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Tak blisko, 
 a tak ciepło!
Zimowe wczasy
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Ucieknij przed chłodem
do cieplejszych krajów
Letnia aura, gwarantowane słońce, rajskie plaże, 
kąpiele w morzu lub w oceanie, cudowne widoki, 
moc wakacyjnych atrakcji – to wszystko czeka na 
Ciebie bliżej, niż myślisz. Zaledwie 3 do 6 godzin 
lotu stąd.

 Wyspy Kanaryjskie
 Madera
 Maroko
 Egipt
 Izrael
 Jordania



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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Zimowe
        nowości

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, ogrodami 
oraz klifami. Stolica wyspy - Funchal - kusi magicznymi uliczkami pełnymi restauracji i ka-
meralnych knajpek. Symbolem Madery jest rajski kwiat - strelicja. Na turystów czekają 
ukryte w lasach lawady, czyli spotykane właściwie tylko tutaj kanały nawadniające, wzdłuż 
których powstały trasy trekkingowe oraz spacerowe.

Filipiny – Wyspa Bohol
Filipiny to ponad 7000 wysp rozsianych na Oceanie Spokojnym. Na wypoczynek proponu-
jemy 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 usianych 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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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

EGIPT
 Sharm el Sheikh 1199 ZŁ
 Hurghada 1199 ZŁ
 Marsa Alam 1199 ZŁ
JORDANIA 1299 ZŁ
MAROKO – Agadir  999 ZŁ
WYSPY KANARYJSKIE
 Fuerteventura 1199 ZŁ
 Gran Canaria 1299 ZŁ
 Teneryfa 1299 ZŁ
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
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ZAKOCHANI W ...

16 Grecja – Zakochani w Atenach 
17 Argentyna – Zakochani w Buenos Aires

WAKACJE PO PIĘĆDZIESIĄTCE

18 Wakacje po pięćdziesiątce – Starożytna Grecja
19 Wakacje po pięćdziesiątce – Cyklady  
20 Wakacje po pięćdziesiątce – Bałkany 
21 Wakacje po pięćdziesiątce – Dubrownik 
22 Wakacje po pięćdziesiątce – Macedonia i Albania 
23 Wakacje po pięćdziesiątce – Cypr  NOWOŚĆ
 Hotele na Cyprze
24 Chrysomare 
25 Constantinos the Great Beach Hotel 

ZWIEDZAMY EUROPĘ

 Bałkany
26 Dookoła Grecji
27 Weekend w Dubrowniku

 Anglia
28 Harry Potter i magia Londynu
29 Welcome to London

 Francja
30 Francja – Bonjour Paris! 
31 Francja – Paryż Classique

 Portugalia
32 Portugalia od deski do deski

HISZPANIA - WYSPY KANARYJSKIE

34 Wyspy Kanaryjskie - Teneryfa • Wypoczynek
35 Informacje ogólne
36 Atrakcje i wycieczki fakultatywne
38 IBEROSTAR Selection Anthelia 
39 Fantasia Bahia Principe Tenerife
40 Botanico & The Oriental Spa Garden
41 Sunlight Bahia Principe Tenerife Resort
42 IBEROSTAR Bouganville Playa 
43 Landmar Playa La Arena 

44 Hovima Costa Adeje 
45 Landmar Costa Los Gigantes 
46 Playa Real Resort 
47 Be Live Adults Only Tenerife 
48 Hovima Jardin Caleta 
49 LABRANDA Bahia Fanabe 
50 Hovima Altamira

52 Wyspy Kanaryjskie
 - Gran Canaria • Wypoczynek
53 Informacje ogólne
54 Atrakcje i wycieczki fakultatywne
56 Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso 
57 Lopesan Baobab 
58 Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino 
59 ABORA Buenaventura 
60 Suites & Villas by Dunas 
61 LABRANDA Playa Bonita 
62 LABRANDA Bronze Playa 
63 Paradise Costa Taurito 
64 Maspalomas Resort by Dunas 
65 LABRANDA Riviera Marina 
66 Corallium Beach 
67 ABORA Continental 
68 Europalace 
69 Mirador Maspalomas by Dunas – Maspalomas

70 Wyspy Kanaryjskie
 - Fuerteventura • Wypoczynek
71 Informacje ogólne
72 Atrakcje i wycieczki fakultatywne
74 IBEROSTAR Selection Fuerteventura Palace
75 Royal Palm Resort & Spa 
76 IBEROSTAR Playa Gaviotas Park 
77 Alua Suites Fuerteventura  
78 SBH Maxorata Resort 
79 LABRANDA Bahia de Lobos 
80 LEMON & SOUL Cactus Garden 
81 IFA Altamarena 
82 LABRANDA Aloe Club Resort 
83 Castillo San Jorge & Antigua 
84 Costa Caleta 
85 Club Caleta Dorada

 Wyspy Kanaryjskie
86 Gran Canaria, Fuerteventura i Teneryfa
 – Kanaryjski Trójpak  7+7 
88 Aktywuj się na Gran Canarii!  7+7
90 Teneryfa, La Gomera i El Hierro
 – Kraina wiecznej wiosny  7+7 
92 Aktywuj się na Teneryfie!  7+7  NOWOŚĆ
94 Fuerteventura, Lanzarote i Isla de Lobos
 – Tercet wulkaniczny  7+7

PORTUGALIA - MADERA

96 Portugalia - Madera • Wypoczynek  NOWOŚĆ
97 Informacje ogólne
98 Atrakcje i wycieczki fakultatywne
100 Savoy Palace 
101 Saccharum 
102 Pestana Casino Park Hotel 
103 Quinta das Vistas Palace Gardens 
104 Calheta Beach 
105 Pestana Village & Miramar Garden Resort 
106 Aldo Lido 
107 Baia Azul
108 Golden Residence 
109 Four Views Bahia 
110 Jardins d’Ajuda 
111 Turim Santa Maria Hotel 
112 Dorisol Estrelicia 
113 Orquidea
 

 Madera 
114 Madera – Festiwal wiecznej wiosny  NOWOŚĆ
116 Madera – Gdzie nogi poniosą  NOWOŚĆ 
118 Madera i Porto Santo  NOWOŚĆ

IZRAEL

120 Izrael - Ejlat • Wypoczynek
121 Informacje ogólne
122 Atrakcje i wycieczki fakultatywne
124 Leonardo Privilege Eilat Hotel 
125 Leonardo Club Eilat 
126 Soleil Boutique Eilat 
127 Comfort Hotel Eilat 
128 BE Club Hotel 
129 Prima Music

 Izrael, Jordania 
130 Shalom Israel – Weekend w Izraelu
131 Shalom Israel – Zobacz i odpocznij!
132 Izrael i Morze Martwe – Izraelskie Spa
134 Izrael – Niezwykła Ziemia Obiecana  7+7
136 Izrael nie tylko dla pielgrzymów  7+7
138 Izrael nie tylko dla pielgrzymów De Luxe  7+7
140 Izrael i Jordania  7+7

LIBAN

142 Liban – Fenickie dzieła 
144 Liban – Na Bliskim Dalekim Wschodzie 
145 Liban – Zobacz i odpocznij!

JORDANIA

146 Jordania
 - Aqaba i Morze Martwe • Wypoczynek
147 Informacje ogólne
148 Atrakcje i wycieczki fakultatywne
150 Hyatt Regency Aqaba 
151 Al Manara Luxury Collection 
152 Intercontinental Aqaba Resort 
153 Kempinski Hotel Aqaba 
154 Tala Bay Resort 
155 Oryx Aqaba Hotel 
156 Beau Rivage By SolYMar 
157 City Tower Hotel Aqaba 
158 Dweik Hotel 3 
159 Crowne Plaza Dead Sea – Morze Martwe 
160 Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea 
161 Holiday Inn Resort Dead Sea 
162 Dead Sea Spa Hotel 
163 Grand East Resort

 Jordania, Izrael
164 Jordania i Izrael  7+7
166 Jordania – Dwa Morza  7+7
168 The best of Jordan  7+7
170 Jordania – Zamki w piasku z Aqaby  7+7 
172 Jordania – Zamki w piasku

Spis treści
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EGIPT

174 Egipt - Sharm el Sheikh • Wypoczynek
175 Informacje ogólne
176 Atrakcje i wycieczki fakultatywne
178 Royal Albatros Moderna 
179 Sultan Gardens 
180 Stella Di Mare Beach & Spa 
181 Sharm Grand Plaza 
182 Parrotel Beach Resort
 (ex. Radisson Blu Resort Sharm) 
183 Otium Amphoras 
184 Tropitel Naama Bay 
185 Barcelo Tiran Sharm Resort 
186 Albatros Palace Sharm
 (ex. Pickalbatros Cyrene Grand) 
187 Regency Plaza Aqua Park & Spa 
188 Dreams Beach Resort 
189 Charmillion Aqua Park (ex. Sea Club Aqua Park) 
190 Oriental Resort Aurora 
191 LABRANDA Tower Bay
192 Faraana Reef Resort 
193 Marina Sharm 
194 Aqua Blu Resort 
195 Aloha Resort 
196 Charmilion Sea Life 
197 Falcon Naama Star 

198 Egipt - Hurghada • Wypoczynek
199 Informacje ogólne
200 Atrakcje i wycieczki fakultatywne
202 Amarina Abu Soma Resort & Aqua Park 
203 Labranda Royal Makadi 
204 Jaz Aquamarine Resort 
205 Caribbean World Resort 
206 Stella Di Mare Beach Resort & Spa 
207 Stella Di Mare Gardens Resort & Spa 
208 Albatros Citadel 
209 Gravity Sahl Haseesh (ex Ocean Breeze) 
210 Sea Star Beaurivage 
211 Jungle Aqua Park 
212 LABRANDA Club Makadi 
213 Lemon & Soul Makadi Bay  16 + 
214 Alf Leila Wa Leila – Hurghada 
215 Three Corners Sunny Beach Resort 
216 Ali Baba Palace 
217 Aladdin Beach Resort 
218 King Tut Aqua Park Beach Resort 
219 Sea Gull Beach Resort 
220 Sunny Days Resort Spa & Aqua Park 
221 Samra Bay – Hurghada

222 Golden Beach Resort (ex Movie Gate Resort) 
223 Coral Beach Resort Hurghada

224 Egipt - Marsa Alam • Wypoczynek
225 Informacje ogólne
226 Atrakcje i wycieczki fakultatywne
228 Kairaba Sataya 
229 LABRANDA Sataya Marsa Alam 
230 Club Calimera Akassia Swiss Resort 
231 Hilton Nubian 
232 Albatros Sea World 
233 Jaz Maraya 
234 Jaz Lamaya 
235 Radisson Blu El Quseir 
236 Jaz Grand Marsa (ex. Jaz Grand Resta) 
237 The Three Corners Equinox Beach Resort 
238 Three Corners Fayrouz Plaza 
239 Flamenco Beach & Resort 
240 Magic Tulip Beach Resort 
241 Onatti Beach Resort 
242 Bliss Abo Nawas Resort 
243 Bliss Marina Beach Resort 
244 Aurora Bay Resort 
245 Pensee Royal Garden Beach Resort 
246 Jaz Dar el Madina 
247 Elphistone Resort 

 Egipt, Jordania, Izrael
248 Egipt – Sharm Holiday Tour  7+7 
250 Egipt – W cieniu wielkiego Sfinksa  7+7
252 Egipt, Jordania, Izrael
 – Bliskowschodni tercet  7+7
254 Egipt – Hurghada Holiday Tour  7+7 
256 Egipt – Wzdłuż Nilu 
258 Symbole Egiptu – Nil i Piramidy  7+7 
260 Egipt – Potęga Południa  7+7
262 Egipt – W Delcie Nilu  7+7  NOWOŚĆ 
264 Egipt – Potęga Południa z Marsa Alam  7+7

TUNEZJA - DJERBA

266 Tunezja - Djerba • Wypoczynek  NOWOŚĆ
267 Informacje ogólne
268 Atrakcje i wycieczki lokalne
270 Royal Garden Palace 
271 Sentido Palm Azur (ex. Club Palm Azur) 
272 Sun Connect Aqua Resort 
273 Vincci Djerba Resort 
274 Vincci Helios Beach 
275 Calimera Yati Beach 
276 Djerba Castille 
277 Venice Beach 

278 Miramar Petit Palais 
279 Dar Djerba Zahra

MAROKO

280 Maroko - Agadir i Marrakesz • Wypoczynek
281 Informacje ogólne
282 Atrakcje i wycieczki lokalne
 Hotele w Agadirze
284 Riu Tikida Palace Taghazout 
285 Riu Tikida Palace 
286 IBEROSTAR Founty Beach 
287 Riu Tikida Dunas 
288 LABRANDA Les Dunes d’Or 
289 LTI Agadir Beach Club 
290 Royal Decameron Tafouk 
291 Atlantic Hotel 
292 Allegro Agadir (ex. Atlas Almohades) 
293 Kenzi Europa 
294 Anezi Tower 
295 Agador Caribbean Village 
 Hotele w Marrakeszu
296 IBEROSTAR Club Palmeraie 
297 LABRANDA Targa Club Aqua Parc  

 Maroko
298 Maroko – Agadir i Marrakesz
 - po obu stronach Atlasu  7+7
300 Maroko – Pustynny offroad  7+7 
302 Maroko – Cesarskie Miasta  7+7 
304 Maroko de luxe – Cesarskie Miasta  7+7 
306 Maroko – Magiczne Południe  7+7

WAŻNE

308 Przeczytaj Koniecznie
311 Ogólne Warunki Uczestnictwa

Data wydania katalogu: 21.04.2020

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

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7 WAKACJE 7+7 - imprezy dedykowane są wszystkim tym, którzy lubią zwiedzać i wypoczy-
wać. 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 odpo- 
czywasz przed powrotem do domu.

