbolta i  różnorodne 
ptactwo. Kontynuujac nasz przejazd robimy 
krótki postój w malowniczej Oazie Huacachina 
oraz przy wieży widokowej „Mirador” na pła-
skowyżu Nazca, gdzie znajdują się tajemnicze 
linie i  figury, które w calej okazałości można 
oglądac z lotu awionetką. Z „Mirador” można 

zaobserwować figurę ręki i drzewa. Dojazd do 
Nazca. Zakwaterowanie w hotelu (z basenem), 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, dla chętnych (za 
dodatkową opłatą ok. 120-150 USD) lot awio-
netką nad płaskowyżem Nazca, gdzie na dużej 
powierzchni zostały wyżłobione linie przedsta-
wiające różnorodne figury i rysunki zwierząt. Do 
dziś ich pochodzenie jest tajemnicze, a teorii na 
ten temat przybywa coraz więcej. Z góry wyglą-
dają jak tajemnicze obrazy, mające niemalże ko-
smiczną proweniencję. Następnie obiad i prze-
jazd do Arequipy (lunch box na trasę), zwanej 
białym miastem - ze względu na kolor materiału 
skalnego, z którego stawia się budynki. Przyjazd 
do Arequipy, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
(Trasa ok. 500 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Arequipy 
- spacer po starym mieście. W programie mię-
dzy innymi Plaza de Armas - uważany za jeden 
z  najpiękniejszych placów w  Peru, ozdobny 

jezuicki kościół La Compania (przepiękny zło-
cony ołtarz w stylu barokowym), katedra (La 
Catedral), kolonialne rezydencje, klasztor św. 
Katarzyny (Monasterio de S. Catalina) ze wspa-
niałymi krużgankami i pięknym ogrodem. Dalej 
udamy się do Doliny Colca (lunch box na tra-
sę). Przepiękna trasa z widokami na ośnieżone 
szczyty i wulkany, typowe wioski indianskie, 
pasące się stada lam i alpak, 
Uwaga! Podczas przejazdu pokonywać bę-
dziemy przełęcz na wysokości ponad 4.000 
m n.p.m. - możliwość choroby wysokościowej 
na którą już są w sprzedaży lokalne tabletki 
„soroche pills”! Wieczorem przyjazd do Chivay. 
Zakwaterowanie w  hotelu, kolacja i  nocleg. 
Wieczorem możliwość skorzystania z kąpieli 
termalnych. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Kanionu Colca, do punktu widokowego Krzyż 
Kondorów (Cruz del Condor), z którego można 
zaobserwować słynne andyjskie kondory i nie-
samowitą panoramę kanionu (obiad na trasie). 
Malowniczy kanion ciągnie się na długości 100 
km, wzdłuż rzeki Rio Colca, a jego głębokość 
sięga 3200 m! Przejazd do Puno, miasta poło-
żonego nad Jeziorem Titicaca, zakwaterowanie, 
nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd autokarem 
do Copacabana (Boliwia). Krótkie zwiedzanie 
Głównego Placu i  Sanktuarium Maryjnego. 
Zaokrętowanie na katamaran i rejs na Wyspy 
Słońca. Zwiedzanie ogrodów inkaskich oraz 
zabytkowej fantanny Inki. Następnie wizyta 
w prywatnym, ekskluzywnym Muzeum Etno-

graficznym INTI WATA. Punktem kulminacyjnym 
dnia będzie sesja z szamanem oraz rejs auten-
tyczną łodzią z tatory (jak za czasów inkaskich). 
Obiad na katamaranie, następnie rejs powrotny 
do Copacabany i powrót autokarem do hotelu 
w Puno. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Pobudka przed wschodem słońca 
(dla chętnych) i obserwacja wsch. Słońca nad J. 
Titicaca. Po śniadaniu przejazd do Cusco (lunch 
box na trasę) i  zwiedzanie stolicy Imperium 
Inków oraz pobliskich ruin. Spacer po zabyt-
kowym centrum, gdzie na każdym kroku widać 
ślady inkaskich budowli. W programie między 
innymi: Coricancha - świątynia słońca, Plaza 
de Armas, katedra (jej ołtarz jest wykonany 
ze srebra) i w ktorej znajduje sie mauzoleum 
najwybitniejszego kronikarza - mestysa peru-
wiańskiego Inki Garcilaso de la Vega, kościół 
Jesus Maria oraz El Triunfo. Ponadto w pobliżu 
miasta obejrzymy zabytkowe inkaskie budowle: 
twierdzę Sacsayhuaman, Kenko, Puca-Pucara, 
Tambomachay. Wieczorem uroczysta kolacja 
z folkorem. Powrót do hotelu i nocleg. (Trasa 
ok. 350 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
autokarem do Ollantaytambo, a następnie po-
ciągiem do Aguas Calientes, położonego u stóp 
Machu Picchu (tu nigdy nie dotarli hiszpańscy 
konkwistadorzy). Skalne miasto-sanktuarium 
Machu Picchu, zwane „zagubionym miastem 
Inkow” (Od lipca 2007 wpisane na listę SIED-
MIU CUDÓW ŚWIATA) położone jest na szczycie 
góry, pod którą z mozołem wjeżdżają specjalne 
autobusy turystyczne. Podziwiać będziemy 

W programie: Machu Picchu • Lima i ,,peruwiańskie Galapagos,, • płaskowyż Nazca i Kanion Colca • Jezioro Titicaca • boliwijska Copacabana 

• sesja z szamanem • rejs łodzią z tatory • Cusco i Święta Dolina Inków • przelot lokalny w cenie 

• impreza dostępna również w wersji de luxe pod kodem PRV

Peru i Boliwia – Cuda Świata - Machu Picchu 
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skalną Świątynię Trzech Okien, Słoneczne 
Obserwatorium i malownicze tarasy uprawne. 
Obiad lub kolacja w zaleznosci od godzin pocia-
gu. Powrót pociągiem, a następnie autobusem 
do Cusco. Nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do Świę-
tej Doliny Inków położonej wzdłuż wijącej się 
wśród gór rzeki Urubamby. Zwiedzimy kolo-
nialne miasto Pisac, a następnie ruiny inkaskiej 
twierdzy Ollantaytambo. Podczas podróży moż-
na będzie spotkać Indian prowadzących stada 
lam i alpak. Po drodze obiad. Powrót przez miej-
scowość Chinchero, wizyta na Głównym Placu 
i w zabytkowym kościele kolonialnym z XVII w. 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko w Cusco. Przelot 
do Limy. Zwiedzanie Limy kolonialnej (wpisa-
na na listę UNESCO ze względu na wspaniałe 
zabytki z okresu baroku hiszpańskiego): w pro-
gramie spacer po starówce, w centrum której 
znajduje się Plaza Mayor z katedrą, w której 
odwiedzimy miejsce pochowku konkwistadora 
Imperium Inków Franciszka Pizarro, następnie 
pałac arcybiskupi, ratusz miejski i pałac pre-
zydencki. Zwiedzimy także Muzeum - klasztor 
św.Franciszka z  imponującymi katakumbami 
.Przejazd na obiad. Po południu zwiedzanie 
Muzeum Larco Herrera z największymi zbiora-
mi sztuki prekolumbijskiej, m.in. Sala Zlota, Tek-
styliów i Ceramiki Erotycznej. Powrót do hotelu. 
Nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu czas wolny na ostat-
nie zakupy, dla chętnych spacer nad Pacyfi-
kiem. Obiad. Transfer na lotnisko. Lot powrotny 
do Polski przez jeden z europejskich portów 
lotniczych (dokładne godziny zbiórki poda na 
miejscu pilot wycieczki).
 Dzień 12  Przylot do Warszawy na lotnisko 
im. F. Chopina.

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Program jest ramowy i może ulec zmianie w za-
leżności od sytuacji politycznej bądź klimatycz-
nej. W terminie sylwestrowym Muzeum Larco 
Herrera może być przeniesione na inny dzień.
Napięcie elektryczne w Peru to 220V. Wtyczki 
innego rodzaju niż europejskie. 
W bankach lub kantorach nie są przyjmowane 
banknoty 100 USD seria CB B2.
HOTELE
Hotele ***/**** (6 pierwszych nocy w hotelu ***, 
pozostałe w hotelu ****) - wygodne i sprawdzo-
ne. Pokoje: są wyposażone w łazienki z WC oraz 
często TV i telefon. Pokoje 3-osobowe posiadają 
3 oddzielne łóżka.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem KLM na trasie Warszawa - Lima - Warszawa 
oraz przelot wewnętrzny (Cusco-Lima), opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach jw. (10 
rozpoczętych dób hotelowych), transfery klima-
tyzowanym autokarem lub minibusem i pocią-
giem, wyżywienie: śniadania, obiady lub kolacje 
wg programu typu bufet lub w zastawie(przy-
stawka, drugie danie, deser, ciepły napój, a przy 
obiedzie powitalnym aperitif alkoholowy i na-
pój gazowany), suchy prowiant na drogę wg 
programu, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy (bagaże będą nadane od razu 
na całą podróż), pilota-opiekuna grupy podczas 
pobytu w Peru i Boliwii, program turystyczny 
jw. oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: podatków 
wylotowych w Peru ok. 40 USD/os, napiwków 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, biletów wstępu, oraz innych wydatków 
osobistych. Koszt uczestnictwa w programie 
(bilety wstępów) ok. 290 USD/os (wycieczki 

fakultatywne płatne dodatkowo). Napiwki, ba-
gażowi, tragarze, ok. 60 USD/os.
Uwaga! Prosimy o uzupełnianie danych pasz-
portowych niezbędnych do wykupienia biletów 
kolejowych na Machu Picchu.
PRZELOT
Oferujemy komfortowym przelot samolotami 
Air France / KLM. Na odcinku z Amsterdamu lub 
Paryża rejsy obsługiwane są samolotami Boeing 
747 (tzw Jumbo Jet) lub Boeing 777. 
Serwis pokładowy (gratis) - opaska do spania, 
zatyczki do uszu, ręczniczki do odświeżenia, 
słuchawki jednorazowe. Catering to 2 posił-
ki podczas lotu w  tym jeden lekki /skromny 
i drugi ciepły obiad/kolacja w tym napoje al-
koholowe i bezalkoholowe. Na pokładach B747 
ekrany w suficie, 1-2 filmy podczas rejsu oraz 
indywidualne kanały muzyczne. Na pokładach 
B777 indywidualne centra rozrywki z ekranem 
w poprzedzającym fotelu, a w nich 80 filmów 
do wyboru, kanał dla dzieci, ponad 200 muzycz-
nych CD do wyboru i wiele innych.
Limit bagażu - bagaż kabinowy/ręczny - 12 kg, 
bagaż odprawiany: Meksyk/Wenezuela - 2 x 23 
kg, pozostałe destynacje - 1 x 20 kg.
Informację należy traktować orientacyjnie - 
biuro nie odpowiada za zmianę przez linię 
lotniczą typu samolotu czy zmiany w serwisie 
pokładowym. Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  

Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

10699 zł

Impreza dostępna również w wersji de 
luxe - kod PRV, w której gwarantujemy 
zakwaterowanie w hotelach wyższej 
klasy (4*-5*). Szczegółowe informacje 
w systemie rezerwacyjnym R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

29.09 - 10.10 11470 15249

05.10 - 16.10 11470 15249

13.10 - 24.10 11199 15149

20.10 - 31.10 11199 15149

29.10 - 09.11 11070 14970

05.11 - 16.11 11120 15170

10.11 - 21.11 10970 14970

18.11 - 29.11 10930 14920

23.11 - 04.12 10770 14699

30.11 - 11.12 10699 14599

17.12 - 28.12 12799 17420

29.12 - 09.01 12799 17420

08.01 - 19.01 10770 14699

11.01 - 22.01 10699 14599

18.01 - 29.01 10699 14599

27.01 - 07.02 10970 14970

03.02 - 14.02 11099 15149

08.02 - 19.02 10970 14970

20.02 - 03.03 10970 14970

03.03 - 14.03 10970 14970

15.03 - 26.03 11070 14970

31.03 - 11.04 10970 14970

03.04 - 14.04 10970 14970

12.04 - 23.04 10970 14970

22.04 - 03.05 11320 14970

30.04 - 11.05 11070 14970

01.05 - 12.05 11070 14970

03.05 - 14.05 11070 14970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10999 

Dopłata za pok. 1 os. od 2279 

Kod imprezy: PRU

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu w hali odlotów na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie. Aktualny rozkład lotów prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. Wylot do Limy 
przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Przylot do Limy. Zakwaterowanie i nocleg. 
 Dzień 2  Śniadanie i rozpoczęcie zwiedzania 
stolicy Peru. Dziś zobaczymy kolonialną dzielni-
cę Plaza Mayor z okazałym pałacem, w którym 
mieści się siedziba rządu, katedrę (mauzoleum 
hiszpańskiego konkwistadora Francisco Pizza-
ro), klasztor św. Franciszka. Postój przy zabyt-
kowej stacji kolejowej Desamparados, z której 
rozpoczyna się trasa zaprojektowana w XIX w. 
przez inżyniera Ernesta Malinowskiego. Następ-
nie zwiedzanie muzeum Larco Herrera, miesz-
czące się w zabytkowym budynku, przedstawia-
jące dokładny przegląd peruwiańskiej historii 
prekolumbijskiej, niesamowite zbiory wyrobów 
ze złota, ceramiki i tekstyliów. Po zwiedzaniu 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do portu, skąd 
wyruszymy na rejs w kierunku wysp Palominio. 
Początek wycieczki to oglądanie zwierząt, przy 

odrobinie szczęścia zobaczymy kormorany, pe-
likany, a może nawet pingwiny Humboldta. Po 
krótkiej podróży dotrzemy do naszego miejsca 
docelowego, gdzie zanurzymy się w wodach 
oceanu spokojnego, żeby popływać z  lwami 
morskimi w  ich naturalnym środowisku. Po 
kąpieli powrót do portu i transfer do hotelu na 
krótki odpoczynek. Po południu przejażdżka ro-
werami wzdłuż klifów Miraflores. Przejedziemy 
przez malownicze, stare uliczki dzielnic arty-
stycznych, po drodze zobaczymy uliczną sztukę 
żeby dotrzeć pod wzgórze El Morro. Na wzgórzu 
powita nas najwyższy w Peru posąg Chrystusa, 
który co noc rozświetla zatokę Limy. Powrót do 
hotelu, kolacja i czas na odpoczynek.
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Huacachina. Ta niewielka oaza graniczy z pół-
nocnymi obrzeżami pustyni Atacama, a zarazem 
jest jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji tego 
regionu. Położona wśród wysokich piaszczy-
stych wydm oaza przypomina miejsce ze snu, 
scenerię z filmu, prawdziwy miraż rodem z Sa-
hary, który przyciąga ok. 200 tys. turystów rocz-
nie. My będziemy mieli okazję na niesamowitą 
przejażdżkę buggy po niekończących się piasko-

wych wydmach. Podczas przejażdżki dodatkową 
atrakcja będzie możliwość spróbowania swoich 
sił w letniej odsłonie iście zimowej dyscyplinie 
sportu jaką jest snowboard - tutaj zwanej sand-
board. Sandboard polega na zjeździe na specjal-
nie przygotowanej desce z piaszczystych wydm. 
Po powrocie z pustynnej eskapady, udamy się 
do pobliskiej bodegi na degustację peruwiań-
skich win oraz pisco. Dowiemy sie tam jakie są 
tradycyjne metody wytwarzania pisco, który jest 
alkoholem narodowym Peru. Powrót do Limy na 
kolację i nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie i  transfer na lotnisko, 
lot do Arequipy. zwanej białym miastem - ze 
względu na kolor materiału skalnego, z które-
go stawia się budynki. Po przylocie zwiedzanie 
miasta, spacer po starym mieście. W progra-
mie między innymi Plaza de Armas - uważany 
za jeden z  najpiękniejszych placów w  Peru, 
katedra (La Catedral), kolonialne rezydencje, 
kolorowy klasztor św. Katarzyny (Monasterio 
de S. Catalina) ze wspaniałymi krużgankami 
i pięknym ogrodem oraz muzeum Andyjskich 
Sanktuariów, w którym znajduje się najlepiej za-
chowana w Peru mumia inkaskiej dziewczynki 
złożonej w darze Bogom na jednym z andyj-
skich wulkanów. Po południu zakwaterowanie 
w hotelu, czas na odpoczynek i kolacja. 
 Dzień 6  Wczesne śniadanie i  wyjazd do 
kanionu Colca. Podczas wycieczki towarzyszyć 
nam będą piękne widoki, szczególnie w miejscu, 
gdzie pokonywać będziemy przełęcz na wyso-
kości ponad 4.000 m n.p.m. Zatrzymamy sie na 
głównym punkcie widokowym Cruz del Condor, 
gdzie będziemy obserwować słynne andyjskie 
kondory i niesamowitą panoramę kanionu. Na-
stępnie udamy się na trekking po najgłębszym 
na świecie kanionie. Ta gigantyczna szczelina 

o długości około 120 km i głębokości nawet do 
4200 m. do złudzenia przypomina krajobraz 
księżycowy. Malownicze tarasy u wylotu kanio-
nu dodają temu miejscu wyjątkowego klimatu. 
Następnie udamy się w drogę powrotną na ko-
lację i nocleg do Arequipy.
 Dzień 7  Śniadanie a następnie przejazd do 
bazy raftingowej Gruta de la Virgen de Cha-
pi. W tym miejscu zostaniemy poinstruowani 
o przebiegu spływu, zasadach bezpieczeństwa 
oraz dostaniemy specjalistyczny sprzęt sportowy. 
Następnie zaczniemy naszą przygodę na rzece 
Chili. Będziemy na wodzie przez około 1 godzinę 
i 45 minut zmagając się z bystrym nurtem, liczny-
mi kaskadami i przewężeniami. Ciesząc się piękną 
dziewiczą scenerią przepłyniemy wśród pięknych, 
naturalnych krajobrazów w kanionie utworzonym 
przez skałę wulkaniczną ze wspaniałym wido-
kiem na pobliskie wulkany. Po zakończonym 
spływie, powrót do Arequipy, po południu czas 
na odpoczynek, następnie kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i  przelot do Cuzco. Po przylocie zwiedzanie 
starówki Cuzco, wpisanej na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. W programie Plaza de 
Armas, katedra z pinakoteką gromadzącą arcy-
dzieła szkoły malarskiej wywodzącej sie z Cuz-
co oraz dawna świątynia słońca - Coricancha. 
Następnie transfer do hotelu, zakwaterowanie 
i czas na odpoczynek. Dla chętnych za dodat-
kową opłatą (ok. 90 USD) wycieczka do Świętej 
Doliny Inków. To wyjątkowe miejsce w historii 
Inkaskiej, charakteryzuje się niezwykle żyzną 
ziemią i wspaniałymi krajobrazami. Staniemy 
oko w oko z kondorem w Sanktuarium Zwie-
rząt, przyjrzymy się alpakom, lamom i wikuniom 
a także zwiedzimy inkaskie ruiny w Pisaq. Bedzie 
też czas na targ z pamiątkami i lokalnymi przy-