      –› 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 wyżywie- 
nie 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.

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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Zakochani w ... Europa

Grecja – Zakochani w Atenach 
W programie: Ateny - Akropol i Plaka • antyczne Delfy i wyrocznia • greckie Zakopane • Korynt, Mykeny i Epidauros • Kanał Koryncki 

• romantyczna kolacja z widokiem na Akropol

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Przelot do Aten w Grecji samolotem rejsowym. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie przejazd w okolice Delf. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Delf. Wy-
rocznia delficka była miejscem pielgrzymek 
antycznych Greków poszukujących boskich po-
rad w sprawach polityki, wojny czy też miłości. 
Zwiedzimy trzy najciekawsze części antycznej 
wyroczni: Święty Okręg, czyli Świątynia Apol-
lina, w której urzędowały Pytie, czyli antyczne 
wróżki, Skarbiec Ateńczyków, wspaniały teatr, 
który mógł pomieścić 5 tys. widzów, „święte” 
Źródło Kastalskie oraz Marmarię, czyli sank-
tuarium Ateny. Zwiedzanie Muzeum Arche-
ologicznego - jednego z najatrakcyjniejszych 
muzeów archeologicznych Grecji, następnie 
przejazd do Aten. Po drodze wizyta w niewiel-
kiej, ślicznej górskiej wiosce Arachova, znanej 
wśród Polaków, jako greckie Zakopane. Krótki 
spacer wąskimi uliczkami, możliwość zakupu 

miodów, serów, mocnego, czerwonego wina, 
z którego wioska słynie. Zakwaterowanie w ho-
telu. Nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Aten 
i zwiedzanie stolicy Grecji. Zobaczymy wszyst-
kie najsłynniejsze atrakcje miasta: wzgórze 
Akropolu zwieńczone ruinami Partenonu - 
Świątyni Ateny Partenos (dziewicy) zbudowanej 
przez słynnego ateńskiego architekta Kallikrate-
sa, monumentalna brama Propyleje, świątynia 
Ateny Nike oraz Erechtejon ze słynnym kruż-
gankiem. Następnie zobaczymy Odeon Hero-
dosa Attyka, wieżę wiatrów, świątynię Zeusa 
Olimpijskiego oraz stadion zrekonstruowany 
Kali Marmaro, na którym odbyły się pierwsze 
nowożytne igrzyska olimpijskie. U północnych 
podnóży Akropolu znajdowała się Świątynia 
bogini miłości Afrodyty i jej syna Erosa. Zwie-
dzanie zakończymy w  Narodowym Muzeum 
Archeologicznym. To jedno z najważniejszych 
muzeów świata. Zobaczymy miedzy innymi 
skarb mykeński ze złotą maską Agamemnona 
odkryty przez Schliemanna, freski z Thiry, brązo-

wy posąg Posejdona, rzeźbę i ceramikę grecką. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Wieczorem 
wieczór grecki na Place (fakultatywnie, za do-
datkową opłatą).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Małej Pętli 
Argolidzkiej. Zobaczymy najlepiej zachowany 
teatr antyczny w Epidauros, który słynie z nie-
zwykłej akustyki oraz Sanktuarium boga sztuki 
lekarskiej Asklepiosa, przejazd do Nafplion, 
pierwszej stolicy odrodzonej Grecji ze wspaniały-
mi weneckimi fortyfikacjami, spacer po starówce 
na Plac Syntagma. Następnie przejazd do Myken, 
gdzie zwiedzimy muzeum, Brama Lwic, Cytadela, 
Skarbiec Atreusa zwany grobem Agamemnona. 
W  programie postój przy Kanale Korynckim 
- 6-kilometrowy przesmyk oddany do użytku 
w 1893 r. dzisiaj skraca czas opływania przylądka 
o wiele godzin i  jest niezaprzeczalną atrakcją 
turystyczną. Dla chętnych wizyta w  lokalnej 
winiarni z degustacją win (dodatkowo płatne). 
W terminie walentynkowym (11 - 15.02.2020) 
tego dnia (w ramach dokupionej obiadokolacji) 
zaprosimy Państwa na romantyczną kolację 
w kameralnej restauracji Dionisos z widokiem na 
pięknie oświetlony Akropol. Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Lot powrotny do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele - 4 noclegi. 1 nocleg w hotelu *** w Del-
fach, 3 noclegi w hotelu *** w Atenach. Poko-
je: 2 - i 3 - osobowe z łazienkami, wc, często 
z telefonem i balkonami, wszystkie posiadają 
klimatyzację (w cenie).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do/z Aten, zakwaterowanie w ho-

telach w Grecji (4 rozpoczęte doby hotelowe), 
śniadania (4), a za dopłatą kolacja walentynkowa 
(w terminie walentynkowym 11-15.02), program 
turystyczny j.w., opiekę pilota oraz ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów bile-
tów wstępu i lokalnych przewodników, kosztów 
wieczoru greckiego w Atenach, oraz innych wy-
datków osobistych. Orientacyjny koszt uczest-
nictwa w programie - ok.125 EUR (w tym bilety 
wstępów, przewodnicy), wieczoru greckiego 
ok. 45 EUR. Studenci proszeni są o zabranie 
polskich legitymacji.

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

więcej na: R.pl

CENA OD

2299 zł

Kod imprezy: SGS

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.10 - 12.10 2299 3349

22.10 - 26.10 2299 3349

11.02 - 15.02 2299 3349

25.02 - 01.03 2299 3349

03.03 - 07.03 2299 3349

17.03 - 21.03 2299 3349

31.03 - 04.04 2299 3349

07.04 - 11.04 2299 3349

14.04 - 18.04 2299 3349

21.04 - 25.04 2299 3349

28.04 - 02.05 2299 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 

Dopłata za pok. 1 os. od 221 

Kolacja walentynkowa 441 

      –› Wyloty z: Warszawa  

5
dni
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Zakochani w ... Ameryka Południowa

 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 Buenos Aires przez jeden z europej-
skich portów lotniczych.
 Dzień 2  Przylot do Buenos Aires, transfer 
do hotelu. Pierwszego dnia pobytu proponu-
jemy Państwu spacer po Buenos Aires, miejsca 
urzekającego niesamowitym klimatem i różno-
rodnością, miasta wielu kontrastów: wielkich 
budowli i małych, kolorowych domków w ubo-
giej dzielnicy imigrantów La Boca, wąskich, 
brukowanych uliczek w dzielnicy artystów San 
Telmo, miasta pełnego zieleni parków i ogro-
dów w dzielnicy Palermo, miasta futbolu, tanga 
i yerba mate. Zobaczymy m.in historyczny plac 
miasta - Plaza de Mayo, ze sławną Casa Rosada 

- siedzibą prezydenta, El Cabildo - kolonialnym 
gmachem Rady Miasta oraz Katedrą. Wielokul-
turowy charakter miasta zaobserwujemy na 
Avenida de Mayo, która bogata jest w ciekawe 
architektonicznie obiekty. Podczas spaceru 
zatrzymamy się w słynnej Café Tortoni, gdzie 
będziemy mieli czas na degustację miejsco-
wych alfajores - kruchych ciastek z kajmakiem. 
Następnie przejdziemy najszerszą ulicą świata 
by dojść do Teatru Colón. Czas wolny na zakupy 
na jednej z głównych ulic handlowych: Florida. 
Dla chętnych wizyta na targu w  San Telmo. 
Obiadokolacja w hotelu, nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu. Dalsze zwiedza-
nie Buenos Aires. Tego dnia, wybierzemy się na 
cmentarz, na którym spoczywa sławna Evita Pe-
rón, a następnie skierujemy się ku skąpanej w zie-
leni parków i pełnej uroczych zakątków, dzielnicy 
Palermo. Zobaczymy piękny różany park Rose-
dal, gdzie na powierzchni ok. 3 ha znajduje się 
ponad tysiąc odmian krzewów róż. Następnie 
rejs stateczkiem po kanałach rzeki Tigre. Miejsce 
to nazywane latynoamerykańską Wenecją jest 
idealnym sposobem na spędzenie popołudnia 
i ucieczkę od zgiełku miasta. Z pokładu będziemy 
mogli obserwować życie mieszkańców wysepek 
znajdujących się w delcie rzeki Tigre. Następnie 
powrót. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu. Dzień wolny 
w Buenos Aires lub dla chętnych jako opcja ca-
łodniowa wycieczka promem do najstarszego 
miasta w Urugwaju - Colonia del Sacramento 
(cena w zależności od ilości osób 180-210 USD, 
w tym lunch), wpisanego na listę UNESCO. Wą-
skie i kręte uliczki, urokliwe bary i restauracje 
oraz wspaniałe widoki na rzekę przyciągają 
wielu turystów. Na początek czeka nas objazd 
miasta, a  następnie zwiedzimy zabytkową 

część Colonii, dzielnicę Barrio Histórico. Bardzo 
dobrze zachowały się tu mury obronne miasta 
wraz z bramą wjazdową. Następnie przejdzie-
my krętymi, pełnymi uroku uliczkami, mijając 
portugalskie i hiszpańskie budynki aż do odre-
staurowanej latarni morskiej i portu jachtowego. 
Nocleg w Buenos Aires.
 Dzień 5  Śniadanie w hotelu. Nasz roman-
tyczny dzień w  Buenos Aires rozpoczniemy 
w  La Boca, dzielnicy włoskich imigrantów 
wzniesionej wzdłuż kanału Riachuelo. Małe, 
śliczne domy pomalowane w żywych kolorach 
zupełnie odróżniają to miejsce od pozostałej 
części Buenos Aires. Spacer, czas wolny na 
zakup pamiątek. Przejazd do Puerto Madero, 
wizyta na moście Kobiety - Santiago Calatravy, 
słynnego wśród Argentyńczyków ze spotkań 
zakochanych. Wielu z nich przychodzi się tutaj 
fotografować, panuje także zwyczaj zakładania 
kłódeczek z inicjałami. Następnie proponujemy 
leniwe popołudnie, by w pełni móc przygoto-
wać się do romantycznego wieczoru, ponieważ 
wieczorem zapraszamy na tango do La Ventana 
(pokaz wraz z nauką tańca). Obowiązują stroje 
wieczorowe. Obiadokolacja.
 Dzień 6  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 7  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotel **** położony w Buenos Aires. Pokoje: 
wygodnie urządzone, wyposażone w łazienki 
z WC oraz TV. Istnieje możliwość dopłaty do 
zakwaterowania w  hotelu o  standardzie 5*. 

Do dyspozycji gości: recepcja, bar, restauracja. 
Wyżywienie: 4 śniadania i 3 obiadokolacje. Ka-
tegoria lokalna: ****.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z Warszawy do Buenos Aires 
i powrót do Warszawy (przez jeden z europej-
skich portów lotniczych), opłaty lotniskowe, 
transfery: lotnisko - hotel - lotnisko, program 
jw., zakwaterowanie w hotelach jw., wyżywienie 
według programu (4 śniadania + 3 obiadokola-
cje), rejs statkiem po Tigre, tango show w La 
ventana, opiekę pilota, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, 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. 
150 USD/os + ok. 20 USD/os na napiwki dla lo-
kalnych przewodników, kierowców, bagażowych.

W programie: Buenos Aires - stolica futbolu, tanga i yerba mate • klimatyczne zakątki La Boca i San Telmo • nauka tańca w La Ventana 

• romantyczne walentynki w Palermo • Colonia del Sacramento

Argentyna – Zakochani w Buenos Aires 7
dni

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

Kod imprezy: ZBA

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.02 - 16.02 6749 11270

Dopłata za pok. 1 os. od 771 

      –› Wyloty z: Warszawa  

więcej na: R.pl
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Wakacje po pięćdziesiątce

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Przelot do Aten samolotem rejsowym. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie spotkanie z pilotem i transfer do 
hotelu. Po chwili odpoczynku wspólnie udamy 
się na wieczór grecki (podczas którego serwo-
wane będą potrawy kuchni greckiej oraz wino). 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Aten: 
wzgórze Akropolu z Partenonem, Erechtejonem 
i monumentalnymi Propylejami oraz Narodowe 
Muzeum Archeologiczne. Następnie przejdzie-
my na starożytną agorę, która począwszy od VI 
w p.n.e. stanowiła ośrodek życia politycznego 
obejrzymy słynną świątynię Hefajstosa i portyk 
kolumnowy Attalosa. Podczas objazdu miasta 
zobaczymy zmianę warty pod Parlamentem, 
Stadion Panatenajski, Świątynię Zeusa Olimpij-
skiego, następnie udamy się na spacer po Place 
- niegdyś najstarszej dzielnicy rzemieślniczej, 
a dzisiaj najbardziej romantycznej i kolorowej 
części stolicy Grecji. Następnie przejazd w kie-
runku Peloponezu. Transfer do hotelu w Tolo 
lub Loutraki, zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Małej Pę-
tli Argolidzkiej, zobaczymy najlepiej zachowany 
teatr antyczny w Epidauros, który słynie z nie-
zwykłej akustyki oraz Sanktuarium boga sztuki 
lekarskiej Asklepiosa, przejazd do Nafplion, 
pierwszej stolicy odrodzonej Grecji ze wspania-
łymi weneckimi fortyfikacjami, spacer po sta-
rówce na Plac Syntagma. Następnie przejazd do 
Myken, gdzie zobaczymy Bramę Lwic, Cytadelę, 
Skarbiec Atreusa zwany grobem Agamemnona. 
Przejazd do Gytheio, małej, uroczej wiosce ry-
backiej. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokola-
cja i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejedziemy do Mo-
nemvasii, która wyrasta wprost z morza, ukryta 
na przedziwnej formie skalnej. To perełka okresu 

Bizancjum, wciąż zamieszkane miasteczko, któ-
re przenosi nas w inny wymiar. Lokalne sklepiki 
funkcjonują, stare kościoły są otwarte, a punkty 
widokowe zapierają dech w piersiach. Pierwsze 
zabudowania pojawiały się tutaj już w VI w. Tu 
powstało jedno z najdroższych win, na które 
mogli pozwolić sobie tylko władcy - MALVA-
SIA (szampan Monemvasii). W Monemvassii 
można pokluczyć krętymi uliczkami, zajrzeć do 
średniowiecznych, odrestaurowanych zabudo-
wań, wspiąć się do górnego miasta i przeżyć 
niezapomniane chwile. Następnie odwiedzimy 
Jaskinie Diros, jedne z najpiękniejszych jaskiń na 
świecie. Korytarze o długości 14 km prowadzą 
do najdziwniejszych i najciekawszych zakątków. 
Gigantyczne stalagmity i stalaktyty o przeróż-
nych kolorach zachwycają swoimi kształtami, to 
właśnie od nich poszczególne jaskinie przyjęły 
osobliwie nazwy: jaskinia deszczu, hipopotama, 
pantery czy lwa. Zwiedzanie jaskiń to pokonanie 
trasy o długości 1500 m małą łódką pod okiem 
czujnych flisaków oraz krótki spacer. Przeprawa 
trwa ok. 30 min. Powrót do hotelu w Gytheio, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do Mistry, 
miasta wpisanego na listę UNESCO. Mistra jest 
doskonale zachowanym bizantyjskim miastem 
założonym przez Franków w XIII w., w którym 
żyło ponad 20 tys. obywateli. To właśnie tam 
przeszło dwa stulecia odradzała się potęga Ce-
sarstwa, a kiedy Konstantynopol przeżywał swój 
kryzys pełniła funkcję stolicy. Wybrukowane alej-
ki prowadzą nas do średniowiecznych domów 
i kościołów z doskonale zachowanymi freskami, 
widok ze zbocza nie ma sobie równych i sięga 
aż do Sparty. Przejazd do Olimpii, zwiedzanie 
miejscowości, w której ponad 1000 lat temu od-
bywały się najważniejsze igrzyska panhelleńskie 
(do dziś przed każdą olimpiadą zapalany jest tam 
znicz olimpijski) zwiedzanie Gimnazjonu, gdzie 
sportowcy przygotowywali się do zawodów, 
Świątyni Hery, Świątyni Zeusa, Pracowni Fidia-

sza oraz Stadionu. Kolejnym punktem progra-
mu będzie Muzeum Archeologiczne, w którym 
zgromadzono rzeźby z czasów greckiej i rzym-
skiej starożytności, jego zbiory zaliczane są do 
najwspanialszych w Grecji. Transfer do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 210 km).
 Dzień 6  Śniadanie, przejazd do Delf, które 
starożytni uważali za środek ziemi. Zwiedzanie 
Świętego Okręgu ze skarbcami, Świątynią Apol-
lina, rzymskim teatrem, stadionem gdzie odby-
wały się Igrzyska Pytyjskie. Wizyta w muzeum 
archeologicznym, jednym z  najważniejszych 
w  Grecji. Transfer do Aten, zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 
300 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i lot powrotny do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele 2*, 3* i 4* - 6 noclegów. Hotele położone 
są z reguły poza centrami miast, niektóre nad 
morzem. Pokoje: wygodnie urządzone, 2 - oso-
bowe (możliwość dostawki), wszystkie z łazien-

kami i wc oraz klimatyzacją. Wyżywienie: śniada-
nia kontynentalne wzmocnione i obiadokolacje 
z lampką wina (w postaci bufetu lub serwowane, 
w zależności od hotelu). Kategoria lokalna: B, C.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym do Aten, opłaty lotniskowe, 
transfery lotnisko - hotel - lotnisko,zakwatero-
wanie (6 rozpoczętych dób hotelowych), śnia-
dania i obiadokolacje (z lampką wina), opiekę 
polskiego pilota/rezydenta, pakiet ubezpiecze-
niowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu i przewodników, podatku turystyczne-
go, wycieczek fakultatywnych, indywidualnego 
zwiedzania, pozostałych posiłków oraz innych 
wydatków osobistych. Orientacyjny koszt uczest-
nictwa w całym programie wynosi ok. 173 EUR/
os. + ok. 5 EUR/os. za podatek turystyczny.
ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU:
2 osoby w tym samym pokoju: minimum jed-
na z nich musi mieć ukończone 50 lat, wiek 
osób towarzyszących bez ograniczeń. Ceny dla 
wszystkich osób z tabeli. Istnieje możliwość za-
kwaterowania 3 osób w 1 pokoju (na dostawce) 
na życzenie.

W programie: Ateny i wspaniały Akropol • Delfy - wyrocznia delficka • Mykeny i pałac Agamemnona • Olimpia • romantyczne Nafplio 

• wino królów w Monemvassia • wieczór grecki i obiadokolacje w cenie

Wakacje po pięćdziesiątce – Starożytna Grecja 

Ateny

Nafplio

Gytheio

Mistra

Olimpia

 Jaskinie
Diros

Monemvassia

Epidauros
Mykeny

Korynt

Delfy

GRECJA

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

więcej na: R.pl

CENA OD

2599 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.01 - 02.02 2649 4430

10.03 - 16.03 2599 4349

24.03 - 30.03 2620 4399

07.04 - 13.04 2620 4399

14.04 - 20.04 2649 4430

28.04 - 04.05 2699 4520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Kod imprezy: SOT

Podczas tej wycieczki odwiedzimy naj-
bardziej kojarzące się z Grecją miejsca, 
związane z początkami cywilizacji eu-
ropejskiej, przepiękne średniowieczne 
miejscowości, a całość spięta pięk-
nymi widokami i cudownym greckim 
klimatem. A to wszystko w idealnej do 
zwiedzania porze roku.

Olga Piechowska
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

7
dni
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Wakacje po pięćdziesiątce

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Przelot do Aten samolotem rejsowym. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie spotkanie z pilotem i zwiedzanie 
Aten: wzgórze Akropolu z Partenonem, Erechte-
jonem i monumentalnymi Propylejami oraz Naro-
dowe Muzeum Archeologiczne. Następnie przej-
dziemy na starożytną agorę, która począwszy od 
VI w p.n.e. stanowiła ośrodek życia politycznego 
obejrzymy słynną świątynię Hefajstosa i portyk 
kolumnowy Attalosa. Podczas objazdu miasta 
zobaczymy zmianę warty pod Parlamentem, 
Stadion Panatenajski, Świątynię Zeusa Olimpij-
skiego, następnie udamy się na spacer po Place - 
niegdyś najstarszej dzielnicy rzemieślniczej, a dzi-
siaj najbardziej romantycznej i kolorowej części 
stolicy Grecji. Przejazd do hotelu, zakwaterowa-
nie. Po chwili odpoczynku wspólnie udamy się 
na wieczór grecki (podczas wieczoru serwowane 
będą potrawy kuchni greckiej oraz wino). Powrót 
do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przeprawa promowa 
z Pireusu na Santorini. Santorini to najbardziej 
znana i popularna wyspa Archipelagu Cyklady. 
Jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej 
romantycznych miejsc w Europie umieszczane 
jako punkt obowiązkowy zwiedzania Europy dla 
turystów z całego świata. Po południu transfer 
do hotelu, czas na odpoczynek. Wieczorem 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 25 km).
 Dzień 3  Śniadanie. Wycieczka na na wulka-
niczną wyspę Nea Kameni. Przejazd do portu 
i przeprawa statkiem na wyspę, następnie spacer 
do krateru wciąż aktywnego wulkanu. Następnie 
powrót na statek i przeprawa na następną wyspę 
wulkaniczną zwaną Palea Kameni, gdzie znaj-
dują się gorące źródła mineralne Hot Springs. 
Przeprawa na kolejną wyspę Thirassia, na której 
będzie czas wolny na samodzielne zwiedzanie 
wyspy lub lunch (dodatkowo płatny). Później 
wyruszymy w rejs wzdłuż klifów kaldery, impo-

nującego rozmiarami dawnego stożka wulkanu 
wznoszącego się nad powierzchnią morza. Na-
stępnie odwiedzimy Santo Wine - największą 
winnicę na wyspie Santorini, położonej na klifach 
kaldery z panoramicznym widokiem na wulkan 
i całą wyspę. Będziemy mogli posmakować naj-
bardziej znanych lokalnych win oraz serów przy 
dźwiękach greckiej muzyki. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy wy-
spy Fira. Wyspa Santorini jest w istocie częścią 
wierzchołka zatopionego w morzu wulkanu, który 
wybuchł w 1450 r. Wulkany, czerwone plaże, przy-
klejone do zbocza wulkanu małe, kolorowe dom-
ki, turkusowe morze w tle. Fira jest kwintesencją 
Cyklad, położone kaskadowo na wyrastających 
z morza stromych skałach miasto jest pełne ko-
loru i klimatu. Spacer po mieście, następnie zjazd 
kolejką linową na sam dół do portu, głównie dla 
pięknych widoków z tego miejsca. W drogę po-
wrotną na górę udamy się na osiołkach. Kolejnym 
punktem zwiedzania będzie Muzeum Prehistorii 
Thiry, w którym znajduje się kolekcja eksponatów 
minojskich. Po zwiedzaniu czas wolny, proponu-
jemy przerwę na kawę w jednej z zawieszonych 
nad przepaścią tawern, widok z  tego miejsca 
nie ma sobie równych. Następnie zwiedzimy 
Akrotiri - zwane greckimi Pompejami. Niedaw-
no udostępnione stanowisko archeologiczne to 
pozostałość świetnie zorganizowanego miasta, 
pochodzącego z 1600 r. p.n.e. Było to najwięk-
sze minojskie miasto (poza Knossos na Krecie). 
Miasto zastygło pod lawą i popiołem. W wielu 
miejscach pozostało nienaruszone. W nowocze-
snym muzeum, pod dachem można zwiedzać całe 
ulice, zaglądać do domów, banków czy zakładów 
rzemieślniczych. Bogate freski zdobiły ściany do-
mów, widać wystawy sklepów, meble, naczynia do 
przechowywania żywności. Następnie przeprawa 
promowa na wyspę Naxos. To największa spośród 
cykladzkich wysp. Znakiem firmowym Naxos jest 
Portara - kamienny portal Świątyni Apollina (VI w. 