Peru i Boliwia Aktywnie
W programie: Lima i Machu Picchu • „peruwiańskie Galapagos” kąpiel z lwami morskimi • rafting po rzece Chili i trekking w Kanionie Colca 

• sandboarding na Atacamie • La Paz widziane z okien teleferico • salar Uyuni -słynny pomnik Dakar • lamy, alpaki, wikunie, kondory 

• wieczór z Cholitas • rowerem po Drodze Śmierci • przeloty lokalne w cenie
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smakami. Wieczorem kolacja i nocleg w Cuzco.
 Dzień 9  Po śniadaniu dwugodzinny przejazd 
na stację kolejową Ollantaytambo, skąd roz-
poczniemy wycieczkę do Machu Picchu (pociąg 
jedzie ok.1,5 godz.), jednego z SIEDEMIU CU-
DÓW ŚWIATA (od 2007 r. wpisane na listę UNE-
SCO). Odkryte dla świata w 1911 r., zagubione 
miasto Inków to niesamowite, skalne budowle, 
leżące na setce tarasów. Wielkość i piękno tego 
miejsca dają wyobrażenie o niezwykle bogatej 
kulturze inkaskiej. Zobaczymy skalną Świątynię 
Trzech Okien i Słoneczne Obserwatorium. Po-
wrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i  przelot do La Paz. Po przylocie zwiedzanie 
La Paz, największego miasta Boliwii i najwyżej 
na świecie położonej stolicy (3200 - 4050 m 
n.p.m.). Zostało wybrane w prestiżowym konkur-
sie na Siedem Cudów Świata w kategorii: miasta. 
Zobaczymy m.in.: kościół św. Franciszka, katedrę, 
Gmach Rządu i Kongresu. O dreszcz emocji przy-
prawi nas wizyta na targu czarownic, gdzie moż-
na nabyć przeróżne talizmany i amulety. Obiad. 
Transfer do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 80 km). 
Wieczorem dla chętnych wieczór z  folklorem 
boliwijskim (dodatkowo płatne ok. 45 USD/os.).
 Dzień 11  Po śniadaniu przelot do Uyuni na 
zwiedzanie Salar de Uyuni. Turyści z  całego 
świata przyjeżdżają do Boliwii oglądać ten cud 
natury. Ta największa „solniczka” świata, leżąca 
na wysokości 3653 m. n.p.m, to niespotykanie 
płaska (różnica wzniesień to niecałe 41 cm), 
ogromna pustynia solna o obszarze ok. 10 000 
km² i średnicy ok. 200 km. Salar znajduje się 
w sercu płaskowyżu Altiplano, otaczają go wul-
kany. Na solnisku znajduje się kilka wysp, w tym 
słynna wyspa 500 letnich kaktusów. Pustynię 
w porze suchej pokrywają charakterystyczne 

hexagony, przypominające plaster miodu, na-
tomiast po deszczu pustynia staje się błękitno 
- białym lustrem z efektem fatamorgana. To ab-
solutnie wyjątkowe i magiczne miejsce zaliczane 
jest do najpiękniejszych krajobrazów na ziemi. 
Wyjątkową pamiątką z Salaru są niewątpliwie 
zdjęcia z  perspektywą. Zwiedzanie pustyni 
tradycyjnie odbywa się jeepami a w naszym 
przypadku część przejażdżki odbędzie się na 
rowerach. W pierwszej kolejności przejedziemy 
w kierunku Cmentarza Lokomotyw. To unika-
towe miejsce, w którym rozkwit kolei przypadł 
na XIX - XX w. Był ściśle związany z odkrytymi 
w tym czasie bogatymi złożami minerałów oraz 
transportem ich z kopalni do portów na wybrze-
żu Pacyfiku. Teraz znajduje się tu mały dworzec, 
terminal towarowy oraz blisko setka lokomotyw 
oraz wagonów porzuconych wiele lat temu. 
Następnie wiedziemy na solnisko i po drodze 
zobaczymy hotel prawie w całości wykonany 
z bloków soli, głównego surowca w okolicy oraz 
pomnik Dakaru. Podczas tego dnia lunch w for-
mie biwaku wśród nie kończącej się scenerii bia-
łego solniska. Zakwaterowanie w Uyuni, nocleg.
 Dzień 12  Po śniadaniu przelot do La Paz, kon-
tynuacja zwiedzania pięknych widoków z okien 
wagoników zwanych tutaj Mi teleferico. Z uwagi 
na znacznie pofałdowanie terenu oraz fakt, iż 
duża część mieszkańców dojeżdża do pracy 
w La Paz z pobliskiego El Alto, system drogowy 
metropolii na początku XXI wieku był całkowicie 
niewydolny. Problem ten rozwiązała sieć kolei 
gondolowych- nowatorski na skalę światową 
system transportu publicznego. Długość wszyst-
kich linii to prawie 35 km. Tego dnia będziemy 
mieli okazje zobaczyć miasto z lotu ptaka korzy-
stając z Mi Teleferico zwanym wiszącym metrem 
La Paz. Po południu, obiadokolacja i czas wolny 

na odpoczynek. Dla chętnych wieczór z Cholitas 
(dodatkowo płatne ok. 50 usd), Cholity, czyli Bo-
liwijki ubrane w tradycyjne stroje, których wygląd 
różni się w zależności od regionu Boliwii, który 
zamieszkują. Do typowych elementów stroju 
należą koronkowe, wielowarstwowe spódnice, 
różnokolorowe chusty przewieszone na plecach 
oraz meloniki. Walki cholitas (kobiety z ludu Aj-
mara) są bardzo popularne w całej Boliwii.
 Dzień 13  Rano przejazd na główny przy-
stanek, rozpoczynający trasę rowerową zwaną 
Drogą Śmierci. W pięknej scenerii górskiej zjemy 
śniadanie a następnie zostaniemy poinstruowani 
o zasadach bezpieczeństwa i dostaniemy pełne 
wyposażenie potrzebne do zjazdów górskich 
(strój, rękawiczki, kaski i rowery). Zjazd zaczyna 
się na wysokości około 4700 m.n.p.m. pierwsza 
część przejazdu to rozgrzewka, podczas której 
będziemy jechać w przepięknej scenerii drogą 
asfaltową. Po około 20 km zaczniemy nasz 
główny zjazd, wśród górskiej scenerii i po drodze 
szutrowej. Mimo iż nazwa trasy nie zachęca, to 
rocznie przyciąga tysiące turystów, pragnących 
zobaczyć na własne oczy piękno górskiego szla-
ku i poczuć trochę adrenaliny podczas zjazdu ro-
werowego. Po zakończeniu zjazdu obiad i chwila 
relaksu, następnie powrót do La Paz na nocleg.
 Dzień 14  Śniadanie, przelot do Limy. Czas 
wolny na zakup pamiątek i chwilę odpoczynku 
po aktywnie spędzonym czasie. Wieczorem dla 
chętnych wyjście na spektakl fontann (dodat-
kowo płatne ok. 25 usd). Spektakl odbywa się 
w Park de la Reserva, który po zmroku zamienia 
się w niezapomniany pokaz z wykorzystaniem 
wody, świateł i muzyki. Circuito Magico del Agua 
(Magiczny Wodny Cyrk) trafił nawet do księgi 
rekordów Guinnessa jako największy tego typu 
obiekt na świecie. Nocleg w Limie.

 Dzień 15  Śniadanie a następnie transfer na 
lotnisko i przelot do Polski przez jeden z euro-
pejskich portów lotniczych.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele *** i hostele. Pokoje: 2 - osobowe z ła-
zienkami, z możliwością 1 dostawki.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z Warszawy do Limy oraz z Limy 
do Warszawy (przez jeden z europejskich por-
tów lotniczych), przeloty wewnętrzne wg pro-
gramu, opłaty lotniskowe, transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., zakwaterowanie 
w hotelach jw., wyżywienie według programu 
(śniadania i  obiadokolacje albo lunch/lunch 
box), opiekę pilota, pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów oraz innych wy-
datków osobistych. Koszt udziału w programie 
(w tym bilety wstępu) to 420 USD/os. + ok. 60 
USD/os. na napiwki dla lokalnych przewodni-
ków, kierowców, bagażowych.
Uwaga! Prosimy o uzupełnienie danych pasz-
portowych w systemie Travella najpóźniej na 14 
dni przed wylotem

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

13399 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.10 - 24.10 13399 18370

23.10 - 07.11 13399 18370

06.11 - 21.11 13399 18370

20.11 - 05.12 13399 18370

15.01 - 30.01 13549 18570

29.01 - 13.02 13549 18570

12.02 - 27.02 13399 18370

26.02 - 13.03 13399 18370

12.03 - 27.03 13399 18370

26.03 - 10.04 13399 18370

09.04 - 24.04 13399 18370

17.04 - 02.05 13549 18570

01.05 - 16.05 13549 18570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 12449 

Dopłata za pok. 1 os. od 2731 

Kod imprezy: PRA

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godz. przed wylotem samolotu w hali 
odlotów na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. 
Aktualny rozkład lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady. Wylot do Santiago de Chile przez 
jeden z europejskich portów lotniczych.
 Dzień 2  Przylot do Santiago de Chile. Sto-
lica Chile to miasto pełne kontrastów - drapa-
cze chmur przeplatają się tutaj z kolonialnymi 
zabytkami. Santiago jest uznawane za jeden 
z  najważniejszych ośrodków gospodarczych 
i kulturalnych całej Ameryki Południowej. Na 
placu Plaza de Armas zobaczymy piękną ka-
tedrę. Na głównym rynku Mercado Central, 
jednym z najstarszych i największych w Chile, 
będzie czas na skosztowanie miejscowych spe-
cjałów. Następnie udamy się na jedno ze wzgórz 

by podziwiać panoramę miasta. Transfer do ho-
telu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu (możliwy 
breakfast box) przelot do Calamy, skąd wyru-
szymy w kierunku San Pedro de Atacama.Mia-
sto, położone na wysokości ok. 2440 m n.p.m. 
jest zieloną oazą na środku pustyni Atakama. 
Atakama jest uznawana za najbardziej suchy 
obszar świata, niektóre stacje meteorologiczne 
jeszcze nigdy nie zanotowały opadów deszczu! 
Surowy krajobraz pustyni był nie lada wyzwa-
niem dla uczestników rajdu Dakar, który wiódł 
przez Atakamę do Valparaiso. Przed dojazdem do 
San Pedro spacer po Valle del Arcoiris Tęczowej 
Dolinie, nazywanej tak ze względu na niezwykły 
kolor wzgórz znajdujących się w tym miejscu. Pa-

leta barw od czerwieni, fioletów po biel tworzy 
bajeczny krajobraz. Kolory te są wynikiem róż-
nego stężenia gliny, soli i minerałów. Następnie 
przejazd w kierunku Lagun Baltinache lub Cejar. 
To jeziora charakteryzujące się podobnym zaso-
leniem co Morze Martwe. Przyjazd/Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 270 km). 
 Dzień 4  Przed świtem (breakfast box na dro-
gę) przejazd na północ do jednej z największych 
atrakcji pustyni Atacama, gejzerów El Tatio. Są 
to jedne z najwyżej położonych gejzerów na 
świecie; znajdują się na wysokości ok. 4300 m 
n.p.m. i zdecydowanie najlepiej prezentują się 
o wschodzie słońca. Gejzery przypominają mi-
niaturki wulkanów, które zamiast lawą tryskają 
gorącą wodą, a formy mineralne powstałe po 
odparowaniu wrzącej wody są niezwykle cieka-

we. Następnie wyruszymy w kierunku Valle de 
la Muerte (Dolina Śmierci) oraz Valle de la Luna 
(Dolina Księżycowa). Przejedziemy przez pa-
smo Cordillera de la Sal, gdzie można podziwiać 
wspaniałe, naturalne formacje solne o niesamo-
witych kształtach. Zwiedzanie rozpoczniemy od 
przystanku w Dolinie Śmierci. Feeria barw, jaką 
oferują najróżniejsze formacje skalne i padające 
na nie promienie słońca tworzą piękny obraz, 
który namalować może tylko natura. Kolejno 
przejazd do Doliny Księżycowej, która nazwę swą 
zawdzięcza iście kosmicznemu krajobrazowi: 
wysuszone jeziora i spękana od braku deszczu 
ziemia, przypominają Księżyc. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu (możliwy 
breakfast box na drogę) przejazd w kierunku 

W programie: Lima • Machu Picchu • Cusco • Jezioro Titicaca - pływające wyspy Uros • Santiago de Chile • Pustynia Atacama 

• Dolina Księżycowa i Dolina Śmierci - salary i gejzery • piękna lecz nieznana Boliwia - La Paz, Tiwanaku, Salar de Uyuni • bajecznie kolorowe laguny 

•przeloty lokalne w cenie • Hit zimy 2018/2019!

Chile, Boliwia, Peru – Na szlaku piękna 
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Wyprawa dla podróżników poszu-
kujących nieprzetartych jeszcze 
szlaków. Bajecznie kolorowe laguny, 
oryginalna architektura i folklor, 
a wokół majestatyczne Andy... 
Przejedziemy fragment trasy rajdu 
Dakar, a także zrobimy sesję  
zdjęciową na tle niekończącej się 
solnej pustyni w Uyuni. Zapraszam!

Agnieszka Ciećwierz
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

14
dni
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granicy z Boliwią i przesiadka na jeepy (UWA-
GA: najwyższy punkt, w jakim się znajdziemy 
w tym dniu położony jest na 4 850 m n.p.m.), na 
trasie zobaczymy liczne jeziora wysokogórskie 
zwane po hiszpańsku lagunami z których każda 
zachwyca innymi kolorami, zatrzymamy się przy 
m.in. zielonej Laguna Verde i zobaczymy Lagu-
na Blanca. Kolejną z nich jest Laguna Colorada, 
jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Boliwii. 
Pigmentacja wód zależy od obecności różnych 
gatunków alg. To słone i płytkie jezioro swoją 
popularność zawdzięcza charakterystycznej, 
intensywnie czerwonej barwie. Dodatkowo na 
jego tafli możemy zaobserwować liczne, kon-
trastujące, białe połacie boraksu. Całość tego 
niezwykłego zjawiska wkomponowana jest 
w malowniczy, nieskażony, górski krajobraz. 
Ruta de las Lagunas słynie również z bardzo 
licznie występujących tu flamingów, skupiają-
cych się wokół kolorowych wód. Laguna Colora-
da zamieszkują głównie różowe flamingi krótko-
dziobe. Przerwa na lunch. Następnie zobaczymy 
Árbol de Piedra, niespotykaną formację skalną, 
wyrzeźbioną przez wiatr, wyglądem przypomi-
nającą drzewo o wysokości ok. 7 m. Późnym 
wieczorem dojedziemy do Uyuni. Zakwatero-
wanie w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do najwięk-
szego solniska na świecie, Salar de Uyuni. Nie-
spotykanie płaska (różnica wzniesień to niecałe 
41 cm), ogromna pustynia solna o  obszarze 
około 10 000 km² gwarantuje niesamowite wi-
doki. Pod kilkunastometrową warstwą soli płyną 
zasolone rzeki. Przejazd w kierunku Cmentarza 
Lokomotyw. To unikatowe miejsce, w którym 
rozkwit kolei przypadł na XIX - XX w. Był ściśle 

związany z odkrytymi w tym czasie bogatymi 
złożami minerałów oraz transportem ich z ko-
palni do portów na wybrzeżu Pacyfiku. Teraz 
znajduje się tu mały dworzec, terminal oraz 
blisko setka lokomotyw oraz wagonów porzu-
conych wiele lat temu. Następnie zobaczymy 
hotel prawie w całości wykonany z bloków soli, 
głównego surowca w okolicy. Powrót do hotelu 
w Uyuni, nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przelot i zwiedzanie 
La Paz, największej metropolii Boliwii i jednego 
z najwyżej położonych miast na świecie (3200 
- 4050 m n.p.m.). Zostało wybrane w presti-
żowym konkursie na Siedem Cudów Świata 
w kategorii: miasta. Zobaczymy m.in.: kościół 
św. Franciszka, katedrę, Gmach Rządu i Kongre-
su. O dreszcz emocji przyprawi nas wizyta na 
targu czarownic, gdzie można nabyć przeróżne 
talizmany i amulety. Obiad. Transfer do hotelu 
i nocleg. (Trasa ok. 80 km). Wieczorem dla chęt-
nych wieczór z folklorem boliwijskim (45 USD).
 Dzień 8  Po śniadaniu udamy się do stanowi-
ska archeologicznego Tiahuanaco, położonego 
na wysokości 3800 m n.p.m. Zobaczymy tu m.in. 
słynną Bramę Słońca z wizerunkiem Boga Wira-
cocha i Monolit Ponce’a. Po zwiedzaniu obiad. Na-
stępnie przejedziemy malowniczą drogą wzdłuż 
Titicaca - najwyżej położonego jeziora żeglowne-
go na Ziemi aż do granicy boliwijsko-peruwiań-
skiej w Desaguadero. Przejazd do hotelu w Puno, 
zakwaterowanie i nocleg (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu proponujemy rejs na 
pływające wyspy Uros (dodatkowo płatne ok. 
60 USD) lub odpoczynek. Wyspy zbudowane 
z sitowia totora zamieszkują Indianie Aymara, 
poznamy ich domy, kulturę i zwyczaje. Następ-