p.n.e.), który wita przybyłych do portu. Następnie 
udamy się na piesze zwiedzanie stolicy wyspy - 
Naxos Chora. Zobaczymy przepiękne stare miasto, 
pełne wąskich uliczek, małych sklepików i tawern 
oraz zamkiem weneckim, gdzie wciąż jeszcze 
mieszkają ludzie. To właśnie stąd Marco Sanudo 
rządził wyspą w imieniu Wenecjan. Transfer do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 50 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu wycieczka po najcie-
kawszych zakątkach wyspy Naxos. Udamy się 
do Damalas, gdzie odwiedzimy pracownie ce-
ramiczną Manolisa Lybertasa. Następnie przeje-
dziemy w stronę niewielkiej miejscowości Chalki 
- dawnej stolicy wyspy, gdzie w fabryce Kitronu 
spróbujemy tradycyjnego dla tej wyspy likieru. 
Zwiedzimy klasztor Panagia Drosiani, który jest 
jednym z najstarszych kościołów wczesnochrze-
ścijańskich na całych Bałkanach. Po zwiedzaniu 
zrobimy przerwę w miejscowości Apiranthos, 
gdzie będziecie mogli państwo pospacerować 
po miasteczku lub tez zjeść lunch. Zwiedzanie 
zakończymy wizytą w miejscu gdzie znajdowały 
się starożytne kamieniołomy, zobaczymy tam 
niedokończony posąg przedstawiający kurosa, 
porzucony w tym miejscu prawdopodobnie ze 
względu na skazę materiału. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 35 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu przeprawa promowa 
do Pireusu. Transfer do hotelu położonego 
w Atenach. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 
30 km). 
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i lot powrotny do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele *** - położone są zwykle poza centrami 
miast. Pokoje: wygodnie urządzone, 2 - osobo-
we, wszystkie z łazienkami i wc. Do dyspozycji 
gościu: w hotelu z reguły restauracja i bar. Wy-
żywienie: śniadania kontynentalne wzmocnione 

i obiadokolacje z lampką wina (w postaci bu-
fetu lub serwowane, w zależności od hotelu). 
Kategoria lokalna: B, C. Przykładowe hotele 
podczas objazdu: Ateny: hotel Dorian Inn www.
dorianinnhotel.com; Santorini: hotel Areti www.
aretihotel.com.gr; Naxos: hotel Coronis www.ho-
tel-coronis.gr
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym do Aten, opłaty lotniskowe, 
transfery lotnisko - hotel - lotnisko, transfery 
hotel - port - hotel, przeprawy promowe, zakwa-
terowanie (2 rozpoczęte doby hotelowe w Ate-
nach, 2 rozpoczęte doby hotelowe na Santorini, 
2 rozpoczęte doby hotelowe na Naxos, śniadania 
i obiadokolacje (z lampką wina), opiekę polskie-
go pilota/rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu i przewodników, podatku turystyczne-
go, wycieczek fakultatywnych, indywidualnego 
zwiedzania wysp, pozostałych posiłków oraz 
innych wydatków osobistych. Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w całym programie wyno-
si ok. 150 EUR/os. + ok. 5 EUR/os za podatek 
turystyczny.

Wakacje po pięćdziesiątce – Cyklady  
W programie: Santorini • Grecja - jak z pocztówek • Fira - fascynujące widoki na kalderę • zachód słońca w Oia • Naxos - zamek i stare miasto 

• Ateny i wspaniały Akropol • wieczór grecki i obiadokolacje w cenie

Ateny
GRECJA

Turcja

NAXOS

SANTORINI

THIRASSIA

NEA KAMENI

Akrotiri

Thira

7
dni

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

3470 zł

Kod imprezy: SCN

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.01 - 02.02 3530 5899

10.03 - 16.03 3470 5799

24.03 - 30.03 3470 5799

07.04 - 13.04 3470 5799

14.04 - 20.04 3470 5799

28.04 - 04.05 3530 5899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3299 

Dopłata za pok. 1 os. od 629 

      –› Wyloty z: Warszawa  

więcej na: R.pl
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Wakacje po pięćdziesiątce

W programie: Zagrzeb – stolica Chorwacji • Split, Trogir, Zadar, Dubrownik – najpiękniejsze miasta Dalmacji • Mostar i Pocitelj – miasta z czasów Im-
perium Otomańskiego • cud natury – Plitwickie jeziora • Medjugorje – góra objawień • grillowanie w gaju oliwnym • Marija Bistrica – największe 
sanktuarium Maryjne w Chorwacji • wieczór integracyjny z muzyką na żywo

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Zagrzebia. Aktualne rozkła-
dy prosimy sprawdzać na r.pl/rozklady. Po przy-
locie spotkanie z pilotem, transfer do hotelu nad 
morzem, czas na odpoczynek, kolacja powitalna 
z lampką wina, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu proponujemy wyjazd 
do Splitu i Trogiru. W Splicie, największym mie-
ście regionu zwiedzimy stare miasto, którego 
zabudowa odzwierciedla jego burzliwe dzieje. 
Zobaczymy antyczny pałac cesarza Dioklecjana 
(III/IV w.) - jeden z najpiękniejszych i najlepiej 
zachowanych przykładów rzymskiej architektury 
obronnej w Europie. Następnie przejedziemy do 
Trogiru, gdzie zobaczymy między innymi gotyc-
ko-renesansowy ratusz i katedrę św. Wawrzyńca 
z XIII w. Trogir jako jedno z najlepiej zachowa-
nych miast romańsko-gotyckich w centralnej Eu-
ropie, został wpisany na listę UNESCO. Przejazd 
do hotelu w Medjugorje, obiadokolacja i nocleg.

 Dzień 3  Po śniadaniu zaczniemy dzień od 
zwiedzania Medjugorje, gdzie w 1981 r., według 
świadectwa widzących, objawiła się Matka Bo-
ska. Zwiedzimy sanktuarium, a także wejdziemy 
na Górę Objawień. Następnie przejedziemy do 
Mostaru, gdzie zwiedzimy zabytkowe centrum 
średniowiecznego miasteczka założonego przez 
Turków, przejdziemy Starym Mostem - symbo-
lem miasta (wpisanym na listę UNESCO). Most 
ten, zbudowany w XVI w. przez tureckiego suł-
tana, jest jedną z najbardziej znanych budowli na 
Bałkanach. Odwiedzimy również meczet Koski 
Mehmed-Paszy, dom turecki oraz dzielnicę Stara 
Carsija (tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, re-
stauracje z lokalną kuchnią, meczety). Przejazd 
do hotelu w Neum, obiadokolacja, nocleg. A po 
kolacji zaprosimy Państwa na integracyjny wie-
czór z muzyką na żywo (dalmatyńską i nie tylko), 
przekąskami, winem i rakiją bez ograniczeń.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd malowniczą, 
nadmorską trasą do Dubrownika, ogłoszonego 
przez UNESCO dziedzictwem kultury światowej. 
Po drodze czekają nas fantastyczne widoki na 
góry i Adriatyk. Podczas spaceru po mieście, 
otoczonym potężnymi murami obronnymi 
zobaczymy między innymi: klasztor franciszka-
nów z przełomu XIV i XV w. i Muzeum Apteki. Po 
zwiedzaniu polecamy panoramiczny rejs wokół 
murów miejskich (dodatkowo płatny). Przejazd 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejedziemy do Dal-
macji Północnej, aby zwiedzić Zadar, najważ-
niejsze miasto regionu - antyczne Forum, rotun-
da św. Donata, najcenniejszy sakralny zabytek 
Zadaru, romańska katedra św. Anastazji. Posłu-
chamy również wyjątkowego dźwięku organów 
morskich, jednej z największych atrakcji miasta. 
Następnie przejedziemy do gospodarstwa 
agroturystycznego położonego w pobliżu Za-
daru. Zaprosimy Państwa na grillowanie w gaju 
oliwnym, przy dźwiękach dalmatyńskiej muzyki 
połączone z degustacją wyśmienitych lokalnych 

produktów i win. W zależności od terminów, 
jesienią czeka grupę wspólne zbieranie oliwek 
i winogron, a na wiosnę np. zbiory kocanki wło-
skiej. Wspólna niezapomniana zabawa w siel-
skiej atmosferze dalmatyńskiego gospodarstwa. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Plitvic 
i zwiedzanie Parku Narodowego Plitvickie Je-
ziora, gdzie na obszarach porośniętych przez 
buki, jodły, świerki i klony, na długości ponad 
8  km, znajduje się 16 turkusowych taraso-
wo położonych jezior, połączonych ze sobą 
72 wodospadami. Obszar parku zaliczany jest 
do światowego dziedzictwa naturalnego i jest 
chroniony przez UNESCO. Następnie przejazd 
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 7  Przejazd do Zagrzebia, stolicy Chor-
wacji, gdzie zobaczymy między innymi słynny 
plac bana Jelačića, katedrę Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, Kamienną Bramę 
z cudownym obrazem Matki Bożej, urokliwą 
ulicę Tkalčićevą, Dolac - największe targowisko 
w mieście, gdzie można kupić produkty z całej 
Chorwacji. Dzień zakończymy wizytą w Mariji 
Bistricy, największym i najsłynniejszym sanktu-
arium Maryjnym w Chorwacji. Obiektem kultu 
w Mariji Bistricy jest późnogotycka, drewniana 
figura Matki Bożej datowana na koniec XV wie-
ku. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu, transfer na lotnisko.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele **/*** - 7 noclegów (minimum 3 nad mo-
rzem) na terenie Chorwacji lub w Bośni i Her-
cegowinie. Pokoje: funkcjonalnie wyposażone 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienkami i w większości hoteli z TV. Więk-
szość pokoi posiada balkon. Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracja i bar, niektóre hotele z ba-

senem. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
(najczęśfciej bufet, rzadziej serwowane, w za-
leżności od hotelu) 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot do/z 
Chorwacji, transfer do/z hotelu, 7 rozpoczętych 
dób hotelowych, opłaty lotniskowe, wyżywienie 
(śniadania, obiadokolacje, opiekę doświadczo-
nego pilota, opiekę przedstawiciela Rainbow 
na lotnisku w Polsce, program turystyczny j.w., 
ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: NW, 
KL, bagażu). 
Cena podstawowa nie obejmuje: Biletów wstę-
pów do zwiedzanych obiektów i napiwków dla 
kierowców i  przewodników ok. 127 EUR/os, 
opłaty klimatycznej ok. 1 EUR/dzień/os. w za-
leżności od położenia hotelu. Dodatkowych 
napoi do posiłków oraz wydatków osobistych.
ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU:
2 osoby w tym samym pokoju: minimum jed-
na z nich musi mieć ukończone 50 lat, wiek 
osób towarzyszących bez ograniczeń. Ceny dla 
wszystkich osób z tabeli. Istnieje możliwość za-
kwaterowania 3 osób w 1 pokoju (na dostawce) 
na życzenie. Opłata za infanta (do 2 lat) to 290 
zł/tydzień

Wakacje po pięćdziesiątce – Bałkany 

CHORWACJA

BOŚNIA
I HERCEGOWINA

Sł
ow

en
ia Węgry

Włochy

Se
rb

ia

Zagrzeb

Split Medjugorie

Mostar

Dubrovnik

Trogir

Kastela

Zadar

Plitwice

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

więcej na: R.pl

CENA OD

2720 zł

Magia miejsc takich jak Split, 
Dubrownik, Zadar, Plitwice, Mostar, 
zwiedzanie na spokojnie, bez tłoku, 
do tego wieczorek z muzyką na żywo 
i integracja przy wspólnym grillowa-
niu w gaju oliwnym, to gwarancja 
wspaniałej wycieczki!

Joanna Kalinowska-Lukačević
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: ASC

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

19.03 - 26.03 2720 4549

26.03 - 02.04 2720 4549

02.04 - 09.04 2720 4549

09.04 - 16.04 2720 4549

16.04 - 23.04 2720 4549

23.04 - 30.04 2720 4549

30.04 - 07.05 2720 4549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2720 

Dopłata za pok. 1 os. od 779 

      –› Wyloty z: Warszawa  

8
dni
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Wakacje po pięćdziesiątce

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku na 2 godziny 
przed wylotem. Wylot do Dubrownika. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie spotkanie z pilotem, transfer do 
hotelu Jadran w Neum, obiadokolacja z lampką 
wina, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejedziemy za-
chwycającą trasą widokową na zwiedzanie 
jednego z najpiękniejszych miast basenu Morza 
Śródziemnego, Dubrownika (UNESCO), miasta 
nie bez przyczyny zwanego Perłą Adriatyku. 
Dostępu do miasta przez wieki broniły potężne 
mury obronne zachowane do dziś oraz patron 
miasta święty Błażej. Przewodnik zabierze 
nas na niezwykły spacer kamiennymi ulicami, 
podczas którego zobaczymy m.in. katedrę 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, klasz-
tor franciszkanów z przełomu XIV i XV wieku, 
Muzeum Apteki, pałac Sponza i pałac Rekto-
rów, a także dowiemy się co miał wspólnego 
z Dubrownikiem król Ryszard Lwie Serce, Robin 
Hood czy też bohaterowie serialu „Gra o tron” 
i „Gwiezdnych wojen”. Po zwiedzaniu dla chęt-
nych rejs statkiem wokół murów Dubrownika 

(dodatkowo płatne-ok.10EUR/os). Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, a po kolacji zaprosimy 
Państwa na integracyjny wieczór z muzyką na 
żywo (dalmatyńską i nie tylko), przekąskami, 
winem i rakiją bez ograniczeń.
 Dzień 3  Po śniadaniu udamy się do Mostaru 
i Medjugorje. W Mostarze zwiedzimy zabytkowe 
centrum, przejdziemy Starym Mostem - symbo-
lem miasta (wpisanym na listę UNESCO). Most 
ten, zbudowany w XVI w. przez tureckiego suł-
tana, jest jedną z najbardziej znanych budowli na 
Bałkanach. Zburzony w 1993 roku i odbudowany 
w 2004 roku, obecnie znowu łączy obie strony 
miasta. Odwiedzimy meczet Koski Mehmed-
-Paszy, dom turecki oraz dzielnicę Kujundžiluk 
(tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje 
z lokalną kuchnią, meczety, z których dobiegają 
głosy muezinów wzywających do modlitwy). Na-
stępnie udamy się do Medjugorje, miejsca licz-
nych pielgrzymek, gdzie w 1981 r., według świa-
dectwa widzących, objawiła się Matka Boska. 
Zwiedzimy sanktuarium, a także wejdziemy na 
Górę Objawień. Powrót do hotelu obiadokolacja. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd na niezwykłą 
wyprawę do Delty rzeki Neretwy, zwanej Chor-
wacką Kalifornią, a przez miejscowych spiżarnią 
całej Chorwacji. Neretwańskie plony można kupić 
na każdym targowisku w całym kraju, uprawia się 

tutaj wszelkiego rodzaju warzywa i owoce. Szcze-
gólne wrażenie robią jednak pola mandarynek, 
które zobaczymy pływając tradycyjnymi łodzia-
mi po kanałach rzeki przecinającej pola uprawne. 
Region ten słynie z wyśmienitej kuchni i likierów 
wyrabianych na bazie rakiji, wódki winogronowej. 
Tutejszą specjalnością jest neretwański brudet, 
czyli gulasz rybny przygotowywany z węgorza 
i żab, podawany najczęściej z polentą. Dopłynie-
my do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie 
nauczymy się przyrządzać tę potrawę. Wspólne 
gotowanie przy opowieściach o obyczajach i ży-
ciu z regionu delty rzeki Neretwy, biesiadowanie 
przy muzyce dalmatyńskiej, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg w Neum.
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
malowniczą trasą widokową wzdłuż Adriatyku 
do Czarnogóry, zwiedzanie Kotoru, którego 
historyczne centrum wpisane jest na listę UNE-
SCO. Miasto położone jest u podnóża masywu 
Lovćen, a urzekająca okolica Boki Kotorskiej 
przypomina norweskie fiordy. Jest to region wy-
jątkowego przyrodniczego piękna, gdzie strome 
zbocza gór opadają ku morzu. W programie 
m.in. katedra św. Trifona, wieża zegarowa z XVII 
w, cerkiew św. Nikoli. Następnie udamy się do 
Budwy, najnowocześniejszego kurortu Czar-
nogóry. Spacer po urokliwej starówce, którego 
historia sięga czasów starożytnych. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu - dzień wolny. Do dys-
pozycji gości hotelowych jest basen oraz sala 
fitness. Dla chętnych wycieczka fakultatywna 
do Korczuli (cena około 35 euro) - rodzinnego 
miasta Marco Polo, po drodze odwiedzimy wi-
niarnie na Półwyspie Peljesac, zatrzymamy się 
w Stonie słynącym z najdłuższych średniowiecz-
nych murów w Chorwacji. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu - dzień wolny. Do dys-
pozycji gości hotelowych jest basen oraz sala 
fitness. Dla chętnych proponujemy wycieczkę 
fakultatywną na Hvar - wyspę lawendy (ok. 55 
euro). Obiadokolacja, nocleg.

 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu, transfer na lotnisko, wylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot do/z Chor-
wacji, transfer do/z hotelu, 7 rozpoczętych dób 
hotelowych, opłaty lotniskowe, wyżywienie (śnia-
dania, obiadokolacje, opiekę doświadczonego pi-
lota, opiekę przedstawiciela Rainbow na lotnisku 
w Polsce, program turystyczny j.w., ubezpieczenie 
TU Europa (wersja standard: NW, KL, bagażu). 
Cena podstawowa nie obejmuje: Biletów wstę-
pów do zwiedzanych obiektów i napiwków dla 
kierowców i  przewodników ok. 109 EUR/os, 
opłaty klimatycznej ok. 1,5 EUR/dzień/os. w za-
leżności od położenia hotelu. Dodatkowych 
napoi do posiłków oraz wydatków osobistych.
ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU:
2 osoby w tym samym pokoju: minimum jed-
na z nich musi mieć ukończone 50 lat, wiek 
osób towarzyszących bez ograniczeń. Ceny dla 
wszystkich osób z  tabeli. Istnieje możliwość 
zakwaterowania 3 osób w 1 pokoju (na dostaw-
ce) na życzenie. Opłata za infanta (do 2 lat) to 
290 zł/tydzień

W programie: Dubrownik – perła Adriatyku • Kotor i Budva – najpiękniejsze miasta Czarnogóry • Delta Neretwy – chorwacka Kalifornia 

• Mostar – miasto z czasów Imperium Otomańskiego • Medjugorje – góra objawień • Odpoczynek na Adriatykiem • Brudet – żaby i węgorze 

• Biesiady w dalmatyńskim stylu • 7 noclegów w hotelu JADRAN ****

Wakacje po pięćdziesiątce – Dubrownik 

Jadran – Neum 

8
dni
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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

2599 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

18.03 - 25.03 2599 4349

25.03 - 01.04 2599 4349

01.04 - 08.04 2599 4349

08.04 - 15.04 2599 4349

22.04 - 29.04 2649 4430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 

Dopłata za pok. 1 os. od 821 

Kod imprezy: ASD

      –› Wyloty z: Warszawa  

więcej na: R.pl
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Wakacje po pięćdziesiątce

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Przelot do Skopje samolotem rejsowym. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Skopje, transfer do Ochrydy. Zakwa-
terowanie w hotelu i kolacja. (Trasa ok 200 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Ochrydy, 
miasta wpisanego na listę UNESCO. Podczas 
spaceru zobaczymy m.in. antyczny teatr, cer-
kiew św. Bogurodzicy Perivlepta z cennymi fre-
skami oraz wzgórze Plaosnik. Dla chętnych wej-
ście na mury Twierdzy cara Samuila. Zwiedzanie 
zakończymy „Pozdrowieniami z  Ochrydy”, 
widokiem cerkiewki św. Jovana Kaneo, usytu-
owanej na wysokim klifie ponad wodami jeziora. 
Następnie przejazd autokarem do monastyru 
Św. Nauma (lub dla chętnych rejs statkiem za 
dopłatą 20 EUR/os.). Zwiedzimy prehistorycz-
ną osadę na wodzie w Zatoce Kości. Monastyr 
św. Nauma to mistyczne miejsce, gdzie według 

legendy przykładając ucho do grobowca można 
usłyszeć bicie serca świętego. Następnie czeka 
nas przyjemny rejs po źródłach rzeki Czarny 
Drim. To niesamowite miejsce, gdzie słychać 
jedynie odgłosy przyrody. Nie zabraknie też 
degustacji miejscowych specjałów. Obiadoko-
lacja, nocleg w tym samym hotelu.
 Dzień 3  Ten dzień będzie pełen różnorod-
nych wrażeń - wszystkie zmysły w gotowości! 
Po śniadaniu z niedalekiej wsi Elszani rozpocz-
niemy przyjemny, ok godzinny trekking po ścież-
kach Parku Narodowego Galicica, dla chętnych 
możliwość pokonania części tego dystansu na 
osiołkach, z których wieś Elszani słynie - każdy 
gospodarz ma przynajmniej jednego! Następnie 
gospodarze zaproszą nas do wspólnego przy-
gotowywania lokalnych potraw macedońskich 
w  tradycyjny sposób: mešano meso, lokalne 
pity, sałatki etc. Nie zabraknie lokalnej rakiji 
i wina! Wspólnie przyrządzony posiłek zjemy na 
zielonym tarasie z widokiem na malowniczo po-
łożoną wieś i jezioro Ochrydzkie, pośród miesza-
jących się odgłosów natury i kapeli przygrywa-
jącej skoczny macedoński folklor. Dla chętnych 
możliwość przyodziania się w ręcznie robione 
stroje macedońskie! Powrót do hotelu, kolacja 
(do kolacji lampka wina na osobę).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w kierunku Albanii. W Beracie (UNESCO) ży-
cie płynie leniwie, nikt się nigdzie nie spieszy. 
Od rana mieszkańcy miasta umieją zająć sobie 
czas przyjemnie - grając w karty; wymieniając 
się plotkami i nowinami. Jak co dzień obowiąz-
kowa kawa, parzona po turecku, zapach, kolor 
i smak nie ma sobie równych. To smak Bałka-
nów! Obowiązkowo słodka, a jeżeli bez cukru 
to koniecznie zciastkiem trilece! Berat położony 
jest u podnóża dwóch wzgórz - legendarnych 
olbrzymów Tomorri i Shpirag. Rzeka utworzona 
z łez dziewczyny, o którą walczyli i obaj zginęli, 
dzieli go na dwie dzielnice: Goricę i Mangalem. 
Nad miastem góruje twierdza, Zaskoczy nas 
twórczość Onufrego. W jego pracach zadziwi 

nas słynna czerwień, kolor, którego nikt inny 
nie potrafił uzyskać. Następnie przejazd do 
Gjirokaster. Kolacja (do kolacji lampka wina na 
osobę) i nocleg. (Trasa ok 350 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzimy Gjirokar-
ster - miasto tysiąca schodów; miasto szarych 
dachów - mieszankę kulturową, językową, 
z niesamowitą architekturą kaskadowo ułożo-
nych domów o dachach pokrytych szarymi łup-
kami lokalnego kamienia. Widok na otaczające 
wzgórza z twierdzy. Przestrzeń. Nic dziwnego, 
że UNESCO chroni to miejsce. Następnie prze-
jedziemy w kierunku Fier, zatrzymując się przy 
fenomenie natury - Błękitnym Oku. Jego głę-
bokość jest do tej pory nieznana, nurkom udało 
się zejść do 50 m. Krystalicznie czysta woda, 
obserwowana z góry, dzięki uzyskiwanym natu-
ralnie barwom sprawia wrażenie obserwującego 
oka. Następnie odwiedzimy Butrint (UNESCO) 
- według legendy założony przez uciekinierów 
z Troi –położony na terenie Parku Narodowego, 
Można tu prześledzić historię Albanii - do Ilirów, 
przez Greków, Rzymian, Wenecjan po Imperium 
Otomańskie i czasy współczesne. Kolacja (do 
kolacji lampka wina na osobę) i nocleg w Fier. 
(Trasa ok 300 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Przejazd do Durres - 
najważniejszego portu kraju, a także jednego 
z największych i najbardziej atrakcyjnych ku-
rortów wypoczynkowych. Z  socrealistyczną 
bryłą centrum miasta, współczesną promenadą, 
antycznym amfiteatrem i zachwycającą piasz-
czystą plażą - to miasto o wielu twarzach, każdy 
dostrzeże tu inną z nich. Następnie udamy się 
do Kruji, albańskiego Krakowa, niegdysiejsze-
go bastionu walki z  Turkami. Wybrukowana 
uliczka prowadzi nas przez lokalny bazar, pełen 
rękodzieła i filigranowego srebra, unosi się tu 
duch albańskiej smykałki do handlu i tradycyjnej 
gościnności. Nad miastem górują ruiny twierdzy 
Skanderbega, a przy nich jej współczesna wersja 
- muzeum tego największego wojownika, Je-
rzego Kastrioty. Następnie udamy się do Tirany. 