nie przejazd autokarem do Cuzco, dawnej stolicy 
imperium Inków. Zakwaterowanie, kolacja i noc-
leg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie starówki 
Cuzco, wpisanej na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. W programie Plaza de Armas, katedra 
z pinakoteką gromadzącą arcydzieła kuzkeńskiej 
szkoły malarskiej oraz dawna świątynia słońca 
- Coricancha. Po południu czas wolny lub dla 
chętnych za dodatkową opłatą (ok. 95 USD) wy-
cieczka do Świętej Doliny Inków. To wyjątkowe 
miejsce w historii inkaskiej, charakteryzuje się 
niezwykle żyzną ziemią i wspaniałymi krajobra-
zami. Oko w oko staniemy z kondorem w Sanktu-
arium Zwierząt, przyjrzymy się alpakom, lamom 
i wikuniom, a także zwiedzimy inkaskie ruiny 
w Pisaq i targ z pamiątkami, na którym będziemy 
mogli spróbować pysznej kukurydzy podawanej 
z serem. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 11  Wcześnie rano (breakfast box na 
drogę) dwugodzinny przejazd na stację kolejową 
do Ollantaytambo, skąd rozpoczniemy wyciecz-
kę do Machu Picchu (pociąg jedzie ok.1,5 godz.), 
jednego z SIEDMIU CUDÓW ŚWIATA (od 1983 r. 
wpisane na listę UNESCO). Odkryte dla świata 
w 1911 r., zagubione miasto Inków to niesamo-
wite, skalne budowle, leżące na setce tarasów. 
Wielkość i piękno tego miejsca dają wyobrażenie 
o niezwykle bogatej kulturze inkaskiej. Zobaczy-
my sektory rolniczy, królewski, rezydencjonalny 
i ceremonialny ze skalną Świątynię Trzech Okien. 
Słoneczne Obserwatorium. Powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 380 km). 
 Dzień 12  Po śniadaniu krótki spacer po 
Sacsayhuaman - dawnej inkaskiej twierdzy, 
w której do dziś odbywa się najsłynniejszy peru-
wiański festiwal Inti Raimi. Dla odważnych moż-
liwość skosztowania świnki morskiej (w cenie). 
Transfer na lotnisko, przelot do Limy. Przejazd 
do hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, a następnie zwiedzanie kolonialnej 
dzielnicy: Plaza Mayor z  okazałym pałacem, 
w którym mieści się siedziba rządu, katedra 
(mauzoleum hiszpańskiego konkwistadora 
Francisco Pizarro), klasztor św. Franciszka. 
Postój przy zabytkowej stacji kolejowej De-
samparados, z której rozpoczyna się trasa za-
projektowana w XIX w. przez inżyniera Ernesta 
Malinowskiego. Następnie zwiedzanie muzeum 
Larco Herrera, mieszczące się w zabytkowym 
budynku, przedstawiające dokładny przegląd 
peruwiańskiej historii prekolumbijskiej, nie-
samowite zbiory wyrobów ze złota, ceramiki 
i tekstyliów. Transfer na lotnisko. Lot powrotny 
do Polski przez jeden z europejskich portów 
lotniczych (dokładne godziny zbiórki poda na 
miejscu pilot Rainbow).
 Dzień 14  Przylot do Warszawy na lotnisko 
im. F. Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Prosimy o zabranie wygodnego obuwia, odpo-
wiedniego do pieszych wędrówek, jak również 
cieplej odzieży, gdyż poranki i wieczory na Ata-
camie i w Uyuni są chłodne (temperatura spada 
do -10 °C). 
 Zakazuje się przywożenia do Chile produktów 
pochodzenia organicznego (żywności), również 
tych otrzymanych na pokładzie samolotu. 
Osoby z chorobami serca lub wysokim nadci-
śnieniem powinny skonsultować swój wyjazd 
z lekarzem. 
Na przelotach wewnętrznych realizowanych 
w  ramach tego programu obowiązuje limit 
20 kg bagażu rejestrowanego oraz 5 kg bagażu 

podręcznego o maksymalnych wymiarach 25 x 
35 x 45 cm, w formie torby lub plecaka. Opłata 
za walizkę kabinową wynosi ok. 36 USD. 
Uwaga! Dane paszportowe (numer paszportu, 
data wydania oraz data ważności) muszą zostać 
uzupełnione na rezerwacji maksymalnie na 14 
dni przed datą wylotu. Jeżeli sprzedaż ma miej-
sce później prosimy o niezwłoczne uzupełnienie 
tych danych.
HOTELE
Hotele *** i hostele (11 rozpoczętych dób ho-
telowych). Pokoje: 2 - osobowe z łazienkami, 
z możliwością 1 dostawki.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Santiago de 
Chile oraz z Limy do Warszawy (przez jeden 
z  europejskich portów lotniczych), przeloty 
wewnętrzne wg programu, opłaty lotniskowe, 
transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program 
jw., zakwaterowanie w  hotelach jw., wyży-
wienie według programu (śniadania i obiado-
kolacje albo lunch/lunch box), opiekę pilota, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów oraz innych 
wydatków osobistych. Koszt udziału w progra-
mie (w tym bilety wstępu) to 430 USD/os + ok. 
60 USD/os na napiwki dla lokalnych przewod-
ników, kierowców, bagażowych.
Uwaga! Prosimy o uzupełnianie danych pasz-
portowych niezbędnych do wykupienia biletów 
kolejowych na Machu Picchu.

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

12749 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.10 - 19.10 12970 16820

13.10 - 26.10 13749 17420

21.10 - 03.11 12949 17420

01.11 - 14.11 12949 17420

08.11 - 21.11 12870 17220

10.11 - 23.11 12799 17420

15.11 - 28.11 12799 17420

19.11 - 02.12 12799 17420

22.11 - 05.12 12799 17420

27.11 - 10.12 12799 17420

29.11 - 12.12 12799 17420

05.12 - 18.12 12799 17420

29.12 - 11.01 14499 19170

08.01 - 21.01 12799 17420

10.01 - 23.01 12799 17420

20.01 - 02.02 12799 17420

01.02 - 14.02 12949 17620

10.02 - 23.02 12949 17620

22.02 - 07.03 12749 17220

04.03 - 17.03 12749 17220

14.03 - 27.03 12749 17220

18.03 - 31.03 12749 17220

27.03 - 09.04 12749 17220

01.04 - 14.04 12799 17420

18.04 - 01.05 12930 17420

20.04 - 03.05 13249 17420

30.04 - 13.05 13170 17620

01.05 - 14.05 13030 17420

Cena za os. dorosłą na dost. już od 12020 

Dopłata za pok. 1 os. od 2300 

Kod imprezy: CBP

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
samolotem rejsowym (z przesiadką w jednym 
z europejskich portów) do Quito. Po przylocie 
transfer do hotelu, odpoczynek po podróży. 
Obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Quito 
(druga najwyżej położona stolica na świecie), 
jednego z najpiękniejszych miast kolonialnych 
andyjskiej Ameryki. Miasto położone jest w do-
linie Guaillabamba u stóp wulkanu Pichincha 
(4879 m n.p.m.). Z okresu kolonialnego datują 
się liczne i wartościowe zabytki tego miasta. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od nowej części 
miasta (panoramiczne zwiedzanie - pomnik 
Francisco de Orellana, droga konkwistadorów, 
panorama Guapulo (kościół z XVI w.), kongres 
z  fasadą, gdzie w kamieniu wykute są sceny 
z historii Ekwadoru, Uniwersytet Katolicki i Po-
litechnika, parki El Ejido i Alameda, Dom Kultury 
Ekwadorskiej, bazylika i inne). Następnie prze-
jedziemy do kolonialnej części miasta (Plaza 
Grande, Pałac Prezydencki, Pałac Arcybiskupi, 
renesansowa Katedra z XVI w., renesansowy 
kościół i klasztor San Francisco z XVI w. - 1535 
r.), barokowy kosciół La Compañía z początku 
XVII w. - 1605 r., (zobaczymy także panoramę 
miasta z  góry Panecillo). Powrót do hotelu, 
kolacja i nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyruszymy w kierun-
ku Mindo. Po drodze wycieczka na równik (15 
km na północ od Quito, w półpustynnej dolinie 
San Antonio de Pichincha). Zwiedzanie Quito 

w Miniaturze (kolonialne Quito w skali, z małym 
spektaklem dźwięku i światła) oraz Muzeum Inti 
Nan, gdzie można obserwować zjawiska wy-
stępujące tylko na równiku: surowe jajko stoi 
pionowo, dokładnie na równiku woda w zlewie 
spływa pionowo (nie kręci się), natomiast 1 metr 
na północ od równika kręci się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, a 1 m na południe od rów-
nika w odwrotną stronę; możliwość zrobienia 
zdjęć stojąc na dwóch półkulach jednocześnie. 
Przyjazd do Mindo, miejscowości położonej 
w dżungli, która jest domem tysięcy unikalnych 
gatunków fauny i flory, szacuje się, że okolice 
Mindo to najbardziej zróżnicowany biologicznie 
region świata. Odwiedzimy Ogród Motyli Tropi-
kalnych, gdzie hoduje się rzadkie gatunki tych 

W programie: Naríz del Diablo - Nos Diabła • Aleja Wulkanów • Mindo - wyprawa do dżungli • Quito - kolonialna perła w Andach (2850 m n.p.m.) 

• Cotopaxi - najsłynniejszy wulkan Ekwadoru • równik - staniemy na obu półkulach Ziemi • Cuenca - spotkanie z kulturą • El Cajas - krajobraz 
nie z tej ziemi

Ekwador – Nie taki diabeł straszny 

EKWADOR

Baños

Alausi

Ingapirca
Guayaquil

Cuenca

P. N. El Cajas

PapallactaQuito

Mindo

Otovalo

P.N. Cotopaxi

RÓWNIK

Kolumbia

Peru

      –› Wyloty z: Warszawa  

13
dni
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przepięknych owadów, poznamy cały proces 
hodowli. Dodatkową atrakcją jest możliwość fo-
tografowania się z różnymi, wielkimi motylami 
siadającymi na rękach. Motylarnia położona jest 
w tropikalnym ogrodzie, gdzie można zobaczyć 
typową roślinność lasów chmurowych, niektóre 
gatunki orchidei i bromelie. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu czas na dalsze eks-
plorowanie Mindo. W programie przejazd ko-
lejką zawieszoną nad dżunglą, następnie spacer 
wśród egzotycznej zieleni szlakiem wodospa-
dów, podczas którego będziemy mieli okazję 
wypatrywać licznie występujące tu zwierzęta. 
Mindo ze względu na liczbę żyjących tu ptaków 
nazywane jest rajem dla ornitologów. Czas na 
relaks i kąpiel w jednym z wodospadów. Udamy 
się również do Muzeum Czekolady, w którym po-
znamy historię ekwadorskiego kakao, połączoną 
z degustacją. Dla chętnych, za dodatkową opła-
tą, proponujemy rano zjazdy na linach w dżungli 
(canopy tour). Emocje gwarantowane! Cena ok. 
50 USD/os. Wieczorem przejazd do Otavalo. 
Obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Otovalo, 
w którym znajduje się najsłynniejszy targ wy-
robów ludowych w Ameryce Południowej, który 
przywita nas feerią barw i lokalnych zapachów. 
Zakupić tu można lokalne rękodzieło, m.in.: weł-
niane poncza, czapki, kapelusze, piękne hamaki 
i łapacze snów. Znajdziemy tu również oryginal-
ną biżuterię i pamiątki ozdobione andyjskimi 
wzorami. Przejazd do punktu widokowego, 
gdzie zobaczymy lagunę Cuicocha, malownicze, 
krystaliczne wody jeziora, położonego w krate-
rze uśpionego wulkanu. Dalsza droga w kie-
runku Quito, dojazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do gorących 
źródeł w Papallacta. W czasie podróży będzie-
my mieli okazję obserwować roślinność różnych 
stref wysokościowych - od 2400 m n.p.m. do 
4200 m n.p.m.. Droga poprowadzi nas przez 
Rezerwat Ekologiczny Antisana i  Rezerwat 
Biologiczny Cayambe - Coca; Przekroczymy 
kordylierę wschodnią Andów przez przełęcz 
o  wysokości 4200 m). Kąpiel w  pięknym 
ośrodku w Papallacta, u stóp wulkanu Antisana 
(3300 m n.p.m., temp. wody 30- 40°C) - obser-
wowanie typowej dla tego regionu roślinności 
i kolibrów. Następnie wizyta w ośrodku Guango, 
gdzie będziemy mogli zobaczyć kilkanaście ga-
tunków kolibrów, tangary i orichidee. Po połu-
dniu przejazd do hotelu w okolicach Cotopaxi. 
Obiadokolacja, nocleg. (trasa ok. 80 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka do Parku 
Narodowego Cotopaxi i  wulkanu Cotopaxi 

- 5897 m n.p.m., najwyższego czynnego wul-
kanu na świecie. Podroż ok. 30 min. po drodze 
asfaltowej i 1 godz. po utwardzonej, dojazd na 
parking znajdujący się na wysokości 4500 m 
n.p.m. Podczas podróży będziemy mieli okazję 
do obserwowania tzw. laharów, różnej wielkości 
kawałków skalnych wypływających z wulkanów 
oraz roślin typowych dla strefy paramo. Prze-
jazd wyschniętym dnem jeziora, wspinaczka 
do schroniska Jose Rivas na 4864 m n.p.m., 
trekking do lodowca (5000 m n.p.m.) - punkt 
ten realizowany jest w zależności od warunków 
pogodowych. Następnie przystanek na zdjęcia 
nad brzegiem jeziora Limpiopungo (3800 m 
n.p.m.), obserwowanie ptaków (endemiczne 
mewy, dzikie kaczki i inne) i dzikich koni. Prze-
jazd w kierunku Baños do dżungli nadamazoń-
skiej. Po drodze przystanek przy punkcie wido-
kowym na jezioro Yambo. Przejazd przez wioskę 
Indian Salasaca (targ wyrobów ludowych) do 
miejscowości Baños, gdzie znajduje się sanktu-
arium Matki Boskiej. Pięknie położone, na stro-
mych uskokach Wulkanu Tungurahua, Baños 
to miejsce, gdzie Andy przechodzą w dżunglę 
nadamazońską. Zakwaterowanie w hotelu, ko-
lacja i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu udamy się do doliny 
rzeki Pestaza, która tworzy głęboki kanion na 
południe od Baños. Przejazd tarabita (rodzaj 
kolejki linowej) przez rzekę Pastaza i  piesza 
wycieczka do najpiękniejszego wodospadu 
w okolicy Pailón del Diablo (Diabelska Patel-
nia). W trakcie wycieczki spacer po wiszącym 
moście. Po południu wjazd na góry otaczające 
Baños i wizyta u podnóża wulkanu Tunguragua, 
w miejscu, gdzie znajduje się słynny Domek na 
Drzewie z ogromnymi huśtawkami, które dają 
szanse podziwiania okolicy. Kolacja i nocleg 
w Baños. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 9  Śniadnie. Dzień wolny w Baños. 
Czas na eksplorowanie miasteczka, możliwość 
kąpieli w  termach i uczestniczenia w  innych 
atrakcjach dodatkowo płatnych (canoying - 
zejście na linach po wodospadach ok. 55 USD/
os., rafting ok. 60 USD/os., wizyta w Amazo-
nii u  Indian Shuar ok. 90 USD/os. Następnie 
przejazd do miejscowości Guamote, w której 
znajduje się fundacja na rzecz rozwoju lokalnej 
ludności. Kolacja i nocleg tew hotelu fundacji. 
(Trasa ok. 120 km).
 Dzień 10  Śniadanie. Przejazd do Alausi, nie-
wielkiego miasteczka położonego w dorzeczu 
rzeki Chanchán na wysokości 2347 m n.p.m., 
które zasłynęło przede wszystkim z  atrakcji 
turystycznej jaką jest przejazd pociągiem Naríz 
del Diablo - Nos Diabła, góry kształtem przy-
pominającej twarz diabła. Trasa pociągu, którą 

pokonamy jest najtrudniejszą trasą kolejową 
na świecie ze względu na ogromne wyzwanie, 
jakim było zaprojektowanie i  wybudowanie 
torów na zboczu góry Nariz del Diablo. Jadąc 
pociągiem będziemy mieli okazję podziwiać 
niesamowite widoki na tzw. Aleję Wulkanów. Po 
powrocie do Alausi udamy się w kierunku Inga-
pirca, najważniejszego kompleksu archeologicz-
nego w Ekwadorze. Zwiedzimy znajdujące się tu 
największe i najlepiej zachowane ruiny z czasów 
Inków. Przejazd do hotelu w Cuenca, obiadoko-
lacja, nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie Cuenci, 
niewielkiego kolonialnego miasteczka, nazy-
wanego „stolicą kulturalną Ekwadoru”, które 
stanowi kolebkę literatury, malarstwa i poezji. 
Jest również miejscem międzynarodowych wy-
darzeń kulturalnych i artystycznych. Zwiedzimy 
zabytkowe kamienice, place, kameralne uliczki, 
Katedrę pod wezwaniem Niepokalanie Poczętej 
(Catedral de la Inmaculada Concepción), Kate-
drę Starą (El Sagrario). Pospacerujemy nad rze-
ką Tomebamba, jedną z czterech, która płynie 
przez miasto. Cała zabudowa Cuenci została 
wpisana na listę UNESCO. Odwiedzimy fabry-
kę legendarnych kapeluszy ze słomy toquilla 
zwanych błędnie „panamami”. Obiadokolacja 
i nocleg w Cuenca. 
 Dzień 12  Po śniadaniu przejazd przez Park 
Narodowy El Cajas, jeden z  najładniejszych 
parków narodowych w Ekwadorze. Cajas leży 
na wysokościach od 3100 m n.p.m do 4450 m 
n.p.m. Na terenie parku znajduje się ok. 270 po-
lodowcowych jezior i lagun, położonych wśród 
licznych wzniesień i gór. Znajdziemy tu ogromną 
różnorodność fauny i flory, wysokie rośliny z ro-
dziny agaw oraz charakterystyczną roślinność 
dla strefy paramo. Przejazd do Guayaquil, które 
nazywane jest ekonomiczną stolicą Ekwadoru, 
gwarne, zatłoczone, gorące. Krótki spacer po 
deptaku nad rzeka Guayas, transfer na lotnisko 
i lot powrotny do Polski (z przesiadką w jednym 
z europejskich portów).
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele lub hostele/hacjendy/pousady *** (w 
ocenie organizatora) - raczej nieduże, wygodne.
Pokoje: wygodnie urządzone 2  - osobowe 
(możliwe dostawki) z łazienką (prysznic, WC, 
ręczniki).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (z przesiadką w Amsterdamie 
lub Paryżu), opłaty lotniskowe, zakwaterowa-
nie w hotelach wg opisu w pokojach 2 os., (11 

rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje, program turystycz-
ny, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, opiekę 
pilota w Ekwadorze, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu w Ekwado-
rze) - ok. 175 USD/os., zwyczajowe napiwki - ok. 
40 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Zdrowie. Szczepienia: żadne szczepienia nie 
są wymagane. Osoby z chorobami serca lub 
wysokim nadciśnieniem powinny skonsultować 
wyjazd z lekarzem. 
Ubiór. Polecamy lekkie ubrania, najlepiej baweł-
niane, Na wieczór konieczny sweter lub kurtka. 
Niezbędny jest kapelusz lub czapka, okulary 
przeciwsłoneczne, kremy z  bardzo wysokim 
filtrem. Na Cotopaxi konieczna czapka, szalik, 
rękawiczki (na miejscu można kupić lokalne 
wyroby z lamy), kurtka z kapturem. 
Waluty. W wielu miejscach nie przyjmują bank-
notów 100-dolarowych, prosimy zabrać bank-
noty o mniejszej wartości
Prąd. W Ekwadorze napięcie wynosi 110 V, po-
trzebne są przejściówki typu amerykańskiego. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