Zakwaterowanie w hotelu i kolacja (do kolacji 
lampka wina na osobę). (Trasa ok 180 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzimy Tiranę, 
która jest stolicą Albanii - ciągle bardzo tajem-
niczego kraju, który do początku lat 90tych 
był odcięty od świata. Mijając wypełnione po 
brzegi kawiarnie odkrywamy symbole mia-
sta - zabytkowy meczet, odnowione centrum, 
stalowo-szklaną piramidę, czy najstarszą wieżę 
zegarową. Następnie przenosimy się w czasie 
do okresu dyktatury Envera Hodży, której dzie-
je zgłębiamy w najbardziej tajemniczym z kil-
kuset tysięcy albańskich bunkrów, niedawno 
odkrytym i udostępnionym publicznie schronie 
atomowym. Przejazd do Macedonii Zakwatero-
wanie w hotelu w Ochrydzie i kolacja (do kolacji 
lampka wina na osobę).
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny, następnie 
transfer na lotnisko w Skopje. Wylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
Panie są proszone o wzięcie chusty do nakrycia 
głowy (wejście do cerkwi/meczetu). 
HOTELE
Hotele *** (7 noclegów). Pokoje: funkcjonalnie 
wyposażone pokoje 2 osobowe z możliwością 
dostawki, wszystkie z łazienkami i w większo-
ści z TV. Do dyspozycji gości: wszystkie hotele 
posiadają recepcję, bar, restaurację.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Tirany, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, obiadokolacje, 
opiekę pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż)
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników i obsługi grupy w systemie TGS, 
dodatkowych posiłków i napojów do obiadoko-
lacji, oraz innych wydatków osobistych. Orien-
tacyjny koszt uczestnictwa w całym programie 
- ok. 125 EUR/os (bez opłaty klimatycznej).

W programie: Jezioro Ochrydzkie - macedońskie morze • integracja przy wspólnym gotowaniu • degustacja wina, serów, rakiji • Tirana - albańska 
metropolia • bunkart • Kruje – albański Kraków • Girokaster i Berat - miasta-muzea • Butrint - to , co najpiękniejsze ze starożytności • perły 
UNESCO

Wakacje po pięćdziesiątce – Macedonia i Albania 

ALBANIA

Gjirokaster

Ochryda
Jezioro

Ochrydzkie P.N. Galicica

Durres

Tirana

Kruja

Berat
Fier

Butrint

Skopje

Grecja

M
A

C
ED

O
N

IA

Serbia

Włochy

Czarnogóra

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

więcej na: R.pl

CENA OD

2520 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.03 - 11.03 2520 4220

18.03 - 25.03 2520 4220

01.04 - 08.04 2520 4220

15.04 - 22.04 2520 4220

29.04 - 06.05 2549 4270

13.05 - 20.05 2520 4220

27.05 - 03.06 2520 4220

10.06 - 17.06 2520 4220

24.06 - 01.07 2549 4270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2520 

Dopłata za pok. 1 os. od 800 

Kod imprezy: ALX

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

8
dni
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Wakacje po pięćdziesiątce

Wakacyjny wypoczynek nie musi się kojarzyć 
z tłumem i wyścigami do wolnych leżaków. 
Wakacje poza szczytem sezonu to spokój 
i wypoczynek całkowicie bez pośpiechu. Je-
śli jesteś w wieku 50+ i marzysz o idealnym 
relaksie w dobrej cenie, a do tego nie lubisz 
upałów, to nasza oferta jest dla Ciebie. Poznaj 
jej zalety i odpoczywaj w swoim tempie!
 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot do Larnaki.Transfer do hotelu. 
Zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
 Dzień 2-7  Czas na wypoczynek, kąpiele mor-
skie i słoneczne oraz na skorzystanie z oferty 
wycieczek fakultatywnych na miejscu (płatne 
dodatkowo). W ramach oferty Spokojne wa-
kacje 50+ zapraszamy na wycieczkę do Nikozji 

- jedynej na świecie stolicy, podzielonej pomię-
dzy dwa różne państwa z linią demarkacyjną 
oddzielającą część południową, należącą do 
Republiki Cypru od północnej, na której znajduje 
się tzw. Turecka Republika Cypru Północnego. 
Z pilotem przejdziemy przez granicę, aby móc 
zobaczyć na własne oczy, jak różnią się te dwa 
regiony, z  całkowicie odmienną kulturą oraz 
religią. Na stronie północnej udamy się m.in. 
do Katedry Św. Jana, dziś - Meczetu Selimiye, 
a w czasie wolnym będzie można kupić rozmaite 
pamiątki spacerujac pomiędzy klimatycznymi 
uliczkami Nikozji. 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Transfer na lotnisko w  Larnace. Powrót do 
Polski.
HOTELE
Zakwaterowanie w hotelach ***** do wyboru 
Chrysomare, Constantinos the Great Beach Ho-
tel. Opisy hoteli na kolejnych stronach katalogu 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery autokarem, 
noclegi w hotelu ***** (7 lub 14 rozpoczętych 
dób hotelowych), wyżywienie wg opisu zakwa-
terowania, wycieczkę do Nikozji, opiekę rezy-
denta oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
fakultatywnych, posiłków innych niż wymienio-
ne w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie po-
dano inaczej oraz innych wydatków osobistych.

Specjalna oferta dla Klientów 50+ • Terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie • zakwaterowanie w wysokiej klasy hotelach sieci Tsokkos 

• możliwość dopłaty do all inclusive •przyjemne temperatury • jedna wycieczka lokalna w cenie, dobrana w taki sposób, aby uniknąć zbędnego 
pośpiechu-dzięki temu będzie czas na spokojne delektowanie się urodą otoczenia •opieka profesjonalnych, polskojęzycznych rezydentów.

Wakacje po pięćdziesiątce – Cypr

      –› Nowość  

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

15
dni

8
dni

lub
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Wakacje po pięćdziesiątce

Położenie
Nowo wybudowany, ekskluzywny hotel znanej sieci Tsokkos. Zlo-
kalizowany jest w niedalekiej odległości od centrum Ayia Napa, 
gdzie znajdują się liczne bary, restauracje i sklepy. Niedaleko stąd 
również do słynnej plaży Nissi. Do międzynarodowego portu lot-
niczego w Larnace około 60 km.
Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy przepięknej naturalnej 
plaży, gdzie można cieszyć się spokojem i naturą.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, restauracja główna, 4 
restauracje tematyczne (dodatkowo płatne), 3 bary rozlokowane 
na terenie hotelu, duży rozłożysty basen z leżakami i parasolami 
dookoła stanowiący wspaniałą strefę wypoczynku oraz centrum 
SPA z  jacuzzi, sauną i  różnorodnymi zabiegami (dodatkowo 
płatne). Wielką zaletą hotelu jest strefa przeznaczona tylko dla 
dorosłych z basenem i wydzieloną strefą restauracyjną. 
Pokoje
Hotel dysponuje łącznie 320 pokojami. Eleganckie i nowocześnie 
urządzone przestronne pokoje standardowe 2 - osobowe (z moż-
liwością 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka) wyposażone 
w łazienkę (wanna/prysznic, wc, suszaka do włosów), TV - SAT, 
telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, mini bar (dodat-
kowo płatne). Większość pokoi posiada balkon.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje. Za dopłatą All Inclusive obejmujące 
śniadania, obiady i kolacje w bufetowej restauracji głównej. Fan-
tastyczny wybór posiłków z kuchni międzynarodowej z pokaza-
mi gotowania na żywo. Dostępne również restauracje a’la carte 
z kuchnią cypryjską, włoską, meksykańską oraz grecką. Między 
posiłkami dostępne różnorodne przekąski oraz lody w wyznaczo-
nych przez hotel miejscach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalko-
holowe dostępne w 3 barach - Paradise Beach Bar (zaledwie kilka 
kroków od plaży), Lobby Bar oraz Sunset Lounge Bar. Markowe 
alhohole oraz świeżo wyciskane soki dodatkow płatne.
Program sportowy i animacyjny
Dla gości ceniących aktywny wypoczynek hotel oferuje boisko do 
piłki siatkowej, jogę, aerobik, tenis stołowy, kort tenisowy, squash, 

bilard (część atrakcji dodatkowo płatna). Dla najmłodszych gości 
hotel proponuje plac zabaw oraz miniclub.
Internet
Na terenie hotelu płatne Wi-Fi (ok. 10 EUR/dzień, 24 EUR/tydz.).
www.tsokkos.com

All Inclusive Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Elegancki i luksusowy hotel polożony tuż przy przepięknej plaży spełni wymagania najbardziej wymagających Klienów. Znana sieć Tsokkos 
gwarantje wysoki standard nowo powstałego hotelu.

Chrysomare – Ayia Napa 

Hotel do imprezy Wakacje po pięćdziesiątce - Cypr

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: soboty i niedziele

CENA OD

2399 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2399 3599 4199 6199

Marzec od 2499 3720 4349 6399

Kwiecień od 2820 4320 4899 7399

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1399 1399 

Dopłata do All Inclusive od 630 1260

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wakacje po pięćdziesiątce

Położenie
Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący 
do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy 
obiekt jest położony zaledwie ok. 100 m od centrum miejsco-
wości i promenady, gdzie znajdziemy liczne rozrywki, a także 
restauracje. Ok. 1 km od hotelu znajduje się słynna zatoka Figs 
Tree, a miasto Ayia Napa ok. 10 km (możliwy dojazd komunikacją 
lokalną). W pobliżu hotelu piękna piaszczysta plażą oznaczona 
błękitną flagą. Od międzynarodowego lotniska w Larnace hotel 
jest oddalony o ok. 50 km.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., room service, centrum biznesowe z salami 
konferencyjnymi, pralnia, opiekunka do dziecka (na wezwanie), 
wymiana walut, wypożyczalnia samochodów, windy, fryzjer, 
salon piękności, sklep z pamiątkami. W lobby oraz w pokojach 
dostępny bezprzewodowy internet (płatny). Do dyspozycji re-
stauracje i bary: restauracja Emperor (menu tematyczne oraz 
dla dzieci), restauracji Byzantine (a’la carte, przekąski), restau-
racja Ocean Basket (a’la carte), bar Atrium (koktajle oraz ciepłe 
przekąski), bar na plaży Sea Breeze, bar przy basenie Poseidon. 
Hotel posiada 2 duże baseny zewnętrzne (jeden lagunowy) oraz 
brodzik dla dzieci otoczone tarasem słonecznym. Leżaki, parasole 
oraz ręczniki plażowe przy basenach dostępne bezpłatnie.
Pokoje
Hotel posiada 153 luksusowych i komfortowo urządzonych po-
koi. Pokoje standardowe 2 - osobowe (możliwość 1 dostawki), 
przestronne z balkonami oraz łazienkami (wc, prysznic, suszarka 
do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja, cześć wypo-
czynkowa, telefon, TV-sat, radio, sejf (za dodatkową opłatą), mini 
bar (za opłatą), zestaw do parzenia kawy i herbaty.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje. Za dopłatą możliwość wykupienia All 
Inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny w ciągu dnia, gry i zabawy, wieczorne show, 
muzyka na żywo. Ponadto (płatne): kort tenisowy, Centrum SPA 
(masaże, sauna, jacuzzi), tenis stołowy, kasyno.
www.tsokkos.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Świetny hotel dla osób szukających relaksu w luksusowym hotelu, oferującym najwyższy standard usług, położonym przy pięknej plaży, 
odpowiedni zarówno dla rodzin z dziećmi, jaki i par szukających rozrywek w Protaras.

Constantinos the Great Beach Hotel – Protaras 

Hotel do imprezy Wakacje po pięćdziesiątce - Cypr

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: soboty i niedziele

CENA OD

2299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 2299 3420 4020 5899

Marzec od 2420 3549 4220 6099

Kwiecień od 2670 4020 4630 6899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2149 2999 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1399 1399 

Dopłata do All Inclusive od 910 1820 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Zwiedzamy Europę Grecja

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Przelot do Aten w Grecji samolotem rejsowym. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie spotkanie z  pilotem 
i transfer do hotelu w Atenach.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Aten: wzgó-
rze Akropolu z Partenonem, Erechtejonem i mo-
numentalnymi Propylejami oraz Narodowe Mu-
zeum Archeologiczne. Następnie przejdziemy na 
starożytną agorę, która począwszy od VI w p.n.e. 
stanowiła ośrodek życia politycznego obejrzymy 
słynną świątynię Hefajstosa i portyk kolumnowy 
Attalosa. Podczas objazdu miasta zobaczymy 
zmianę warty pod Parlamentem, Stadion Pa-
natenajski, Świątynię Zeusa Olimpijskiego, na-
stępnie udamy się na spacer po Place - niegdyś 
najstarszej dzielnicy rzemieślniczej, a dzisiaj naj-
bardziej romantycznej i kolorowej części stolicy 
Grecji. Przejazd w kierunku Peloponezu. Transfer 
do hotelu w Loutraki, zakwaterowanie, nocleg. 
W tym dniu zaproponujemy również wycieczkę 
do pełnego uroku Nafplio (późnym wieczorem). 

 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Małej Pę-
tli Argolidzkiej, zobaczymy najlepiej zachowany 
teatr antyczny w Epidauros, który słynie z nie-
zwykłej akustyki oraz Sanktuarium boga sztuki 
lekarskiej Asklepiosa, przejazd do Nafplion, 
pierwszej stolicy odrodzonej Grecji ze wspania-
łymi weneckimi fortyfikacjami, spacer po sta-
rówce na Plac Syntagma. Następnie przejazd do 
Myken, gdzie zobaczymy Bramę Lwic, Cytadelę, 
Skarbiec Atreusa zwany grobem Agamemnona. 
Przejazd do hotelu w okolicach Olimpii, zakwa-
terowanie, nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Olimpii, 
miejscowości, w której ponad 1500 lat temu 
odbywały się najważniejsze igrzyska panhel-
leńskie, zwiedzanie Gimnazjonu, Świątyni Hery, 
Świątyni Zeusa, Pracowni Fidiasza, Stadionu 
oraz Muzeum Archeologicznego. Następnie 
przejazd do Delf, zakwaterowanie w  hotelu, 
nocleg. 
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Delf, które 
starożytni uważali za środek ziemi. Zwiedzanie 
Świętego Okręgu ze skarbcami, Świątynią Apol-

lina, rzymskim teatrem, stadionem gdzie odby-
wały się Igrzyska Pytyjskie. Wizyta w muzeum 
archeologicznym, jednym z  najważniejszych 
w Grecji. Przejazd do hotelu w Kalambace lub 
Mouzaki, nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie wiszących 
klasztorów Meteora, co znaczy „skały zawieszone 
w powietrzu”, uznane za jedną z najwspanial-
szych atrakcji turystycznych Grecji będącą na 
liście 100 cudów świata (konieczny odpowiedni 
strój: zakryte ramiona, panie długie spódnice, 
panowie długie spodnie), wizyta w wytwórni 
ikon bizantyjskich. Przejazd w kierunku Salonik. 
Następnie zwiedzanie Salonik, drugiego co do 
wielkości miasta Grecji. Przez miasto wiedzie ar-
teria, która w starożytności stanowiła część słyn-
nej Via Egnatia. Zobaczymy między innymi: Białą 
Wieżę, symbol miasta, Rotundę, najstarszy zaby-
tek w Salonikach, pochodzący z przełomu III i IV 
wieku oraz kościół św. Demetriusza. Wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu w okolicach Salonik.
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Werginy 
(lista UNESCO), gdzie zobaczymy niesamowity 
kurhan-muzeum, kryjący w sobie królewskie 
grobowce władców Macedonii, między innymi 
Filipa II oraz jednej z jego żon, pochodzące z IV 
w p.n.e. Niebanalna forma tego podziemnego 
muzeum i zachwycające zbiory wyróżniają to 
miejsce. Najcenniejszymi znaleziskami są nie 
tylko groby kopułowe, ale również bogactwo 
przedmiotów, z  którymi chowano zmarłych 
oraz liczne malowidła zdobiące ściany kurhanu. 
Następnie przejazd w kierunku Aten, po drodze 
postój w Termopilach, miejscu krwawej walki 
Persów z Grekami, gdzie zobaczymy pomnik 
Leonidasa. Przyjazd do hotelu w Atenach, za-
kwaterowanie, nocleg. Dla chętnych wieczór 
grecki na Place (fakultatywnie). 
 Dzień 8  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i lot powrotny do Warszawy.
(Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
1850 km).

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele 2*, 3* i 4* - 7 noclegów.  Hotele położone 
są z reguły poza centrami miast, niektóre nad mo-
rzem, część hoteli z basenem. Pokoje: 2 - osobo-
we (możliwość dostawki), wszystkie z łazienkami 
i wc oraz klimatyzacją. Śniadania kontynentalne, 
wzmocnione. Za dopłatą 6 obiadokolacji (we 
wszystkich hotelach z wyjątkiem zakwaterowania 
w Atenach). Kategoria lokalna: B, C.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym do/z Aten, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych), wszystkie transfery klimatyzowanym 
autokarem lub busem, śniadania, a za dopłatą 
obiadokolacje (6), opiekę pilota, ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, dodatkowych posiłków oraz in-
nych wydatków osobistych. Orientacyjny koszt 
biletów wstępu, przewodników i systemu Tour 
Guide - ok. 160 EUR/os. Imprezy fakultatywne, 
dla chętnych: wieczór grecki ok. 35 EUR/os., 
Nafplio nocą ok. 12 EUR/os. Orientacyjna cena 
jednego obiadu ok. 12 EUR/os. (podczas objaz-
du będą organizowane przerwy na lunch).
Cena nie obejmuje greckiego podatku tury-
stycznego, wynoszącego ok. 10 - 15 EUR/pokój 
za tydzień. Podatek płatny będzie obowiązkowo 
u pilota lub w recepcji przed zakwaterowaniem. 
Wysokość podatku uzależniona jest od standar-
du hotelu: hotel 2* - 0.5 EUR/pokój/noc, hotel 3* 
- 1.5 EUR/pokój/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokój/noc.
Uczniowie i  studenci proszeni są o  zabranie 
legitymacji.

Dookoła Grecji
W programie: Ateny i wspaniały Akropol • Delfy - wyrocznia delficka • Vergina • wiszące klasztory - Meteora • Mykeny i pałac Agamemnona 

• Olimpia • Termopile i pomnik Leonidasa • Saloniki

Meteory

Saloniki

Wergina

Termopile
Delfy

AtenyKorynt

Nafplion

Mykeny

PELOPONEZ

EpidaurosOlimpia

GRECJA

Albania

Macedonia
Bułgaria

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

więcej na: R.pl

CENA OD

2620 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.10 - 21.10 2620 4399

21.10 - 28.10 2620 4399

28.10 - 04.11 2620 4399

04.11 - 11.11 2620 4399

11.11 - 18.11 2670 4470

18.11 - 25.11 2620 4399

20.01 - 27.01 2620 4399

27.01 - 03.02 2670 4470

03.02 - 10.02 2670 4470

17.02 - 24.02 2670 4470

03.03 - 10.03 2620 4399

17.03 - 24.03 2620 4399

31.03 - 07.04 2620 4399

07.04 - 14.04 2620 4399

14.04 - 21.04 2620 4399

21.04 - 28.04 2670 4470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2649 

Dopłata za pok. 1 os. od 179 

Dopłata do obiadokolacji 250 

Kod imprezy: GOT

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

8
dni
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Zwiedzamy Europę Chorwacja

W programie: Perła Adriatyku – Dubrownik • Najpiękniejsze w Czarnogórze – Kotor, Budva i Boka Kotorska • Cavtat – luksusowe jachty 

• Konavle – stare młyny

Realizacja tej wycieczki może odbywać się na 
podstawie dowodu osobistego lub paszportu 
(dokumenty powinny być ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu)!
 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku na 2 godziny 
przed wylotem. Wylot do Dubrownika samo-
lotem rejsowym. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przylocie 
spotkanie z pilotem, następnie udamy się na 
zwiedzanie Dubrownika (UNESCO) jednego 
z najpiękniejszych miast basenu Morza Śród-
ziemnego, nie bez przyczyny zwanego Perłą 
Adriatyku. Dostępu do miasta przez wieki bro-
niły potężne mury obronne zachowane do dziś 
oraz patron miasta święty Błażej. Przewodnik 
zabierze nas na niezwykły spacer kamiennymi 

ulicami, podczas którego zobaczymy m.in. ka-
tedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
klasztor franciszkanów z przełomu XIV i XV wie-
ku, Muzeum Apteki, pałac Sponza i pałac Rek-
torów, a także dowiemy się co miał wspólnego 
z Dubrownikiem król Ryszard Lwie Serce, Robin 
Hood czy też bohaterowie serialu „Gra o tron” 
i „Gwiezdne wojny”. Dla chętnych rejs statkiem 
wokół murów Dubrownika (dodatkowo płatne). 
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie, propo-
nujemy spacer po murach obronnych, czy też 
wjazd kolejką na punkt widokowy na wzgórzu 
Srđ, skąd rozciąga się zapierający dech w pier-
siach widok na stare miasto i Adriatyk. Przejazd 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejedziemy ma-
lowniczą trasą widokową wzdłuż Adriatyku do 
Czarnogóry, gdzie zobaczymy najpiękniejsze 
miasta czarnogórskiego wybrzeża Kotor i Bu-
dwę. Najpierw udamy się na zwiedzanie Kotoru, 
którego historyczne centrum zostało wpisane 
na listę UNESCO. Miasto położone jest u pod-
nóża masywu Lovćen, którego strome zbocza 
schodzą wprost do Adriatyku. Urzekająca okoli-
ca Boki Kotorskiejprzypomina norweskie fiordy. 
W programie m.in. katedra św. Trifona, wieża 
zegarowa z XVII w, cerkiew św. Nikoli. Następnie 
udamy się do Budwy, najnowocześniejszego ku-
rortu Czarnogóry. Spacer po urokliwej starów-
ce, którego historia sięga czasów starożytnych. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Chorwacji 
i wizyta w wysuniętym najbardziej na południe 
regionie kraju - Konavle. Zatrzymamy się w cen-
trum Konavli, miejscowości Ljuta, gdzie zoba-

czymy prezentację 400-letnich młynów, stare 
centrum młynarstwa działające tu kilka wieków 
do połowy XX stulecia. Zobaczymy również stro-
je ludowe regionu, posmakujemy lokalnej rakiji, 
pospacerujemy po parku, wzdłuż starych akwe-
duktów. Następnie przejazd do Cavtatu, dawnej 
starogreckiej kolonii Epidaurum, czas wolny na 
kawę na najpiękniejszej promenadzie Cavtackiej 
wśród luksusowych jachtów. Przejazd do hotelu, 
czas wolny. Popołudnie proponujemy spędzić na 
samodzielnym zwiedzaniu Dubrownika, z hotelu 
do zabytkowego centrum można dostać się ko-
munikacją lokalną. Obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu, transfer na lotnisko, wylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po miastach i obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele **/*** - 3 noclegi na terenie Chorwacji 
i Czarnogóry. Pokoje: funkcjonalnie wyposażone 
2 - osobowe (możliwość dostawki), wszystkie 
z łazienkami i w większości hoteli z TV. Więk-
szość pokoi posiada balkon. Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracja i bar. Wyżywienie: według 
programu.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot do/z 
Chorwacji, transfer do/z hotelu, 3 rozpoczęte 
doby hotelowe, opłaty lotniskowe, wyżywienie 
(śniadania, obiadokolacje, opiekę doświadczo-
nego pilota, opiekę przedstawiciela Rainbow 
na lotnisku w Polsce, program turystyczny j.w., 
ubezpieczenie TU Europa (wersja standard: NW, 
KL, bagażu). 

Cena podstawowa nie obejmuje: Biletów wstę-
pów do zwiedzanych obiektów i napiwków dla 
kierowców i przewodników ok. 75 EUR/os, opła-
ty klimatycznej ok. 1,5 EUR/dzień/os. w zależno-
ści od położenia hotelu. Dodatkowych napoi do 
posiłków oraz wydatków osobistych.