9599 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 13.11 9699 13270

20.11 - 02.12 9599 13130

12.01 - 24.01 9699 13270

25.01 - 06.02 9699 13270

04.02 - 16.02 9649 13199

19.02 - 03.03 9649 13199

12.03 - 24.03 9599 13130

25.04 - 07.05 9699 13270

Dopłata za pok. 1 os. od 931 

Kod imprezy: ECU

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
samolotem rejsowym (z przesiadką w jednym 
z europejskich portów) do Quito. Po przylocie 
transfer do hotelu, odpoczynek po podróży. 
Obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Quito (dru-
ga najwyżej położona stolica na świecie), jedne-
go z najpiękniejszych miast kolonialnych andyj-
skiej Ameryki. Miasto położone jest w dolinie 
Guaillabamba u stóp wulkanu Pichincha (4879 m 
n.p.m.). Z okresu kolonialnego datują się liczne 
i wartościowe zabytki tego miasta. Przejedziemy 
nową częścią miasta (panoramiczne zwiedzanie 
- pomnik Francisco de Orellana, droga konkwi-
stadorów, panorama Guapulo (kościół z XVI w.), 
Uniwersytet Katolicki i Politechnika, parki El Ejido 
i Alameda, Dom Kultury Ekwadorskiej, bazylika 
i inne). Następnie przejedziemy do kolonialnej 
części miasta i zaczniemy zwiedzać najpiękniej-
sze i najlepiej zachowane Stare Miasto Ameryki 
Południowej - Plaza Grande, Pałac Prezydencki, 
Pałac Arcybiskupi, renesansowa Katedra z XVI 

w., renesansowy kościół i klasztor San Francisco 
z XVI w. - 1535 r., barokowy kościół La Compañía 
z początku XVII w. - 1605 r., zobaczymy także 
panoramę miasta z góry Panecillo. Następnie 
wizyta w Muzeum Inti Nan, gdzie można obser-
wować zjawiska występujące tylko na równiku: 
surowe jajko stoi pionowo, dokładnie 
na równiku, woda w zlewie spły-
wa pionowo (nie kręci się), 
natomiast 1 metr na północ 
od równika kręci się zgod-
nie z ruchem wskazówek 
zegara, a 1 m na południe 
od równika w  odwrotną 
stronę; możliwość zrobie-
nia zdjęć stojąc na dwóch 
półkulach jednocześnie. Kolacja. 
Powrót do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 
60 km).
 Dzień 3  Śniadanie. Dzień wolny w Quito na 
samodzielne eksplorowanie miasta. Dla chęt-
nych (dodatkowo płatne - ok. 75 USD/os) wy-
jazd do Parku Narodowego Cotopaxi i wulkanu 
Cotopaxi - 5897 m n.p.m., najwyższego czynne-
go wulkanu na świecie. Podroż ok. 1,5 godz. po 

drodze asfaltowanej i 1 godz. po utwardzonej, 
dojazd na parking znajdujący się na wysokości 
4500 m n.p.m. Podczas podróży będziemy mie-
li okazję do obserwowania tzw. laharów, różnej 
wielkości kawałków skalnych wypływających 
z wulkanów oraz roślin typowych dla strefy pa-

ramo. Przejazd wyschniętym dnem 
jeziora, wspinaczka do schro-

niska Jose Rivas na 4864 m 
n.p.m. Dla spragnionych 
wrażeń możliwość spróbo-
wania swoich sił w sporcie 
zwanym downhill - zjazd 
rowerem po fragmencie 

drogi prowadzącej do pod-
nóża Cotopaxi (opcja do-

datkowo płatna). Wskazówka: 
niezbędne buty trekkingowe, ciepłe 

ubrania (szaliki, czapki, rękawiczki, polary), 
krem z wysokim filtrem UV (50+) i kurtka prze-
ciwdeszczowa. Powrót do hotelu. Nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy w drogę ku 
prawdziwej Amazonii. W czasie podróży będzie-
my mieli okazję obserwować roślinność różnych 
stref wysokościowych - od 2400 m n.p.m. do 
4200 m n.p.m.. Droga poprowadzi nas przez 
Rezerwat Ekologiczny Antisana i Rezerwat Biolo-
giczny Cayambe - Coca; Przekroczymy Kordylierę 
Wschodnią Andów przez przełęcz o wysokości 
4200 m). Kąpiel w znanym z leczniczych właści-
wości wód ośrodku w Papallacta, u stóp wulkanu 
Antisana (3300 m n.p.m., temp. wody 30- 40°C) 
- obserwowanie typowej dla tego regionu roślin-
ności i kolibrów. Lunch. Następnie przyjazd do 
Teny, skąd wyruszymy do naszej lodgy nad rzeką, 
pośród lasu amazońskiego. Po drodze będziemy 
mogli spróbować larw chantacuco z rusztu. Za-
kwaterowanie, nocleg. (Trasa ok. 80 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu wybierzemy się w po-
dróż łodzią do lokalnej społeczności amazoń-
skiej. Poznamy ich zwyczaje, a także spróbu-
jemy lokalnych specjałów. Wizyta w Amazonii 
jest niepowtarzalna, zobaczymy lokalne rośliny 
i poznamy ich właściwości lecznicze. W trakcie 
wycieczki będziemy wypatrywać ptaki (których 
w tym regionie jest aż 262 gatunki), a także mał-
py. Po południu dla chętnych (w cenie wyciecz-
ki) - tubing - czyli spływ po rzece na oponach. 
Kolacja. Wieczorem będziemy wsłuchiwać się 
w odgłosy lasu równikowego. Z latarką w ręce 
wypatrywać będziemy żaby, a nawet węże czy 
pająki. Nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Wcześnie rano wyru-
szymy w drogę do Baños, jednej z najbardziej 
znanych i najbardziej urokliwych miejscowości 
w Ekwadorze. W trakcie trasy zatrzymamy w lo-
kalnej restauracji na obiad. Położona w krainie 
wodospadów dolina, między górami jest do-
skonałym punktem wypadowym na wycieczki. 
Udamy się pieszo do wodospadu Pailon del Dia-
blo. Po południu wizyta w jednym z najczęściej 
fotografowanym miejsc w Ekwadorze - Domu 
na Drzewie, gdzie można zrobić zdjęcie huśtając 
się „nad przepaścią” u podnóża wulkanu Tungu-
rahua. Nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 7  Śniadanie i wyjazd do Guamote. Po 
drodze wzdłuż Parku Narodowowego Chimbo-
razo, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Ekwa-
doru, towarzyszyć nam będą zapierające dech 
w piersiach widoki na wulkan. Wizyta u lokalnej 
społeczności z możliwością spróbowania mięsa 
z lamy i nocleg w hoteliku, który powstał jako 
inicjatywa wsparcia dla lokalnej społeczności. 
Możliwość zakupu ich wyrobów, ze sprzedaży 
których zysk przekazywany jest na cele eduka-
cyjne w tej miejscowości. Wieczorem wspólne 

W programie: Quito - kolonialna perła w Andach (2850 m n.p.m.) • wulkan Cotopaxi • wyprawa do dżungli • Naríz del Diablo - Nos Diabła 

• słynne Galapagos • Wyspa Izabela - pingwiny Galapago • ciekawe wrażenia - staniemy na obu półkulach Ziemi • Cuenca - spotkanie z kulturą 

• El Cajas - krajobraz nie z tej ziemi • rejs na Galapagos i przeloty lokalne w cenie • hit sprzedażowy!
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przygotowywanie prostej lokalnej potrawy. 
Nocleg. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Śniadanie. Wczesny wyjazd w kie-
runku Alausi. To niewielkie miasteczko położo-
ne w dorzeczu rzeki Chanchán na wysokości 
2347  m n.p.m. zasłynęło przede wszystkim 
z atrakcji turystycznej, jaką jest przejazd po-
ciągiem do Naríz del Diablo - Nos Diabła, góry 
kształtem przypominającej czarci nos. Trasa po-
ciągu, którą pokonamy jest najtrudniejszą trasą 
kolejową na świecie ze względu na położenie 
torów na stromym zboczu góry Nariz del Diablo. 
Po powrocie do Alausi udamy się w kierunku In-
gapirca, najważniejszego kompleksu archeolo-
gicznego w Ekwadorze. Zwiedzimy znajdujące 
się tu największe i najlepiej zachowane ruiny 
z czasów Inków. Przejazd do hotelu w Cuenca, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Cuenca, 
niewielkiego kolonialnego miasteczka, nazy-
wanego „stolicą kulturalną Ekwadoru”, które 
stanowi kolebkę literatury, malarstwa i poezji. 
Jest również miejscem międzynarodowych 
wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Zoba-
czymy zabytkowe kamienice, urokliwe place, 
kameralne uliczki oraz Katedrę pod wezwaniem 
Niepokalanie Poczętej (Catedral de la Inmacula-
da Concepción). Cała zabudowa Cuenca została 
wpisana na listę UNESCO. Odwiedzimy także fa-
brykę legendarnych kapeluszy ze słomy toquilla 
zwanych błędnie „panamami”. Następnie po 
południu udamy się do Parku Cajas, jednego 
z najładniejszych parków narodowych w Ekwa-
dorze. El Cajas leży na wysokościach od 3100 
m n.p.m do 4450 m n.p.m, na terenie parku 
znajduje się ok. 270 polodowcowych jezior i la-
gun, położonych wśród licznych wzniesień i gór. 
Zatrzymamy się przy wyznaczonym punkcie wi-

dokowym, gdzie będziemy mieli okazję uwiecz-
nić piękne widoki, które często chowają się za 
chmurami. Przejazd do Guayaquil. Obiadokola-
cja i nocleg w Guayaquil. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer na lotnisko, 
przelot na wyspę Baltra (27 km2) w archipelagu 
Galapagos. Archipelag ten, rozsławiony przez 
Karola Darwina to niezwykłe miejsce, gdzie 
zobaczymy wiele gatunków roślin i zwierząt nie 
występujących nigdzie indziej na świecie, ze słyn-
nymi żółwiami słoniowymi na czele, legwanami 
morskimi czy głuptakami. Z 89 gatunków ptaków 
występujących na Galapagos aż 76 to gatunki en-
demiczne. Wulkaniczne wyspy Galapagos oraz 
otaczający je pas Oceanu Spokojnego są w 98% 
pod ścisłą ochroną, a od 1978 r. figurują na liście 
UNESCO. Przeprawa promem przez kanał Itaba-
ka na wyspę Santa Cruz (986 km2), drugą co do 
wielkości i najbardziej zaludnioną wyspę Galapa-
gos. Przejazd do miejscowości Puerto Ayora, naj-
większej w archipelagu. Zakwaterowanie w hote-
lu. Wyjazd na prywatne rancho i obserwowanie 
gigantycznych żółwi galapago w ich naturalnym 
środowisku. Następnie wizyta w Stacji Karola 
Darwnina. W ciągu dnia lunch. Nocleg. 
 Dzień 11  Po śniadaniu odwiedzimy kolonię 
lwów morskich, a nawet będziemy mieli okazję 
nurkować (snorkeling) wśród nich. Następnie 
wybierzemy się do Punta Estrada, małej zato-
ki, wokół której występują zwierzęta takie jak: 
głuptaki, fregaty, żółwie, lwy morskie. Podczas 
spaceru wypatrywać będziemy również iguan 
i charakterystycznych dla Galapagos krabów. 
Odwiedzimy punkt widokowy, z  którego być 
może będziemy mieli okazje zobaczyć rekiny 
(mustele). Poznamy występującą tu endemicz-
ną roślinność. Po południu przepłynięcie regu-
larnym transportem wodnym na wyspę Izabela 

(tylko z bagażem podręcznym). Jest to najwięk-
sza wyspa archipelagu i jednocześnie jedna z naj-
bogatszych, jeśli chodzi o faunę i florę. Gatunki 
endemiczne mangrowców, pingwiny Galapago, 
żółwie, legwany i lwy morskie oraz flamingi to 
tylko niektóre ze zwierząt i roślin występujących 
na tej przepięknej wyspie. Zakwaterowanie 
w hotelu, czas wolny na odpoczynek. Nocleg.
 Dzień 12  Po śniadaniu wycieczka do laguny, 
gdzie będziemy mieli okazję podziwiać flamingi 
w ich naturalnym środowisku. Następnie popły-
niemy do maleńkiej wysepki Las Tintoreras i jeśli 
dopisze nam szczęście, podczas rejsu przyjrzy-
my się jej sympatycznym lokatorom - uchatkom 
i pingwinom oraz zobaczymy najbardziej orygi-
nalnych mieszkańców Galapagos - niebieskono-
gie głuptaki. Jeżeli poziom wody w Zatoce Tin-
toreras jest niski, czasami udaje się wypatrzeć 
także groźniejsze stworzenia - czyli rekiny. Po 
dotarciu na wyspę czeka nas „polowanie” z apa-
ratem fotograficznym na morskie iguany, z któ-
rych najbardziej słynie Las Tintoreras. Te gady 
upodobały sobie szczególnie właśnie tę wyspę, 
gdyż nie mają tu żadnych naturalnych wrogów, 
które polowałyby na ich młode. Iguany można 
spotkać w każdym zakątku Las Tintoreras - wy-
grzewające się na skałach, spacerujące po plaży, 
ukrywające się wśród mangrowców… Odwiedzi-
my plażę, która jest miejscem lęgowym iguan, 
a ponadto zamieszkuje ją również kolonia lwów 
morskich, czyli uchatek. Czas wolny na jednej 
z plaż wyspy, możliwość snorkelingu w krysta-
licznie czystej wodzie. Możliwość podziwiania 
bajecznie kolorowego i żywego podwodnego 
świata pełnego przedziwnych ryb, uroczych 
pingwinów, majestatycznych żółwi oraz łagod-
nych rekinów (zwierzęta żyją na wolności nie 
ma gwarancji zobaczenia ich wszystkich). Lunch 
i transfer regularnym transportem wodnym do 
Santa Cruz. Zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 13  Śniadanie. Wykwaterowanie 
z hotelu. Transfer na lotnisko na wyspie Baltra 
i przelot do Guayaquil. Następnie lot do Polski 
(z przesiadką w jednym z europejskich portów).
 Dzień 14  Przylot do Warszawy.
Uwagi! - Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Program na Galapagos może ulec zmianie, ze 
względu na warunki pogodowe lub decyzje 
Parku Narodowego Galapagos. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (z przesiadką w Amsterdamie 
lub Paryżu), przelot wewnętrzny Guayaquil 
- Galapagos - Guayaquil, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach wg opisu w poko-
jach 2 os. (12 rozpoczętych dób hotelowych), 

wyżywienie wg programu, program turystycz-
ny, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, obsługę 
pilota w Ekwadorze, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu w Ekwa-
dorze i opłata na Galapagos) - ok. 250 USD/os., 
opłata lotniskowa na wyspie Baltra ok. 30 USD/
os., zwyczajowe napiwki - ok. 45 USD/os.
Uwaga! Na miesiąc przed wylotem prosimy 
o uzupełnienie danych paszportowych w syste-
mie Travella niezbędnych do wykupienia biletów 
na lot wewnętrzny.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Zdrowie. Szczepienia: żadne szczepienia nie 
są wymagane. Osoby z chorobami serca lub 
wysokim nadciśnieniem powinny skonsultować 
wyjazd z lekarzem. 
Ubiór. Polecamy lekkie ubrania, najlepiej baweł-
niane, Na wieczór konieczny sweter lub kurtka. 
Niezbędny jest kapelusz lub czapka, okulary 
przeciwsłoneczne, kremy z  bardzo wysokim 
filtrem. Na Galapagos najlepsze są sandały na 
grubej podeszwie, do chodzenia po ostrej lawie 
Na wycieczki w dżungli długie spodnie, gumowe 
buty oraz niezależnie od pory roku lekka kurt-
ka przeciwdeszczowa. Na Cotopaxi konieczna 
czapka, szalik, rękawiczki (na miejscu można ku-
pić lokalne wyroby z lamy), kurtka z kapturem. 
Waluta. Nie można wymienić banknotów 
100-dolarowych serii CA, CB i CF. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

14699 zł

Kod imprezy: EKW

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 14.11 14799 20249

20.11 - 03.12 14899 20330

29.12 - 11.01 15949 21799

12.01 - 25.01 14870 20330

25.01 - 07.02 14970 20470

04.02 - 17.02 14799 20330

19.02 - 04.03 14899 20249

12.03 - 25.03 14699 19999

25.04 - 08.05 14730 20249

Dopłata za pok. 1 os. od 1750 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
samolotem rejsowym (z przesiadką w jednym 
z europejskich portów) do Quito. Po przylocie 
transfer do hotelu, odpoczynek po podróży. 
Obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Quito (dru-
ga najwyżej położona stolica na świecie), jedne-
go z najpiękniejszych miast kolonialnych andyj-
skiej Ameryki. Miasto położone jest w dolinie 
Guaillabamba u stóp wulkanu Pichincha (4879 
m n.p.m.). Z okresu kolonialnego datują się liczne 
i wartościowe zabytki tego miasta. Przejedziemy 
nową częścią miasta (panoramiczne zwiedzanie 
- pomnik Francisco de Orellana, droga konkwi-

stadorów, panorama Guapulo (kościół z XVI w.), 
Uniwersytet Katolicki i Politechnika, parki El Ejido 
i Alameda, Dom Kultury Ekwadorskiej, bazylika 
i inne). Następnie przejedziemy do kolonialnej 
części miasta i zaczniemy zwiedzać najpiękniej-
sze i najlepiej zachowane Stare Miasto Ameryki 
Południowej - Plaza Grande, Pałac Prezydencki, 
Pałac Arcybiskupi, renesansowa Katedra z XVI 
w., renesansowy kościół i klasztor San Francisco 
z XVI w. - 1535 r., barokowy kościół La Compañía 
z początku XVII w. - 1605 r., zobaczymy także pa-
noramę miasta z góry Panecillo. Wizyta na targu 
owocowym, gdzie będzie możliwość spróbowa-
nia egzotycznych owoców. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 3  Śniadanie. Dzień wolny w Quito na 
samodzielne eksplorowanie miasta. Dla chętnych 

(dodatkowo płatne - ok. 75 USD/os.) wyjazd do 
Parku Narodowego Cotopaxi i wulkanu Cotopaxi 
- 5897 m n.p.m., najwyższego czynnego wulka-
nu na świecie. Podroż ok. 1,5 godz. po drodze 
asfaltowanej i 1 godz. po utwardzonej, dojazd 
na parking znajdujący się na wysokości 4500 m 
n.p.m. Podczas podróży będziemy mieli okazję 
do obserwowania tzw. laharów, różnej wielkości 
kawałków skalnych wypływających z wulkanów 
oraz roślin typowych dla strefy paramo. Prze-
jazd wyschniętym dnem jeziora, wspinaczka 
do schroniska Jose Rivas na 4864 m n.p.m. Dla 
spragnionych wrażeń możliwość spróbowania 
swoich sił w sporcie zwanym downhill - zjazd 
rowerem po fragmencie drogi prowadzącej do 
podnóża Cotopaxi (opcja dodatkowo płatna). 
Wskazówka: niezbędne buty trekkingowe, cie-
płe ubrania (szaliki, czapki, rękawiczki, polary), 
krem z wysokim filtrem UV (50+) i kurtka prze-
ciwdeszczowa. Na miejscu pilot zaproponuje 
równiez wycieczkę do Otovalo, najsłynniejszego 
targu wyrobów ludowych oraz Muzeum Inti Nan, 
gdzie można obserwować zjawiska występujące 
tylko na równiku (dodatkowo płatne, ok. 85 USD/
os.). Powrót do hotelu. Nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy w kierunku 
Mindo, miejscowości położonej w dżungli, która 
jest domem tysięcy unikalnych gatunków fauny 
i flory. Szacuje się, że okolice Mindo to najbar-
dziej zróżnicowany biologicznie region świata. 

Odwiedzimy Ogród Motyli Tropikalnych, gdzie 
hoduje się rzadkie gatunki tych przepięknych 
owadów, poznamy cały proces hodowli. Dodat-
kową atrakcją jest możliwość fotografowania 
się z różnymi, wielkimi motylami siadającymi 
na rękach. Motylarnia położona jest w tropikal-
nym ogrodzie, gdzie można zobaczyć typową 
roślinność lasów chmurowych, niektóre gatunki 
orchidei i bromelie. Zwiedzanie Mindo zakończy-
my wizytą na farmie kakao. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu transfer na lotnisko, 
przelot na wyspę Baltra (27 km2) w archipelagu 
Galapagos. Archipelag ten, rozsławiony przez 
Karola Darwina to niezwykłe miejsce, gdzie 
zobaczymy wiele gatunków roślin i  zwierząt 
nie występujących nigdzie indziej na świecie, 
ze słynnymi żółwiami słoniowymi na czele, 
legwanami morskimi czy głuptakami. Z  89 
gatunków ptaków występujących na Galapa-
gos aż 76 to gatunki endemiczne. Wulkaniczne 
wyspy Galapagos oraz otaczający je pas Oceanu 
Spokojnego są w 98% pod ścisłą ochroną, a od 
1978 r. figurują na liście UNESCO. Przeprawa 
promem przez kanał Itabaka na wyspę Santa 
Cruz (986 km2), drugą co do wielkości i najbar-
dziej zaludnioną wyspę Galapagos. Przejazd do 
miejscowości Puerto Ayora, największej w archi-
pelagu. Zakwaterowanie w hotelu. Wyjazd na 
prywatne rancho i obserwowanie gigantycznych 

W programie: Wyspy Galapagos - jedyne takie miejsce na Ziemi • Quito - kolonialna perła w Andach (2850 m n.p.m.) • wulkan Cotopaxi 

• Mindo - wyprawa do dżungli • niedocenione Guayaquil • rejs na Galapagos i przeloty lokalne w cenie

Ekwador i Galapagos – Teoria ewolucji 
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żółwi galapago w ich naturalnym środowisku. 
Następnie wizyta w  Stacji Karola Darwina. 
W ciągu dnia lunch. Nocleg. 
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny w Puerto 
Ayora. Dla chętnych (dodatkowo płatne, ok. 
75 USD/os.) półdniowa wycieczka do La Loberíi, 
zatoki, w której będziemy mieli okazję pływać 
i nurkować z lwami morskimi oraz licznie wystę-
pującymi tu kolorowymi rybami. Jeżeli dopisze 
nam szczęście zobaczymy głuptaki. Z położone-
go na wzniesieniu punktu widokowego dotrze-
my do Playa de los Perros, miejsca, gdzie podzi-
wiać możemy ogromne kaktusy, czerwone skały 
kontrastujące z turkusowym kolorem wody oraz 
licznie wygrzewające się na słońcu legwany. Po 
południu przepłynięcie regularnym transportem 
wodnym na wyspę Izabela. Jest to największa 
wyspa archipelagu i jednocześnie jedna z naj-
bogatszych, jeśli chodzi o faunę i florę. Gatunki 
endemiczne mangrowców, pingwiny Galapago, 
żółwie, legwany i lwy morskie oraz flamingi to 
tylko niektóre ze zwierząt i roślin występujących 
na tej przepięknej wyspie. Zakwaterowanie 
w hotelu, czas wolny na odpoczynek. Nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka do laguny, 
gdzie będziemy mieli okazję podziwiać flamingi 
w ich naturalnym środowisku. Następnie popły-
niemy do maleńkiej wysepki Las Tintoreras i jeśli 
dopisze nam szczęście, podczas rejsu przyjrzy-
my się jej sympatycznym lokatorom - uchatkom 
i pingwinom oraz zobaczymy najbardziej orygi-
nalnych mieszkańców Galapagos - niebieskono-
gie głuptaki. Jeżeli poziom wody w Zatoce Tin-
toreras jest niski, czasami udaje się wypatrzeć 
także groźniejsze stworzenia - czyli rekiny. Po 
dotarciu na wyspę czeka nas „polowanie” z apa-
ratem fotograficznym na morskie iguany, z któ-
rych najbardziej słynie Las Tintoreras. Te gady 
upodobały sobie szczególnie właśnie tę wyspę, 
gdyż nie mają tu żadnych naturalnych wrogów, 
które polowałyby na ich młode. Iguany można 
spotkać w każdym zakątku Las Tintoreras - wy-
grzewające się na skałach, spacerujące po plaży, 
ukrywające się wśród mangrowców… Odwiedzi-
my plażę, która jest miejscem lęgowym iguan, 
a ponadto zamieszkuje ją również kolonia lwów 
morskich, czyli uchatek. Czas wolny na jednej 
z plaż wyspy, możliwość snorkelingu w krysta-
licznie czystej wodzie. Możliwość podziwiania 
bajecznie kolorowego i żywego podwodnego 
świata, pełnego przedziwnych ryb, uroczych 
pingwinów, majestatycznych żółwi oraz ła-
godnych rekinów (zwierzęta żyją na wolności, 
nie ma gwarancji zobaczenia ich wszystkich). 
Lunch. Powrót do hotelu, nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie. Dzień wolny na wy-
poczynek i samodzielną ekplorację tego uni-
katowego miejsca. Wczesnym popołudniem 
transfer regularnym transportem wodnym do 
Santa Cruz (ok. 2 godz), a następnie przeprawa 
promem przez kanał Itabaka na wyspę Baltra 
i lot do Guayaquil. Transfer do hotelu, obiado-
kolacja, nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu krótkie zwiedzanie 
miasta, które rozpoczniemy od Las Peñas - 
położonej na wzgórzu dzielnicy, która dała 
początek miastu. Las Peñas jest jednym z naj-
ładniejszych miejsc w Guayaquil - kolorowe, 
kolonialne budynki, klimatyczne uliczki, liczne 
bary i sklepiki. Na szczyt wzgórza Santa Ann 
prowadzi ponad 400 stopni, po pokonaniu któ-
rych podziwiać będziemy urzekającą panoramę 
miasta i okoliczne wzgórza. Następnie udamy 
się na spacer promenadą Malecón, wzdłuż rzeki 
Guayas. Transfer na lotnisko w Guayaquil i lot 
powrotny do Polski (z przesiadką w  jednym 

z europejskich portów). (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 10  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Program na Galapagos może ulec zmianie, ze 
względu na warunki pogodowe lub decyzje 
Parku Narodowego Galapagos. 
HOTELE
Hotele lub hostele/hacjendy/pousady *** (w 
ocenie organizatora) - raczej nieduże, wygodne.
Pokoje: wygodnie urządzone 2  - osobowe 
(możliwe dostawki) z łazienką (prysznic, WC, 
ręczniki).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką w Amsterdamie lub 
Paryżu), przelot wewnętrzny Quito - Galapagos 
- Guayaquil, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach wg opisu w pokojach 2 os. (8 rozpo-
czętych dób hotelowych), wyżywienie wg pro-
gramu, program turystyczny, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, obsługę pilota w Ekwadorze, 
przewodników lokalnych, ubezpieczenie TU Eu-
ropa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu w Ekwado-
rze i opłata na Galapagos) - ok. 180 USD/os. od 
osoby, opłata lotniskowa na wyspie Baltra ok. 
30 USD/os., zwyczajowe napiwki - ok. 35 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Zdrowie. Szczepienia: żadne szczepienia nie 
są wymagane. Osoby z chorobami serca lub 
wysokim nadciśnieniem powinny skonsultować 
wyjazd z lekarzem. 
Ubiór. Polecamy lekkie ubrania, najlepiej baweł-
niane, Na wieczór konieczny sweter lub kurtka. 
Niezbędny jest kapelusz lub czapka, okulary 
przeciwsłoneczne, kremy z  bardzo wysokim 
filtrem. Na Galapagos najlepsze są sandały na 
grubej podeszwie, do chodzenia po ostrej lawie 
Na wycieczki w dżungli długie spodnie, gumowe 
buty oraz niezależnie od pory roku lekka kurt-
ka przeciwdeszczowa. Na Cotopaxi konieczna 
czapka, szalik, rękawiczki (na miejscu można ku-
pić lokalne wyroby z lamy), kurtka z kapturem. 
Waluta. Nie można wymienić banknotów 
100-dolarowych serii CA, CB i CF. 
Prąd. W Ekwadorze napięcie wynosi 110 V, po-
trzebne są przejściówki typu amerykańskiego. 

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.  
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczo-
na. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast, 
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych  
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia  
w punktach sprzedaży lub na R.pl

CENA OD

13899 zł

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.11 - 11.11 14070 18870

21.11 - 30.11 14070 18870

11.01 - 20.01 14149 18970

26.01 - 04.02 14149 18970

05.02 - 14.02 14230 19070

18.02 - 27.02 14070 18870

10.03 - 19.03 13899 18630

26.04 - 05.05 14149 18970

Dopłata za pok. 1 os. od 1600 

Kod imprezy: GPS

więcej na: R.pl
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AUTOKAR
Cztery miejsca z przodu, w drugim rzędzie siedzeń po obu stro-
nach autokaru, są sprzedawane według kolejności zgłoszeń, za 
dodatkową opłatą. Pierwszy rząd siedzeń jest przeznaczony dla 
obsługi imprezy. Pozostałe miejsca są przydzielane komputerowo 
wg kolejności zgłoszeń. W szczególnych przypadkach możemy 
„zarezerwować” wybrane miejsce w autokarze – dotyczy to jednak 
tylko osób uprzywilejowanych, np. inwalidów czy kobiet w ciąży. 
W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny i fizyczny 
Turystów ze zwiększoną wagą ciała, informujemy o możliwości 
wykupienia dodatkowego miejsca w autokarach podczas wy-
cieczek objazdowych. Odpłatność za dodatkowe miejsce w au-
tokarze wynosi 70% kosztów transportu w czasie danej imprezy. 
Dokładne informacje na temat kosztów dodatkowego miejsca 
w autokarze można uzyskać na zapytanie w biurach sprzedają-
cych ofertę Rainbow Tours.
Autokary – Rainbow Tours korzysta z autokarów wyspecjali-
zowanych firm przewozowych. Każdy autokar wyjeżdżający 
na wycieczkę naszego biura jest jednak opisany – za przednią 
szybą znajduje się tablica informacyjna, najczęściej z logo Rain-
bow Tours. Nie ma więc problemu z odnalezieniem właściwego 
środka transportu.
Przesiadki – często zdarza się, że trasy krajowe pokonywane są 
innymi pojazdami niż autokary docelowe (np. mikrobusami, tak-
sówkami, autami osobowymi, innymi autokarami). Tym samym 
należy liczyć się z przesiadką w jednym z miast, gdzie zjeżdża się 
kilka różnych autokarów. 
Toalety autokarowe – należy pamiętać, że, ze względu na ogra-
niczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie 
korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjolo-
gicznych co ok. 4 godziny organizujemy postoje w miejscach, 
gdzie skorzystać można z toalet (często płatnych).
Zachowanie bezpieczeństwa - podczas jazdy nie należy poru-
szać się po autokarze, bowiem przy gwałtownym hamowaniu 
może się to skończyć poważnym wypadkiem. Podobnie należy 
zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłasz-
cza, jeśli z jakichś względów autokar zatrzymuje się na jezdni. 
W żadnym wypadku nie należy wysiadać na autostradach czy 
w tunelach.

SAMOLOT
Samoloty. Biuro korzysta z usług różnych linii lotniczych (tra-
dycyjnych przewoźników, linii czarterowych oraz tzw. Low Co-
stów), oferując przeloty w klasie turystycznej sprawdzonych 
i renomowanych firm. W przypadku niektórych imprez istnieje 
możliwość wykupienia (za dodatkową opłatą) przelotu w innej 
klasie -  o  wyższym standardzie. Szczegółowe informacje na 
ten temat znajdują się w opisach imprez. Samoloty – z regu-
ły są to Boeingi, Airbusy i McDonell Douglasy, przeznaczone 
do pokonywania tras średniodystansowych (3.000 do 5.000 
km) lub na kierunkach egzotycznych (Karaiby, Tajlandia itp.) 
długodystansowych. 
Catering. Obecnie linie lotnicze (szczególnie tanie i czarterowe) 
odchodzą zupełnie od podawania posiłków na pokładach sa-
molotów lub serwują skromne przekąski (typu kanapka i napój 
lub owoce). W przypadku, gdy linie nie przewidują posiłków na 
pokładzie, można nabyć kanapki lub niekiedy dania obiadowe 
w tzw. sky-barze obsługiwanym przez stewardesy. Dokładne 
informacje na temat posiłków i ich cen otrzymacie Państwo na 
pokładzie samolotu. 
Obsługa. W przypadku zagranicznych linii lotniczych obsługa 
samolotu (stewardesy lub piloci) nie mówi po polsku – ale za-
wsze można porozumieć się w języku angielskim.
Opóźnienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/
czarterowych. Sytuacje tego rodzaju mają miejsce szczególnie 
w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i z reguły wyni-
kają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które 
Biuro nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie techniczne, lokalne 
przepisy dotyczące startów/lądowań samolotów, obostrzenia 
przepisów bezpieczeństwa itp.). Prosimy o wyrozumiałość – nasi 
pracownicy lub lokalni przedstawiciele zawsze będą się starali 
Państwu pomóc. 
Zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 
z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub od-
wołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej ustawie 
Prawo Lotnicze. 

Utrata lub zniszczenie bagażu. Sytuacje takie regulowane są 
przez międzynarodowe konwencje dotyczące ruchu lotniczego, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tj. w  szczególności 
w Konwencji warszawskiej  z 1929 r. o ujednostajnieniu niektó-
rych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lot-
niczego, wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję 
warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez 
osobę inną niż przewoźnik umowny, w Konwencji montrealskiej 
z  1999 roku. W razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas 
przelotu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze lotniska 
i  pobrać od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk 
PIR wraz z  oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami 
pokładowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno 
sam fakt poniesienia szkody, jak i jej wartość należy załączyć do 
reklamacji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona (przeka-
zana lub wysłana) do przewoźnika bezzwłocznie po wykryciu 
szkody – najpóźniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu, 
zaś w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu najpóźniej 
w terminie 21 dni od daty odebrania bagażu.

BAGAŻ
W przypadku wycieczek samolotowych turysta zazwyczaj może 
zabrać bagaż podręczny do 5 kg oraz 1 sztukę bagażu głównego 
najczęściej o wadze od 15 do 20 kg (w zależności od linii lotni-
czej). Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lot-
nisku wg taryf obowiązujących u danego przewoźnika (dotyczy 
to np. desek windsurfingowych, złożonego roweru, sprzętu do 
golfa, sprzętu narciarskiego lub sprzętu do nurkowania – butle 
muszą być puste). Przewoźnik może zabrać nadbagaż wyłącznie 
w przypadku wolnej pojemności bagażowej.
W przypadku wyjazdów autokarowych ilość bagażu ograniczo-
na jest do jednej walizki lub torby podróżnej (max. 20 kg) oraz 
niedużego bagażu podręcznego, a w przypadku imprez narciar-
skich dodatkowo para nart i butów lub deska snowboardowa na 
osobę (koniecznie w pokrowcu i tylko ze sprzętem narciarskim 
– prosimy, aby nie dopakowywać innych przedmiotów). W auto-
busie (również podczas realizacji transferów) nie ma możliwości 
dopłat za nadbagaż - w takim wypadku obsługa odmówi za-
brania dodatkowej walizki czy torby. W celu uniknięcia pomyłek 
przy odbieraniu bagażu, sugerujemy, by bagaże oddawane do
luku były oznaczone w sposób umożliwiający właścicielom ich
łatwe rozpoznanie.

PRZEDSTAWICIELE BIURA W MIEJSCU REALIZACJI IMPREZY
Pilot i przewodnik - to dwie różne osoby – pilot jest osobą to-
warzyszącą w imieniu organizatora imprezy turystycznej uczest-
nikom imprezy, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem 
wykonywania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe 
informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca, wskazuje 
lokalne atrakcje, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Nie 
ma jednak uprawnień do oprowadzania po obiektach muzeal-
nych. Tym zajmują się przewodnicy lokalni (z reguły dodatkowo 
płatni), którzy najlepiej znają swoje miasta i przeszli odpowied-
nie szkolenia. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wy-
konywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju, 
na terenie którego pracują.
Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wy-
jazdu (proszę pamiętać, iż podczas podróży samolotem, a także 
autokarem (głównie na odcinkach krajowych) pilot nie zawsze 
towarzyszy grupie).
Rezydent - jest osobą znajdującą się w miejscu wyjazdu przez 
cały sezon i odpowiada za techniczną organizację pobytu, za-
kwaterowanie, transfery, spotkania informacyjne oraz za pośred-
nictwo w sprzedaży imprez fakultatywnych. Nie zawsze będzie 
on mógł jednak towarzyszyć Państwu podczas transferów 
i  imprez fakultatywnych. Prosimy także pamiętać, iż rezydent 
niekoniecznie będzie zakwaterowany w tym samym obiekcie, 
w którym Państwo mieszkacie. Stąd też kontakt z rezydentem 
będziecie mieli podczas jego regularnych dyżurów w miejscu 
Państwa zakwaterowania (zwykle 2 - 3 razy w tygodniu), a w sy-
tuacjach awaryjnych pod podanym przez niego numerem telefo-
nu (lub numerem lokalnego kontrahenta Rainbow Tours). Infor-
macje o  numerach telefonicznych do miejscowych rezydentów 
lub przedstawicieli Biura otrzymacie Państwo przy stanowiskach 
odpraw Rainbow Tours na lotnisku przy wylocie lub u pilota przy 
wyjeździe autokaru. 
Dodatkowo, podczas swej podróży mogą Państwo mieć kontakt 
również z innymi osobami, oddelegowanymi do sprawowania 

opieki nad naszymi Klientami. Mogą to być m. in. miejscowi pi-
loci, kierowcy autokarów, kontrahenci, personel linii lotniczych, 
hoteli i innych organizacji, z których współpracy Rainbow Tours 
korzysta przy organizacji świadczeń turystycznych. Wszyscy oni 
są odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania powierzo-
nych im zadań. 
Zarówno pilot, jak i rezydent są odpowiedzialni za właściwą 
i bezpieczną realizację imprezy. Uczestnik ma zatem obowiązek 
bezwzględnie podporządkować się zaleceniom obsługi wyjazdu 
(w  tym przewodnikowi, rezydentowi, pilotowi, a  w  przypadku 
przejazdu lub przelotu odpowiednio: kierowcy lub personelowi 
linii lotniczych). Nie przestrzeganie powyższego może spowodo-
wać poważne konsekwencje dla Uczestnika.

TOUR GUIDE SYSTEM
Jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania 
grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na 
czas zwiedzania otrzymają Państwo niewielki indywidualny 
odbiornik. Pilot/przewodnik korzysta z  nadajnika i mikrofonu, 
docierając z przekazem informacji do każdego z Uczestników im-
prezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich, 
zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty 
muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowa-
nia systemu przez całą imprezę, odbiornik należy każdorazowo 
wyłączyć po zakończeniu zwiedzania. W przypadku zagubienia 
lub uszkodzenia odbiornika Uczestnik zostanie obciążony jego 
kosztami w wysokości 50 zł.

ZBIÓRKA
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych w katalogu 
godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 0,5 godziny 
przed wyjazdem, dla imprez lotniczych 2 godz. przed wylotem). 
Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i ter-
minowej realizacji programu, organizator nie ma obowiązku 
czekania na spóźnionego uczestnika. Zatem o ile uczestnik nie 
zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej 
nie zostanie zabrany na imprezę, a ewentualne dołączenie do 
grupy w trakcie imprezy będzie wymagało od Uczestnika po-
niesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce 
spotkania z grupą. 
Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsia-
dania/wylotu na inny niż zawarty w umowie z Państwem przy-
stanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wyni-
ka, że autobus jedzie przez kolejne przystanki. Każdą zmianę 
przez Uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu (o której mowa 
w pkt 13. OWU) trzeba uzgodnić z Rainbow Tours pod rygorem 
utraty gwarancji miejsca w środku transportu i/lub odmowy 
zwrotu wniesionych wpłat z tytułu realizacji świadczeń w zakre-
sie przewozu/przelotu. 
W przypadku imprez autokarowych, na życzenie Klienta 
i w miarę dostępności miejsc w pojeździe łącznikowym (tj. po-
ruszającym się na terenie Polski do miejsca przesiadek) istnieje 
możliwość zmiany przystanku wyjazdowego lub/i powrotnego. 
Zmiany te wprowadzone do umowy na 6 dni przed rozpoczę-
ciem imprezy lub wcześniej są bezkosztowe. W przypadku doko-
nywania  zmiany przystanku 5 dni przed rozpoczęciem imprezy 
lub później, Rainbow Tours pobiera opłatę w wysokości 50zł/
osoba/przystanek. 

CZAS TRWANIA IMPREZY – ILOŚĆ DNI
W programach wycieczek podajemy ilość dni od wyjazdu/wylo-
tu z Polski do przyjazdu/przylotu do Polski. Oznacza to że podróż 
(autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania impre-
zy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze, że z reguły na 
podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień imprezy, a roz-
kłady lotów i wyjazdów autokarowych opisane są w katalogu i na 
naszych stronach internetowych r.pl/rozklady.

DOPŁATY NA MIEJSCU
Większość opłat związanych z Państwa wyjazdem uiszcza się 
w  biurze, w którym kupują Państwo wycieczkę. Jednak część 
kosztów turysta pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chy-
ba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów – płatne u pilotów (lub w kasach obiektów turystycz-
nych), imprezy fakultatywne – płatne w miejscu docelowym, 
np.  u  rezydenta, taksa klimatyczna, inne opłaty typu końcowe 
sprzątanie apartamentu czy kaucja. Tego rodzaju dopłaty wy-
szczególnione są najczęściej w rubryce „Świadczenia” pod ha-
słem „Cena nie obejmuje...” lub w opisie obiektu albo progra-
mu zwiedzania i dotyczą opłaty za jedną osobę. Prosimy także 
pamiętać, iż niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia takiej 
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dopłaty może spowodować np. odmowę zakwaterowania przez 
właściciela obiektu lub odmowę dalszej realizacji świadczeń. 

INFORMACJE O OPŁATACH W KATALOGU
Dla Państwa wygody w opisach obiektów noclegowych zamie-
ściliśmy informacje o kosztach dodatkowo płatnych udogodnień 
(np. opłatach za Internet, leżaki, ręczniki plażowe). Prosimy pa-
miętać, że podane kwoty mają wyłącznie charakter orientacyjny 
i były aktualne w czasie, gdy publikowany był nasz katalog.

IMPREZY LOKALNE (FAKULTATYWNE)
Są to wycieczki organizowane podczas pobytu przez Rainbow 
Tours S.A. lub lokalne biura – partnerów Rainbow Tours. W  przy-
padku zakupu wycieczki lokalnej (fakultatywnej) na miejscu, re-
zydenci lub piloci jedynie pośredniczą przy zawieraniu umowy 
z zagranicznym biurem. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy, 
wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyj-
nymi cenami znajduje się w opisach ofert. Ceny mogą jednak 
ulegać wahaniom – zależne jest to od ilości uczestników i  lo-
kalnych biur podróży, które są organizatorami takich imprez. 
Zazwyczaj wycieczki lokalne (fakultatywne) odbywają się przy 
min. 25 chętnych. W przypadku nieosiągnięcia owego minimum 
grupy, wycieczka lokalna (fakultatywna) może się nie odbyć. 

ZAKWATEROWANIE 
Ze względu na różne przepisy miejscowe, Rainbow Tours wpro-
wadza własną standaryzację obiektów w katalogach („słonecz-
ka”). W każdej ofercie hotelu podana jest jego oficjalna kategoria 
(przyznana według przepisów miejscowych), jak również klasa 
obiektu przyznana przez Rainbow Tours (w postaci „słoneczek”). 
Podstawą do nadania hotelowi określonej liczby słoneczek jest 
subiektywna opinia Touroperatora oparta na kryteriach takich 
jak: dostępna w hotelu infrastruktura towarzysząca (ilość ba-
senów, plac zabaw, boiska sportowe), wyposażenie i  wystrój 
pokoi, atrakcyjność położenia hotelu, widok rozpościerający się 
z  hotelu/pokoi, organizowane animacje, jakość serwowanego 
wyżywienia, standard obsługi oraz opinie naszych Klientów. 
Plus (+) oznacza świadczenia lepsze niż standard - o czym pisze-
my w rubryce „naszym zdaniem” przy opisie obiektu. Powyższa 
kategoryzacja może się różnić od oficjalnej, obowiązującej w da-
nym kraju, przy czym lokalna kategoria obiektu podana jest 
w jego opisie.
Zdjęcia prezentowane w katalogach oraz innych materiałach 
reklamowych są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, w szcze-
gólności, że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak jak 
prezentowany na zdjęciu w katalogu.
Na metraż pokoi podany w opisach poszczególnych hoteli składa 
się cześć mieszkalna, łazienka, a czasami także balkon.
W niektórych apartamentach (zwłaszcza w Grecji i Chorwacji) 
sprzątania (oraz zakupu środków czystości) dokonuje się we 
własnym zakresie.
Hotele mogą posiadać własne regulaminy korzystania z hote-
lowych zjeżdżalni (mogą się pojawić ograniczenia wiekowe/
wzrostowe).

DOBY HOTELOWE
W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 
14.00, pokoje zaś trzeba opuścić do godziny 10.00 (wówczas 
ustaje również prawo do korzystania ze świadczeń hotelowych). 
Doba hotelowa nie jest więc równoznaczna z dobą zegarową 
trwającą 24 godziny. Po wykwaterowaniu, pilot zawsze będzie 
w stanie pomóc Państwu w przechowaniu bagażu do momentu 
odjazdu.
W przypadku imprez z dojazdem własnym należy stosować 
się do podanych w katalogu godzin przyjazdu do obiektu. Jeśli 
Państwa przyjazd do hotelu może być opóźniony (to jest poza 
godzinami pracy recepcji: przed godzina 8.00 lub po 18.00), 
należy uprzedzić o tym recepcję telefonicznie a dodatkowo 
– za odbiór kluczy do pokoju poza godzinami pracy może zo-
stać naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 Euro/pokój. 
Uwaga! Przy ofertach z dojazdem własnym należy pamiętać, by 
w apartamencie/studio nie było zakwaterowanych więcej osób
niż precyzuje to oferta. 

WYŻYWIENIE
W zależności od oferty różny jest też rodzaj wyżywienia. W apar-
tamentach i studiach (posiadających aneks kuchenny) zazwyczaj 
nie ma wyżywienia, co wiąże się organizacją posiłków przez 
turystów. 
Śniadania. Kontynentalne – to skromny posiłek złożony z re-
guły z pieczywa, nabiału lub dżemu (rzadko wędliny) oraz 
kawy lub herbaty. Śniadanie kontynentalne wzmocnione lub 

rozszerzone - jak wyżej, ale często z wędliną lub jogurtem 
i  sokami. Śniadania w formie bufetu są nieco bogatsze i dają 
możliwość większego wyboru - zależy to jednak również od 
standardu hotelu. Czasami jednak nie różnią się one specjal-
nie od wzmocnionych śniadań kontynentalnych (w zakresie 
asortymentu), a różnią się jedynie sposobem podania. Należy 
pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artyku-
łów, gdyż jest to niemile widziane przez obsługę. Lepiej jest 
podchodzić do bufetu kilka razy niż zostawiać coś na talerzu 
lub wynosić poza restaurację. 
Obiadokolacje – gorący posiłek w porze kolacji, zwykle dwu-
daniowy. W niektórych ofertach wliczony w cenę, w niektórych 
- możliwość dopłaty. Jeżeli nie ma możliwości dopłaty, oznacza 
to, że nie organizujemy obiadokolacji. Nie znaczy to jednak, że tu-
rysta nie będzie miał możliwości zjedzenia posiłku. W trakcie im-
prez objazdowych pilot daje czas wolny, jak również przedstawia 
propozycje okolicznych restauracji, Obiadokolacje mogą być or-
ganizowane w restauracjach hotelowych, jak również w mieście.
Z reguły pierwszym przysługującym posiłkiem jest kolacja (lub
obiadokolacja) w dniu przylotu, ostatnim zaś – śniadanie w dniu 
wylotu (chyba, że oferta precyzuje inaczej). 
Napoje – Przy śniadaniu (kawa, herbata, sok) są wliczone
w  cenę, przy obiadokolacjach z reguły są płatne dodatkowo –
chyba że oferta precyzuje to inaczej.
Prosimy pamiętać, że podane w ofercie godziny realizacji po-
siłków mają charakter przybliżony i były aktualne w czasie, gdy 
publikowany był nasz katalog.

OSOBY PODRÓŻUJĄCE SAMOTNIE
Osoby podróżujące samotnie, chcące uniknąć dopłaty za pokój 
jednoosobowy mogą za zgodą Organizatora starać się o dokwa-
terowanie do pokoi dwu lub trzyosobowych (Uwaga! w  nie-
których hotelach możliwe są tylko pokoje 2 os. z  dostawką), 
jednakże z przyczyn obiektywnych Biuro nie może tego zagwa-
rantować. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do uisz-
czenia dopłaty za pokój 1-osobowy (chyba że oferta precyzuje 
inaczej). Informacja o konieczności ewentualnej dopłaty zostanie 
przekazana najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

DOSTAWKA
To dodatkowe, z reguły rozkładane łóżko lub mniejsze łóżko. 
Prosimy pamiętać, że wstawienie takiego łóżka zmniejsza po-
wierzchnię pokoju. Zdarza się również, iż pokój 3-osobowy jest 
w rzeczywistości pokojem 2 osobowym z dostawką (dotyczy to 
z reguły hoteli o standardzie turystycznym **-***). Zniżki prze-
widziane w ofercie katalogowej dla osoby śpiącej na dostawce 
niekoniecznie obowiązują przy ofertach promocyjnych (w szcze-
gólności typu „last minute”).

KLIMATYZACJA
W autokarze – może to być typowa klimatyzacja lub turbo na-
wiew. Jedna i druga możliwość zapewnia odpowiednią tempe-
raturę w autokarze, a tym samym komfort przejazdu. Mimo tego 
w miesiącach najwyższych upałów (lipiec/sierpień) i  zwłaszcza 
w krajach południowych schłodzenie autokaru może być dla nie-
których osób niewystarczające.
W hotelach – klimatyzacja włączana jest centralnie (często 
z ndywidualną regulacją) lub w pokojach znajdują się oddzielne 
agregaty i chłodzą tylko dane pomieszczenie. Często za klima-
tyzację trzeba dopłacić w hotelu na miejscu (piszemy o tym 
w opisach obiektów). Należy także pamiętać, iż klimatyzacja jest 
włączana okresowo (tzn. tylko w miesiącach najwyższych upa-
łów), a w ciągu dnia może działać tylko w wyznaczonych przez 
obsługę godzinach. 

PLAŻA I SPRZĘT REKREACYJNY
Większość plaż jest ogólnie dostępna i nieodpłatna. Płatne są 
jednak najczęściej parasole i  leżaki. Przy plażach znajdziecie 
Państwo zwykle wypożyczalnie sprzętu wodnego, szkoły wind-
surfingu, nurkowania itd. Prosimy pamiętać, iż określenie „plaża 
piaszczysta” nie jest jednoznaczne z długą, szeroką plażą z bia-
łym piaskiem, czyli taką jaką mamy np. w Łebie. W efekcie plaże 
różnią się dość znacznie pomiędzy krajami - od piaszczystych 
z żółtym, ale grubszym piaskiem (najczęściej w Grecji) poprzez 
piaszczyste z dość ciemnym piaskiem (najczęściej w Hiszpanii) 
do żwirowych (najczęściej w Chorwacji) czy wręcz kamienistych 
i  skalistych (Lazurowe Wybrzeże, Malta). Informacje na temat 
plaży zamieszczone są przy opisach obiektów lub miejscowości 
wypoczynkowych.

KURORTY WAKACYJNE
Większość miejsc, które odwiedzamy to miejsca szczególnie 

atrakcyjne turystycznie i odwiedzane przez tysiące turystów. 
Bywa tam zatem tłoczno (szczególnie w sezonie), w niektó-
rych kurortach nocne życie trwa aż do białego rana, będzie 
więc hałaśliwie. Zdarzać się mogą również drobne kradzieże. 
Rekomendujemy więc aby gotówkę, dokumenty i cenne przed-
mioty przechowywać w sejfach, które są dostępne (bezpłatnie 
lub za niewielką opłatą) w większości hoteli z naszej oferty 
(szczegółowe informacje są podane w opisach poszczególnych 
obiektów). Zwykle także tego rodzaju miejscowości podlegają 
ciągłym modernizacjom i dużo się tam inwestuje. Nie należy 
zatem być zaskoczonym jeśli pewnego dnia obudzi Państwa 
hałas na, właśnie obok rozpoczętej, budowie nowego hotelu lub 
co gorsza - hałas w naszym hotelu, ale dwa piętra niżej. Tego 
rodzaju prace prowadzone są jednak tylko w ciągu dnia i tylko 
w dni robocze, nie powinny więc być uciążliwe. W krajach połu-
dniowych, a zwłaszcza na wyspach mogą wystąpić krótkotrwałe 
braki wody lub prądu. 

UBEZPIECZENIA
Klienci Rainbow Tours ubezpieczeni są w TU Europa S.A. na 
podstawie umowy ubezpieczenia nr 2/Z/2008, polisa nr RB-
T2/Z/08 - wariant Podstawowy. Prosimy o zapoznanie się 
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego dla Klien-
tów Rainbow Tours S.A., dostępnymi w biurach sprzedających 
ofertę Rainbow Tours oraz na stronie internetowej http://r.pl/. 
Ubezpieczenie zawierane przez Rainbow Tours na rzecz 
Uczestników ma charakter podstawowy, dlatego każdy Uczest-
nik powinien zastanowić się nad zawarciem dodatkowego 
ubezpieczenia w razie potrzeby (np. w przypadku amatorskie-
go uprawiania sportu - PAKIET SPORT lub dla osób mających 
zdiagnozowane choroby przewlekłe - WARIANT REKOMENDO-
WANY, WARIANT REKOMENDOWANY PLUS bądź WARIANT 
NAJLEPSZY).
WARIANT PODSTAWOWY ubezpieczenia podróżnego
obejmuje:
Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do kraju (KL) – za-
pewniające zwrot wydatków związanych z nagłym zachorowa-
niem lub nieszczęśliwym wypadkiem, poniesionych na: badania 
lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, pobyt 
w  szpitalu, leczenie stomatologiczne do wysokości 500  PLN, 
transport do szpitala oraz do Polski. Suma ubezpieczenia KL 
wynosi 60 000 PLN. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzial-
ności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek 
m.in. chorób przewlekłych, chorób psychicznych, epidemii,
przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, zażycia środków
odurzających, szkód będących następstwem uprawiania spor-
tów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i  wyczynowych, aktyw-
nego uczestnictwa w działaniach wojennych i aktach terroru. 
Ochronę w zakresie chorób tropikalnych (CT) - ubezpiecze-
nie podstawowe obejmuje także koszty leczenia na wypadek
chorób tropikalnych, pod warunkiem dokonania przez Ubez-
pieczonego, przed odbyciem podróży zagranicznej, wskazanych 
przez właściwe instytucje, szczepień obowiązkowych na danym 
terytorium podróży. Za choroby tropikalne uważa się choroby
wywołane przez organizmy patogenne charakterystyczne dla
stref podzwrotnikowych i równikowych.
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa (KR) – do sumy
10 000 PLN.
Pomoc w podróży – obejmującą m.in. zwrot kosztów podróży
i  pobytu osoby towarzyszącej lub osoby wezwanej do towa-
rzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów
zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekon-
walescencji.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerb-
ku na zdrowiu lub śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100%
uszczerbku na zdrowiu wynosi 5 000 PLN a świadczenie z tytułu 
śmierci 2 500 PLN. 
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) – zapewniające
ochronę bagażu w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Suma 
ubezpieczenia bagażu wynosi 500 PLN. Ubezpieczenie nie obej-
muje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszcze-
niu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego.
Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce,
papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki,
przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpo-
średnią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, akcesoria 
samochodowe, sprzęt sportowy.
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WARIANT REKOMENDOWANY: obejmuje wszystkie ryzyka 
wymienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubez-
pieczenia:  KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta 
do 260 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu – do 15  000  PLN, NNW z tytułu śmierci do 7 500  PLN, 
BP - ubezpieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo ten wa-
riant zapewnia ochronę w przypadku zaostrzenia się choro-
by przewlekłej (w zakresie KL i NNW), a także ubezpieczenie 
kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do 
600  PLN i  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 
100 000 PLN.
WARIANT REKOMENDOWANY PLUS: obejmuje wszystkie ry-
zyka z  wariantu podstawowego z  wyższymi niż w  wariancie 
Podstawowym i  Rekomendowanym sumami ubezpieczenia: 
KL – koszty leczenia do 460 000 PLN, NNW z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu – do 20 000 PLN, NNW z tytułu śmierci 
– do 10  000  PLN, BP ubezpieczenie bagażu podróżnego – do
2  000  PLN. Dodatkowo ten wariant obejmuje także ochronę
w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej (w zakresie 
KL i NNW), ubezpieczenie kosztów związanych z  opóźnionym
dostarczeniem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej - 200 000 PLN.
WARIANT NAJLEPSZY: obejmuje wszystkie ryzyka z wariantu
podstawowego, ale sumy ubezpieczenia są wyjątkowo wyso-
kie (ubezpieczenie takie polecamy osobom udającym się do
USA, Meksyku, Japonii, Singapuru, czyli krajów gdzie koszty
leczenia są szczególnie wysokie). KL – koszty leczenia wzrasta
do 860 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu – do 35 000 PLN, NNW z tytułu śmierci - do 17 500 PLN,
BP  ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 2  500  PLN. Do-
datkowo ten wariant obejmuje także ochronę w przypadku
zaostrzenia się choroby przewlekłej (w zakresie KL i NNW), 
ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarcze-
niem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej 400 000 PLN. 
PAKIET SPORT: zapewnia ochronę podczas rekreacyjnego
uprawiania sportów wysokiego ryzyka (w ramach KL i NNW):
narciarstwa, snowboardu, nurkowania, jazdy na nartach i  sku-
terach wodnych, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy
na quadach, jazdy konnej, a także ochronę sprzętu sportowe-
go do 1  500  PLN i  ochronę na wypadek wyrządzenia szkody
osobom trzecim podczas uprawiania tych sportów do kwoty
100  000  PLN w  przypadku szkód rzeczowych i 200  000  PLN
w przypadku szkód osobowych.
Postępowanie w celu otrzymania świadczenia ubezpiecze-
niowego
W razie wystąpienia objawów chorobowych należy niezwłocznie 
skontaktować się z:
Centrum Pomocy TU Europa S.A.
Tel. +48 22 568 98 28
Centrum Pomocy TU Europa S.A. jest jedynym podmiotem
uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich. Obsługa me-
dyczna odbywa się bezgotówkowo tylko wtedy, gdy organizo-
wana jest przez Centrum Pomocy TU Europa S.A.. W przypadku 
wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta
lub we własnym zakresie, prosimy o opłacenie wszystkich kosz-
tów gotówką i zgłoszenie się po zwrot kosztów po powrocie do 
Polski, z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla Klien-
tów Rainbow Tours S.A. Zwrot kosztów leczenia nastąpi na pod-
stawie udokumentowanych dowodów poniesionych kosztów.
Ważne. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia
podróżnego odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Rainbow
Tours ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań
oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie
wypłaty odszkodowania.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI LUB PRZERWANIA 
UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ  100%

To ubezpieczenie jest dostępne po zapłaceniu dodatkowej składki 
i umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków na wypadek 
odwołania wyjazdu z ważnej życiowej przyczyny, m.in. nagłej 
choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, na-
stępstwa choroby przewlekłej, szkody w mieniu powstałej w wy-
niku działania zdarzenia losowego, utraty pracy, komplikacji zwią-
zanych z ciążą, przedwczesnego porodu mającego miejsce przed 
32 tygodniem ciąży. Przyczyną rezygnacji może być również akt 
terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni 

przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju będącym celem podróży 
ubezpieczonego i leżącym na terytorium Europy, z wyłączeniem 
Turcji, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w pro-
mieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego 
oraz jeśli Rainbow Tours nie zaoferował ubezpieczonemu zamia-
ny imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w któ-
rym akt terrorystyczny nie występuje. Ubezpieczenie Kosztów 
Rezygnacji lub Przerwania Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej 
100% można zakupić w chwili zawierania umowy. Informacje 
dotyczące możliwości dokupienia ubezpieczenia po zawarciu 
umowy są dostępne w Biurach Obsługi Klienta oraz w Call Center.

INFORMACJE CELNE I WIZOWE
W krajach Unii Europejskiej i niektórych krajach Europy Połu-
dniowo-Wschodniej nienależących do UE obywatele polscy nie 
potrzebują wizy ani paszportów (wystarczy dowód osobisty 
o ważności minimum 3 miesiące od daty zakończenia impre-
zy). We wszystkich pozostałych krajach świata, w tym Europy
Wschodniej (Rosja i kraje byłego ZSRR), potrzebne są paszporty 
(z reguły ważne co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z wy-
jazdu), a  często także wizy (informacje na temat wiz zawarte
są w programach). W przypadku wyjazdów do krajów byłego
ZSRR lub krajów pozaeuropejskich kontrole graniczne są bardziej 
rygorystyczne. Wizy uczestnicy otrzymują albo na lotnisku kraju 
docelowego albo załatwiane są one przez Rainbow Tours. Oby-
wateli innych państw niż polskie mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowe i wizowe. 
Praktycznie do każdego kraju turysta może wwieźć przedmioty 
i rzeczy, których ilość i przeznaczenie nie wskazują na charakter 
handlowy. Z reguły wolno wwieźć 200 sztuk papierosów oraz
1/2 l mocnego alkoholu i 1 l wina lub piwa.

OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
Na stronach internetowych MSZ (https://www.gov.pl/web/dy-
plomacja/informacje-dla-podrozujacych/ dostępne są ostrzeże-
nia dla podróżujących. Rekomendujemy aby regularnie zapozna-
wać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego 
celem Państwa podróży zarówno przed przystąpieniem do umo-
wy jak i już po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski. 

PRZEWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Z uwagi na ryzyko wprowadzenia chorób zwierzęcych na te-
ren UE (szczególnie z krajów pozaeuropejskich), istnieją surowe 
prawne ograniczenia dotyczące przewozu niektórych produktów 
pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności). Naruszenie praw-
nych zakazów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowa-
nia karnego oraz konfiskatą i zniszczeniem wwożonych produk-
tów w chwili przybycia do UE. Nie jest dozwolone wwożenie do 
UE z innych państw: mięsa, mleka, miodu, produktów mięsnych 
i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w prosz-
ku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze 
względów medycznych). Wyjątkiem są niektóre kraje europej-
skie nie należące do UE jak: Andora, Wyspy Owcze, Grenlandia, 
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, San Marino i Szwajcaria, z tych 
państw można przywozić niewielkie ilości takich produktów 
z przeznaczeniem do własnej konsumpcji. 
Ponadto, w przypadku produktów z egzotycznych gatunków 
zwierząt lub gatunków zwierząt chronionych (muszle, kości, pió-
ra, skóry itd.) przepisy prawa są bardzo restrykcyjne a przywóz 
takich przedmiotów z reguły jest całkowicie zabroniony (sankcje 
karne to przepadek mienia, grzywna a nawet więzienie). Po-
dobne, restrykcyjne zasady dotyczą przywozu żywych zwierząt.

INFORMACJE ZDROWOTNE
Wyjazdy organizowane przez Rainbow Tours odbywają się do 
krajów uznawanych za zdrowotnie bezpieczne (Europa i  ba-
sen M. Śródziemnego) – nie są wymagane żadne szczepienia 
ochronne ani profilaktyczne. W pozostałych wypadkach (kraje 
azjatyckie, niektóre afrykańskie lub karaibskie) podajemy szcze-
gółowe wymagania zdrowotne w opisach imprez (jeśli szczepie-
nia są wymagane lub choćby zalecane). Należy jednak zawsze 
pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego, jak mycie rąk 
przed jedzeniem, mycie owoców i warzyw lub picie tylko butel-
kowanej wody mineralnej itd.

ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW
Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem pasz-
portu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kra-
ju jest zobowiązany zawiadomić miejscowego przedstawiciela 
Biura, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy 
oraz zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady RP na 
terytorium kraju pobytu. Urzędnicy konsularni RP zobowiązani 

są do udzielenia wszelkiej pomocy (łącznie z pomocą finansową 
i prawną) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku pol-
skiej placówki taką rolę pełnią placówki państw Unii Europejskiej.

WALUTY
Euro (EUR) obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej 
od 01.01.2002 (m.in. Austria, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja, 
Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania 
i Holandia). W krajach, które nie są objęte wspólną walutą EURO 
obowiązują dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania, 
Szwecja, Norwegia, Dania) - większość z nich można wymie-
niać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach. 
Waluty krajów pozaeuropejskich (Tunezja, Egipt, Turcja, Maroko, 
Kuba, Dominikana itd) są niedostępne w Polsce - proponuje-
my zabrać ze sobą dolary amerykańskie lub euro, które można 
wymieniać w miejscowych bankach lub kantorach, a także na 
granicy. Polskie karty płatnicze (należące do międzynarodowych 
systemów Visa czy Mastercard) są honorowane w większości 
krajów, do których wyjeżdżamy na wakacje.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Biuro stosuje postanowienia Rozporządzenia (WE) 1107/2006 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących 
drogą lotniczą (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=celex%3A32006R1107). Osoby niepełnosprawne wy-
bierające się w podróż są zobowiązane poinformować Biuro 
przed zawarciem umowy o stopniu niepełnosprawności lub o in-
nych wymaganiach specjalnych. Biuro przed zawarciem umowy 
wskaże czy jest możliwe spełnienie określonych wymagań spe-
cjalnych. Biuro może odmówić przyjęcia rezerwacji lub odstąpić 
od umowy z osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej 
sprawności ruchowej:
- w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpie-
czeństwa ustanowionych  prawem lub w celu spełnienia wymo-
gów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał
przewoźnikowi lotniczemu certyfikat przewoźnika lotniczego
- gdy rozmiar samolotu lub jego drzwi, czynią fizycznie niemoż-
liwym wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby niepełno-
sprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej 
- gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej spraw-
ności ruchowej nie towarzyszy inna osoba zdolna do udzielenia 
niezbędnej pomocy tej osobie
W przypadku, gdy Biuro  odmawia przyjęcia rezerwacji lub
odstępuje od umowy powiadamia niezwłocznie osobę nie-
pełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej
o przyczynach. Na żądanie zainteresowanego, Biuro przedstawia 
na piśmie wspomniane przyczyny w terminie 5 dni roboczych.
Ponadto, biuro podejmuje wówczas należyte starania w  celu
zaproponowania zainteresowanej osobie możliwego do zaak-
ceptowania rozwiązania alternatywnego.

OGRANICZENIA WIEKU
Wycieczki objazdowe z naszej oferty charakteryzują się bardzo 
intensywnym programem zwiedzania, a niekiedy wymagają 
wielogodzinnych przejazdów lub/i długich pieszych spacerów. 
Sugerujemy, by na najbardziej forsowne imprezy nie wybierać 
się z dziećmi poniżej 5-ego roku życia. W razie wątpliwości, czy 
dziecko zdoła uczestniczyć w wybranej przez Państwa wyciecz-
ce, prosimy zgłosić się po radę do biur sprzedających ofertę 
Rainbow Tours.
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1. Zasady ogólne.
Organizatorem imprez turystycznych zawartych w  katalogu
oraz na stronie internetowej www.r.pl – organizatorem turystyki 
(w  rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017  r. o  imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) jest Rain-
bow Tours Spółka Akcyjna zwana dalej „Biurem”. Dane organiza-
tora – Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270 
(e-mail: sekretariat@r.pl, tel: 42 680 38 20) wpisana do KRS pod 
numerem 0000178650, NIP 725-18-68-136, wpis do Rejestru Or-
ganizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 157. Organem
rejestrowym jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Prawa
i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu 
o art. 384 KC i ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa” w  im-
prezach turystycznych organizowanych przez Rainbow Tours S.A. 
(OWU) oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj koniecznie” 
(dalej łącznie zwane „Warunkami”) i  stanowią integralną część
umowy o  świadczenie usług turystycznych organizowanych
przez Biuro. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych
organizowanych przez Biuro i  zamieszczonych w  katalogu, in-
nych materiałach pisemnych Biura oraz na stronie internetowej
Biura, w  tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatyw-
nych). Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Uczestnik zobowiąza-
ny jest do wnikliwego przeczytania katalogu, „Ogólnych Warun-
ków Uczestnictwa” i  informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj
Koniecznie”. Zawarcie umowy - zgłoszenia oznacza, że Uczestnik 
(w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy - zgło-
szenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy. 

2. Zawarcie umowy.
Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje po-
dane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaprosze-
nie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy następuje każdorazowo
po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w  materiałach
wskazanych powyżej i  podpisaniu umowy - zgłoszenia uczest-
nictwa (w imieniu własnym i  pozostałych uczestników) oraz
wpłaceniu zaliczki (w maksymalnej wysokości 30%). Nie dopusz-
cza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty zaliczki niż wska-
zano powyżej do 31 dni przed wyjazdem, ewentualne nadpłaty
będą niezwłocznie zwracane. Zawarcie umowy na rzecz osoby
małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z  podpi-
sami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni
wyjeżdża bez opiekuna ustawowego). Zawarcie umowy może
nastąpić bezpośrednio   poprzez wykorzystanie strony r.pl bądź
w  biurach sprzedaży w  fizycznej obecności obu stron umowy.
Zawierając umowę-zgłoszenie uczestnictwa Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i  udostępnianie swoich
(oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbęd-
nych dla realizacji imprezy. 

3. Warunki płatności.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obej-
mują podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świad-
czeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy
określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.
Określona w umowie cena za świadczenie usługi turystycznej
winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 30 dni przed
dniem rozpoczęcia imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo roz-
wiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną
przekazane na dobro Biura w ustalonych terminach. 

4. Zmiany świadczeń.
A. Zmiana świadczeń przed rozpoczęciem imprezy

Biuro ma prawo do nieznacznej zmiany warunków umowy przed 
rozpoczęciem imprezy po uprzednim poinformowaniu Uczest-
nika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku (trwały nośnik: 
materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez 
czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu 
ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji 
w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na od-
tworzenie informacji w wersji i formie, w  jakiej zostały sporzą-
dzone lub przekazane). 
W sytuacji, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy jest zmu-
szone zmienić główne właściwości imprezy bądź nie jest 
w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie 
strony wyraziły zgodę w umowie) niezwłocznie powiadomi 

o  tym Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku.
Biuro może w tym wypadku jednocześnie zaoferować Uczest-
nikowi zastępczą imprezę, w miarę możliwości o tej samej lub 
wyższej jakości. W powiadomieniu, o którym mowa powyżej,
Biuro informuje Uczestnika o: zmianach warunków umowy oraz 
o  ewentualnym wpływie tych zmian na cenę; o rozsądnym
terminie, w którym Uczestnik ma poinformować Biuro o swojej 
decyzji (tj. czy Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę umo-
wy albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesio-
nych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie,
albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę); 
o  odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej
za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku
wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku bra-
ku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Biuro terminie;
o zastępczej imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. Jeżeli 
zmiany umowy lub zastępcza impreza, prowadzą do obniże-
nia jakości lub kosztów imprezy, Uczestnik jest uprawniony
do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy umowa
o udział w imprezie zostanie rozwiązana w związku z  odstą-
pieniem Uczestnika na warunkach określonych powyżej, Biuro 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy
zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu.
Uczestnik w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia
opłaty za odstąpienie od umowy. Odpowiednie zastosowanie
mają postanowienia pkt 13. OWU. 
UWAGA! Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wy-
jazdów lub powrotów o ile nie zmienia się ilość świadczeń nie
stanowią zmiany głównych właściwości imprezy. Nie stanowi
również zmiany właściwości imprezy – zmiana kolejności zwie-
dzania, o ile program został wykonany w całości. 

B. Zmiana świadczeń po rozpoczęciu imprezy.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana 
zgodnie z umową Uczestnik ma obowiązek zawiadomić o tym 
Biuro (patrz pkt 12. OWU). Biuro usuwa niezgodność, chyba że 
jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspół-
miernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości 
usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusu-
nięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma pkt  12 i  13 
OWU oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o impre-
zach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 
Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy 
turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział 
w  imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej 
imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodat-
kowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie 
świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony 
w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego 
do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli 
jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi okre-
ślonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki 
przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy 
turystycznej.
W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu 
Uczestnika do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknio-
nych i  nadzwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty nie-
zbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości 
o  kategorii równoważnej do określonej w umowie przez okres
do 3 nocy. Ograniczenia czasu zapewniania Uczestnikowi nie-
zbędnego zakwaterowania, nie stosuje się w przypadku osób
o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą 
w  art.  2  lit.  a  rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006  r. w sprawie praw
osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności
ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z
26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, ko-
biet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warun-
kiem że organizator turystyki został powiadomiony o sytuacji
tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej.

5. Ceny oferty last minute i promocji.
Cena na zawartej umowie jest wiążąca i uczestnik nie ma prawa 
żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu

umowy z uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona 
z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki oferty last minute 
lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Biuro. Cena 
imprezy podana jest w PLN (złotych polskich). 

6. Zniżki dla dzieci.
Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci Biuro określa w treści
aktualnego katalogu. W przypadku, gdy Uczestnikiem impre-
zy turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz
zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, poda-
jąc jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia
i przedstawić na to odpowiedni dokument. Biuro ma prawo do
sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów oso-
bistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro
upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny 
zgodnej z wiekiem Uczestnika. Za upoważniający do uzyskania
zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia im-
prezy turystycznej. 

7. Obowiązki Biura.
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania
Uczestnikowi informacji wymienionych w art. 40 ustawy o im-
prezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Z  dniem 16.07.2006 r. organizator podróży zobowiązany jest
zgodnie z rozporządzeniem /EG/2111/2005 z dnia 14.12.2005  r.
do poinformowania pasażerów korzystających z  transportu
lotniczego o  tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego
przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany
przewoźnik lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do
podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko osta-
tecznie zostanie ustalony przewoźnik, Biuro niezwłocznie po-
wiadomi o tym Uczestnika poprzez biuro agencyjne, w którym
dokonana została rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika
po zawarciu umowy Uczestnik zostanie również niezwłocznie
o tym poinformowany przez Biuro. Biuro zastrzega sobie moż-
liwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów, co może się wią-
zać również ze zmianą rozkładu przelotów. Biuro niezwłocznie
udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się
w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe jest 
zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z  umową
z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, 
o której mowa powyżej, polega w szczególności na udzieleniu:
odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych,
władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; pomocy w  skorzy-
staniu ze środków porozumiewania się na odległość, w  tym
ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze
świadczeń zastępczych. Odpowiednie zastosowanie mają posta-
nowienia pkt 4 B OWU. 
Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trud-
na sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub 
w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może 
przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro. 

8. Prawa Uczestnika.
Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych
umową. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania impre-
zy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli
Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich
przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro
(np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw cel-
nych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów). 

9. Obowiązki Uczestnika.
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim
wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biu-
ra umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bez-
względnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych 
w  umowie i  ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania
dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o  ile
takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania 
przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpo-
spolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych
oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych 
itp.). Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży doty-
czy również dzieci – bez względu na ich wiek. Uczestnik zobo-
wiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których
nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne,
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opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hote-
lowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia 
z pozwem przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność od-
szkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, 
innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. 

10. Bagaż.
Linie lotnicze wprowadzają maksymalne limity dla przewozu
bagażu. Dla jednego pasażera w wieku powyżej 2 lat najczęściej 
wynoszą one 5 kg dla bagażu podręcznego i  20 kg dla baga-
żu rejestrowanego. Należy pamiętać, że w  przypadku niektó-
rych rejsów limity te mogą być zmniejszane z powodu limitacji
maksymalnego udźwigu samolotu na danym rejsie. Szczegóły
dotyczące limitów u poszczególnych przewoźników można zna-
leźć w zakładce „Linie lotnicze” na stronie r.pl, jak i w Ogólnych 
Warunkach Przewozu przewoźników. Dzieci do lat 2 – nie mają 
prawa do przewozu bezpłatnego bagażu. Ponieważ maksymalny 
udźwig samolotu i maksymalna ładowność autokaru są ściśle li-
mitowane prawem transportowym, Biuro/przewoźnik ma prawo 
odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany 
wyżej limit. W przypadku nadbagażu Uczestnik ma obowią-
zek dopłacić wg stawek przewoźnika. Szczegółowe informacje
w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”.

11. Ubezpieczenia.
Biuro zawarło stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymaga-
ne przez ustawę z dnia 24 listopada 2017  r. o imprezach tu-
rystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. Wszyscy
Uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w TU Europa S.A. 
(adres: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62). Podstawowy wa-
riant ubezpieczenia zawiera: KL - koszty leczenia i transportu
do kraju (do 60 000 PLN), koszty ratownictwa (do 10 000 PLN), 
NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków (do 5 000 PLN) 
oraz BP - ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 500  PLN).
Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym nie obejmuje na-
stępstw chorób przewlekłych oraz amatorskiego uprawiania
sportów. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej w ramach wariantów Rekomendo-
wanego (suma ubezpieczenia KL wzrasta do 260  000  PLN),
Rekomendowanego Plus (suma ubezpieczenia KL wzrasta do
460 000 PLN) lub Najlepszego (suma ubezpieczenia KL wzrasta 
do 860 000 PLN). Szczegóły poszczególnych wariantów ubez-
pieczeń znajdują się w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”.
Zawierając umowę-zgłoszenia, Uczestnik deklaruje (w imieniu
swoim oraz pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia), że
stan zdrowia umożliwia udział Uczestników w imprezie. Zgodnie 
z warunkami ubezpieczenia TU Europa S.A., ubezpieczenie ba-
gażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania, kosmetyki, drobne 
urządzenia elektryczne, wózki dziecięce i inwalidzkie). Ubezpie-
czenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróż-
nej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce, papierów 
wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, telefonów 
komórkowych, akcesoriów samochodowych, sprzętu sportowe-
go. Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajdą Państwo
w  sekcji „Przeczytaj Koniecznie” oraz w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours  S.A.,
z którymi każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się
przed wyjazdem. Brak zawarcia przez Uczestnika dodatkowej
umowy ubezpieczenia (np. z tytułu uprawiania sportu lub cho-
rób przewlekłych) obciąża wyłącznie Uczestnika.

12. Reklamacje.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana
zgodnie z umową Uczestnik może zgłosić reklamację w trakcie
imprezy bądź w terminie do 30 dni od jej zakończenia. W przy-
padku wystąpienia niezgodności w trakcie realizacji imprezy,
Uczestnik ma obowiązek zawiadomić pilota lub innego miejsco-
wego przedstawiciela Biura niezwłocznie, w miarę możliwości
w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej 
sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Odpowiednie zastosowa-
nie mają postanowienia pkt 4 B OWU. Uczestnik może kierować 
wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy do 
Biura lub bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednic-
twem którego została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocz-
nie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od Uczestnika do 
Biura. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta tu-
rystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem 

do Biura. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona 
w formie pisemnej (w języku polskim) i doręczona listem pole-
conym (nie faxem i nie e-mailem) na adres siedziby Biura bądź 
agenta. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 
30 dni od dnia wpłynięcia do Biura, a w razie złożenia reklamacji 
na ręce pilota lub rezydenta w trakcie imprezy w terminie 30 
dni od daty zakończenia imprezy. W szczególnych przypadkach 
Biuro zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowie-
dzi do 60 dni, o czym w terminie 30 dni Uczestnik zostanie 
poinformowany pisemnie. Do zachowania terminu wystarcza 
nadanie odpowiedzi w placówce operatora pocztowego przed 
jego upływem. W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego 
odwołania od odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku udzie-
lania następnej odpowiedzi. Uczestnik ma prawo do skorzystania 
z innych metod rozwiązywania sporów - patrz punkt 19. 
Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz 
bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu sa-
molotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej 
z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Par-
lamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 
(o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnie-
nia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi 
regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma 
prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii
lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skar-
gę do Rzecznika Praw Pasażerów – w formie listu poleconego
(ul. Marcina Flisa 2, 02- 247 Warszawa) lub drogą elektroniczną 
(szczegóły na stronie http://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl). Więcej
na ten temat w sekcji „Przeczytaj koniecznie”. 
Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym można
zgłaszać do Departamentu Obsługi Reklamacji TU Europa S.A.:
pisemnie drogą pocztową, w formie ustnej z wykorzystaniem
formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela
lub w Biurze Regionalnym, telefonicznie pod numerem infolinii
ubezpieczyciela 801 500 300, lub z wykorzystaniem aplikacji za-
mieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum 
Obsługi Klienta. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela
znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl. Reklama-
cje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni
kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu. W szczególnie skom-
plikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie re-
klamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie 
poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej
dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia
reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc
od dnia jej wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przeka-
zana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośni-
ka informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej
może nastąpić na wniosek składającego reklamację. Ubezpieczy-
ciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

13. Odpowiedzialność Biura, wyłączenie/ograniczenie
odpowiedzialności.

Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycz-
nych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają 
być wykonane przez Biuro, czy przez innych dostawców usług 
turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo 
warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wy-
płacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią 
imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Biura.
Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie 
którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spo-
wodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczest-
nika. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4B 
OWU. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, 
o których mowa powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu 
w  przypadku skorzystania przez podróżnego z  obniżenia ceny
lub odszkodowania, o  których mowa w rozporządzeniu (WE)
nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego
2004  r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i  po-
mocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym roz-
porządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004,
str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw 
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 
z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr  392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009  r. w  spra-
wie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na mor-
skich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L  131 
z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozpo-
rządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.
Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadość-
uczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biuro 
udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę 
za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykony-
waniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności 
nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została 
spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okoliczno-
ściami. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczest-
ników rezygnujących z imprez w czasie ich trwania, chyba, że 
rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w pkt 4B OWU 
i w przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych. Biuro nie gwarantuje miejsca w środku 
transportu (busie, autokarze lub samolocie) w razie samowolnej 
(to jest niezaakceptowanej przez Biuro) zmiany przez Uczestnika 
miejsca wsiadania lub wylotu. Biuro nie ponosi odpowiedzial-
ności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/
imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Uczestnika do 
danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku 
z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i  z  przyczyn 
niezawinionych przez Biuro. Odpowiednie zastosowanie mają 
postanowienia pkt 7. OWU. Biuro nie ponosi odpowiedzialności 
za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi 
Uczestnik lub osoba trzecia niezwiązana z wykonaniem usług 
turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nad-
zwyczajnymi okolicznościami. Biuro nie ponosi odpowiedzial-
ności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na 
życzenie i za zgodą Uczestników imprezy. Biuro nie ponosi odpo-
wiedzialności za umowy zawierane przez Uczestnika w miejscu 
pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Biura. Biuro 
ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do trzykrotności 
ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie lub szko-
dy spowodowanej umyślnie przez Biuro lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Odpowiedzialność Biura ograniczona jest również 
w  przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Opisane w katalogu 
wycieczki fakultatywne podane są tam jedynie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Biuro nie gwarantuje także że 
będą one wszystkie realizowane. 

14. Obowiązkowa - ustawowa gwarancja Organizatora
Turystyki.

Biuro posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wy-
stawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA – 
nr gwarancji i nazwa TU jest każdorazowo podawana na umowie 
zgłoszeniu, a dodatkowo każdy Uczestnik, wpłacający przy-
najmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię certyfikatu 
gwarancji ubezpieczeniowej Biura (znajduje się ona również na 
stronie internetowej https://r.pl/Content/Files/podstrony/Rain-
bowCertyfikat.pdf). Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy biuro 
wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do 
kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Uczestników 
w  razie niewykonania umowy, Uczestnik powinien niezwłocz-
nie skontaktować się z Ubezpieczycielem (telefony w sekcji 
„Przeczytaj koniecznie” – Centrum Alarmowe). Ubezpieczyciel 
zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie 
wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Uczestników do 
kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub 
wskazanej przez niego jednostki. 

15. Odwołanie imprezy.
Z uwagi na to, że Biuro organizuje grupowe imprezy turystyczne, 
może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszko-
dowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: - nie osiągnie zakładanego 
minimum grupy (w przypadku imprez autokarowych min. 30
osób, w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu
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o przeloty rejsowe min. 40 osób, w przypadku imprez lotniczych 
realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe min. 160 osób)
i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 20 
dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad
6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 
2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
trwającej krócej niż 2 dni; - wystąpią nieuniknione i nadzwyczaj-
ne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy
niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy. Biuro w ww. przy-
padkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy
w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania. 
UWAGA!! Jeżeli impreza zostanie odwołana z powodu nieosią-
gnięcia zakładanego minimum grupy Uczestnik zostanie o tym
powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym
dostępnym sposobem, a następnie również na piśmie lub na
innym trwałym nośniku.

16. Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu.
Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed
jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego
oświadczenia Uczestnika doręczonego do Biura. W takim przy-
padku, Podróżny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organiza-
tora opłaty z tytułu odstąpienia od umowy, której zryczałtowana 
wysokość wynosi: 
• odstąpienie do 45 dni przed dniem wyjazdu – 7% ceny imprezy;
• odstąpienie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 30 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 80 % ceny 
imprezy;
• odstąpienie na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później (najpóź-
niej w dniu wyjazdu) – 95 % ceny imprezy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróż-
nego.
Opłata za odstąpienie od umowy w trakcie imprezy (przerwanie 
uczestnictwa) wynosi 100% ceny imprezy.
Jeżeli zgodnie z zawartą umową w imprezie turystycznej ma
wziąć udział kilku Uczestników, odstąpienie od umowy choćby
jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Biuro
do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie 
turystycznej. 
Odstąpienie od uczestnictwa w wycieczce lokalnej (fakultatyw-
nej) zakupionej przed wyjazdem z Polski możliwa jest bezkosz-
towo o  ile zostanie zgłoszona co najmniej jeden dzień przed
rozpoczęciem imprezy głównej, w trakcie której dana wycieczka 
lokalna (fakultatywna) miała zostać zrealizowana. Po rozpoczę-
ciu imprezy turystycznej opłata za odstąpienie od uczestnictwa 
w imprezie fakultatywnej wynosi 100% jej ceny.
Uczestnik może opcjonalnie dokupić ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji (obejmujące także koszty wcześniejszego powro-
tu z  imprezy) zapewniane przez TU Europa S.A. – patrz sekcja
„Przeczytaj Koniecznie”.

17. Przeniesienie uprawnień i zobowiązań wynikających
z zawartej umowy.

Uczestnik może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą 
warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytu-
łu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje 
wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne 
wobec Biura jeżeli Uczestnik zawiadomi je o tym na piśmie lub 
na innym trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiado-
mienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem im-
prezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym 
terminie.
Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie 
wiązać się dla Biura z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapła-
ty Biuro ma on obowiązek wykazać je uczestnikowi. Koszty te 
muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosz-
tów poniesionych przez Biuro na skutek przeniesienia umowy 
o udział w imprezie.

Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez 
Biuro w wyniku zmiany uczestnika w imprezie uczestnik i osoba 
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
UWAGA! Zmiana uczestnika imprezy musi zostać zgłoszona do 
Biura na piśmie lub na innym trwałym nośniku, w terminie, który 
umożliwia przeprowadzenie ewentualnych procedur wizowania 
i zmiany danych uczestnika imprezy u przewoźników lotniczych. 
W przypadku imprez realizowanych w oparciu o rejsy rozkła-
dowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę 
jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na 
zmianę uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających 
z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lot-
niczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).

18. Ochrona danych osobowych.
Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycz-
nych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem 
możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu
do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich
usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia 
danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie 
z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych. Biuro przetwarza dane osobowe w celu
wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadcze-
nia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych
rozliczeń w związku z zawartą umową, a  także w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Biura, wskazanego poniżej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.  prawnie uzasadniony interes Biura
polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku
z  zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji
oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgo-
dę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na
adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie
także art. 10 ustawy z  dnia 18.07.2002  r. o  świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Pra-
wo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane
są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im
prawo cofnięcia zgody w  dowolnym momencie. Pozostanie to
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania da-
nych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych 
osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele,
towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym TU Europa z siedzibą we
Wrocławiu, adres ul.  Gwiaździsta 62, banki, operatorzy płatno-
ści, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów 
agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu 
realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księ-
gowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym ho-
stingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy,
czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas
niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość
terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający
z  przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą
również przez czas prowadzenia przez Biuro działań marketin-
gowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych 
lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów
marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu.
Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec
przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro prze-
twarza dane osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - Uczestnik
może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną 
sytuacją - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;

- na potrzeby marketingu bezpośredniego - Uczestnik może
zgłosić sprzeciw w każdym przypadku - taki sprzeciw nie wy-
maga uzasadnienia. 

19. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zasto-
sowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycz-
nych i  powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z  2017  r.,
poz.  2361). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polu-
bownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez wła-
ściwy miejscowo sąd. Skorzystanie z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter
dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie
stanowią zobowiązania Biura do skorzystania z pozasądowych
sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Biura o zgodzie 
lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest 
przez Biuro pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypad-
ku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji
spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań
w  sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenc-
kich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone
są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w usta-
wie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach 
stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie 
rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje 
dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania rekla-
macji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych pro-
cedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach inter-
netowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej, w szczególności również pod następującym adre-
sem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow 
_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i  Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnio-
nych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich. Uczestnik będący Kon-
sumentem posiada następujące przykładowe możliwości sko-
rzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń: Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia 
się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z  dnia 15 grudnia 2000  r. o  Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o roz-
strzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Uczestnik
uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora 
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), 
z  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w spra-
wie pozasądowego rozwiązywania sporu między Uczestnikiem, 
a Biurem. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie 
rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organi-
zacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Uczestnik może złożyć skargę za po-
średnictwem platformy internetowej ODR:  http://ec.europa.eu/
consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji 
na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących
powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Niniejsze warunki obowiązują dla umów zawartych od dnia 
3 lutego 2020 roku.
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