Weekend w Dubrowniku

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

4
dni

CHORWACJA

Serbia

CZARNOGÓRA

Albania

Bośnia
i Hercegowina

Dubrownik
Kotor
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t
Budva

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

2170 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.10 - 05.10 2230 3730

16.10 - 19.10 2199 3699

30.10 - 02.11 2170 3630

13.11 - 16.11 2230 3730

27.11 - 30.11 2170 3630

11.12 - 14.12 2170 3630

08.01 - 11.01 2199 3699

22.01 - 25.01 2230 3730

05.02 - 08.02 2230 3730

19.02 - 22.02 2230 3730

05.03 - 08.03 2199 3699

19.03 - 22.03 2199 3699

02.04 - 05.04 2199 3699

16.04 - 19.04 2199 3699

30.04 - 03.05 2199 3699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2170 

Dopłata za pok. 1 os. od 529 

Kod imprezy: DBW

więcej na: R.pl
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Zwiedzamy Europę Wielka Brytania

W programie: Warner Bros Studio - Harry Potter i czary • dinozaury w Muzeum Historii Naturalnej • duchy i legendy Tower i Westminster - to co 
najmłodsi lubią najbardziej • Trafalgar Square i Piccadily Circus • rejs po Tamizie • Pałac Buckingham • Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s • London Eye - Londyn z lotu ptaka • King’s Cross i wizyta na słynnym peronie 9 i 3/4 • oceanarium London Aquarium

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Londynu i transfer do hotelu. Złożenie baga-
ży w przechowalni. Następnie przejazd komuni-
kacją miejską do centrum, którego zwiedzanie 
rozpoczniemy od spaceru: Houses of Parlia-
ment z Big Benem, Opactwo Westminsterskie, 
Trafalgar Square i Piccadily Circus ze słynnym 
amorkiem. Wieczorem dla chętnych kolacja (za 
dodatkową opłatą ok. 19 GBP/ os.). Powrót do 
hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu proponujemy ca-
łodzienne zwiedzanie Londynu komunikacją 
miejską. Zaczniemy od Tower of London - wspa-
niałej średniowiecznej twierdzy i królewskiego 
Skarbca, w którym można podziwiać m.in. 
insygnia królewskie oraz największy brylant 
świata. Nieopodal znajduje się jedna z najsłyn-
niejszych atrakcji miasta - Tower Bridge. Krótki 
rejs statkiem po Tamizie do Westminsteru (przy 
sprzyjającej pogodzie). Wizyta pod Pałacem 

Buckingham. Następnie przejazd do najwięk-
szego w Europie Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, gdzie można stanąć oko 
w oko ze swoimi idolami - gwiazdami filmu, 
muzyki, polityki, sportu czy dać się przestraszyć 
w gabinecie strachu. Wieczorem dla chętnych 
kolacja (za dodatkową opłatą ok. 19 GBP/os.). 
Powrót do hotelu, nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu wycieczka do poło-
żonego pod Londynem Warner Bros Studio, 
w którym przeniesiemy się do zaczarowane-
go świata Harry Pottera. Rekwizyty, kostiumy, 
scenografie, czary, bitwa na różdżki czy lot na 
miotle - to wybrane atrakcje, które oferuje nam 
to miejsce. (Uwaga! Ze względu na restrykcyjne 
zasady rezerwacji do Warner Bros, musi być ona 
potwierdzona 30 dni przed przybyciem. Bilety 
są zamawiane dla wszystkich uczestników. Je-
żeli nie chcą Państwo korzystać z tej atrakcji pro-
simy o zgłoszenie tego faktu podczas rezerwacji 
wycieczki! Osobom, które zakupią wycieczkę na 
30 i mniej dni przed wyjazdem z Polski, Rain-
bow nie gwarantuje rezerwacji biletów wstępu 

do Warner Bros – prosimy o ew. potwierdzenie 
ich rezerwacji na życzene). Po powrocie do cen-
trum Londynu przejażdżka w kapsule London 
Eye, która zapewni wspaniałe widoki miasta. 
Następnie wizyta w London Aquarium - jednym 
z najlepszych oceanariów nie tylko w Europie, 
gdzie można spotkać wodne okazy z całego 
świata i stanąć oko w oko z rekinem. Wieczo-
rem dla chętnych kolacja (dodatkowo płatna ok. 
19 GBP/os.). Powrót do hotelu, nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie i 
złożenie bagaży w przechowalni hotelowej; 
przejazd komunikacją miejską na dworzec 
King’s Cross i wizyta na słynnym peronie 9 i 3/4. 
Następnie przejazd do Muzeum Historii Natu-
ralnej obrazującego dzieje ziemi, gdzie jedną z 
największych atrakcji jest galeria dinozaurów. 
Transfer na lotnisko, wylot do Polski.
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. 
Program turystyczny jest realizowany środkami 
komunikacji publicznej. 
HOTELE
Hotele **/*** - wygodne hotele położone nie-
daleko centrum miasta w pobliżu stacji metra. 
Pokoje: funkcjonalnie urządzone, wszystkie 2 - 
osobowe (możliwość dostawki) z łazienkami 
i wc. Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja, 
bar, często lobby z TV. Wyżywienie: śniadania 
kontynentalne. Kategoria lokalna: **/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot na trasie 
Polska - Londyn - Polska, opłaty lotniskowe, 
transfer z/na lotnisko, transfer do Warner Bros 
Studio, zakwaterowanie w hotelu (3 rozpoczęte 
doby hotelowe), 3 śniadania kontynentalne, 
opiekę pilota, program turystyczny j. w, ubez-
pieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż). 

Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, rejsu po Tamizie, opłat 
rezerwacyjnych, systemu Tour Guide, obsługi lo-
kalnych przewodników) w kwocie ok. 220 GBP/
os., dzieci do 16 roku życia ok. 180 GBP/os. 
(płatne na miejscu, opłata nie zawiera kosztu 
wycieczek fakultatywnych podanych w progra-
mie), biletów komunikacji miejskiej (ok. 10 GBP/
os. dziennie, dzieci do 16 roku życia ok. 5 GBP/
dziecko dziennie), kolacji w restauracjach (ok. 
19 GBP/os/jedna kolacja); innych wydatków 
osobistych. 

Harry Potter i magia Londynu

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

więcej na: R.pl

CENA OD

1569 zł

Kod imprezy: LFM

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

21.01 - 24.01 1599 2849

28.01 - 31.01 1599 2849

04.02 - 07.02 1630 2899

11.02 - 14.02 1670 2970

18.02 - 21.02 1699 2999

25.02 - 28.02 1649 2920

04.03 - 07.03 1569 2849

18.03 - 21.03 1590 2899

01.04 - 04.04 1720 3049

15.04 - 18.04 1640 2970

29.04 - 02.05 1730 3070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 

Dopłata za pok. 1 os. od 400 

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice  

      –› Tour Guide System  

4
dni
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Zwiedzamy Europę Wielka Brytania

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Londynu i transfer do hotelu. Złożenie ba-
gaży w przechowalni. Spotkanie informacyjne. 
Następnie przejazd komunikacją miejską do 
centrum i spacer po tętniącej życiem i kosmopo-
litycznej stolicy Wielkiej Brytanii: pałac Bucking-
ham, Houses of Parliament i Big Ben, Downing 
Street, Piccadilly Circus, Soho, Leicester Square, 
Trafalgar Square, Galeria Narodowa. Wieczorem 
dla chętnych kolacja w restauracji (za dodatko-
wą opłatą ok. 19 GBP/os.). Powrót do hotelu, 
zakwaterowanie i nocleg
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Tower of 
London - to wspaniała, średniowieczna twier-
dza, która wraz ze Skarbcem Królewskim stano-
wi jeden z najważniejszych zabytków Londynu. 
W skarbcu znajdują się m.in. największy brylant 

świata oraz insygnia królewskie. Zobaczymy też 
słynny most zwodzony - Tower Bridge. Następ-
nie proponujemy rejs statkiem wycieczkowym 
po Tamizie (przy sprzyjającej pogodzie). Ko-
lejnym punktem programu będzie zwiedzanie 
Opactwa Westminster - jednej z najważniej-
szych świątyń anglikańskich oraz miejsca ko-
ronacji i pochówków królów Anglii. Wieczorem 
dla chętnych kolacja w tradycyjnym londyńskim 
pubie (za dodatkową opłatą ok. 19 GBP/ os.).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie wzniesio-
nej w XVII w. katedry św. Pawła z drugą co do 
wielkości kopułą na świecie (117 m wysokości). 
Następnie przejazd do największego w Europie 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 
które, oprócz 380 figur znanych osobistości 
ze świata sportu, rozrywki i  polityki oferuje 
niezapomniane atrakcje. Dla chętnych wizyta 
w British Museum będącym jednym z najwięk-
szych muzeów historii starożytnej lub czas 

wolny - proponujemy eksplorowanie miasta 
we własnym zakresie albo zakupy na Oxford 
Street (najsłynniejsza ulica handlowa Londy-
nu). Wieczorem dla chętnych wspólna kolacja 
w restauracji hinduskiej (za dodatkową opłatą 
ok. 19 GBP/ os.). Powrót do hotelu, nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Transfer na lotnisko. Powrót do Polski. 
Uwaga! W  przypadku wczesno-porannych 
godzin powrotów do Polski śniadanie w formie 
suchego prowiantu. W przypadku wieczornego 
lotu powrotnego za dodatkową opłatą (ok. 30 
GBP/os.) dalsze zwiedzanie Londynu - np. Mu-
zeum Historii Naturalnej czy London Eye. 
Uwagi! Kolejność zwiedzania może ulec zmia-
nie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzeal-
nych. 
Program turystyczny jest realizowany środkami 
komunikacji publicznej. 
HOTELE
Hotele ** / *** - wygodne hotele położone nie-
daleko centrum miasta, w pobliżu stacji metra. 
Pokoje: 1- i 2 - osobowe (możliwość dostawki) 
z łazienkami i wc. Do dyspozycji gości: w hotelu 
restauracja, bar, często lobby z TV. Wyżywienie: 
śniadania kontynentalne. Kategoria lokalna: 
**/***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem na trasie Polska - Londyn - Polska, opłaty 
lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
zakwaterowanie w hotelu (3 rozpoczęte doby 
hotelowe), 3 śniadania kontynentalne, opiekę 
pilota, program turystyczny j.w., ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 

(m. in. biletów wstępu, rejsu po Tamizie, opłat 
rezerwacyjnych, systemu Tour Guide, obsługi lo-
kalnych przewodników) w kwocie ok. 190 GBP/
os. (płatne na miejscu, opłata nie zawiera kosztu 
wycieczek fakultatywnych podanych w progra-
mie), biletów komunikacji miejskiej (ok. 10 GBP/
os. dziennie), kolacji w  restauracjach (ok. 19 
GBP/os/jedna kolacja); innych wydatków oso-
bistych.

W programie: Big Ben i Tamiza • Piccadilly Circus i Soho • Tower of London • katedra św. Pawła • przebogate British Museum 

• Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s • zakupy na Oxford Street

Welcome to London 4
dni

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice  

      –› Tour Guide System  

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

1469 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

21.01 - 24.01 1499 2630

28.01 - 31.01 1499 2630

04.02 - 07.02 1520 2670

11.02 - 14.02 1549 2730

18.02 - 21.02 1570 2770

25.02 - 28.02 1530 2699

04.03 - 07.03 1469 2670

18.03 - 21.03 1490 2670

01.04 - 04.04 1599 2849

15.04 - 18.04 1540 2770

29.04 - 02.05 1620 2899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 

Dopłata za pok. 1 os. od 400 

Kod imprezy: LLO

więcej na: R.pl
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Zwiedzamy Europę Francja

W programie: Luwr i Mona Lisa • Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży • Montmartre i Moulin Rouge • Pola Elizejskie - główna ulica 
świata • możliwość wyboru hotelu w Centrum

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot 
do Paryża i transfer do hotelu. Złożenie bagażu 
w przechowalni. Następnie przejazd środkami 
komunikacji miejskiej do centrum miasta i spa-
cer po Montmartre, dzielnicy artystów i nocnego 
życia, gdzie zobaczymy z zewnątrz słynny Plac 
Pigalle, liczne teatry i kabarety (m.in. Moulin 
Rouge), bazylika Sacre Coeur, która od końca 
XIX w. stała się symbolem paryskiej pobożności 
oraz Plac du Tertre. Powrót do hotelu. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie zaczniemy 
od Luwru (z polskojęzycznym przewodnikiem 
lokalnym) ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki 
europejskiej: między innymi Mona Liza, Wenus 
z Milo, Nike z Samotraki. Kolejnym punktem 
naszej wycieczki będzie wizyta w  gotyckim 
kościele św. Seweryna, który skrywa w swych 
murach dzwon z 1412 roku. Dalej skierujemy się 
na wyspę Świętego Ludwika, gdzie czas stanął 
w  miejscu. W  zacisznych uliczkach kryją się 
malownicze kamienice, pełne uroku kawiarnie, 

liczne galerie sztuki i urocze herbaciarnie. Po 
drodze będziemy mieć możliwość zobaczenia 
z  zewnątrz Katedry Notre Dame. Ostatanim 
punktem programu będzie rejs statkiem space-
rowym po Sekwanie. Powrót do hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Gare d’Or-
say - muzeum impresjonistów, zlokalizowane 
w budynku dawnego dworca kolejowego. Na-
stępnie zobaczymy z bliska Wieżę Eiffla - naj-
słynniejszą żelazną budowlę Paryża, która od 
1889 r. jest symbolem miasta. Dla chętnych, za 
dodatkową opłatą ok. 25 EUR/os wjazd windą na 
szczyt wieży (wysokość prawie 300 m) i możli-
wość podziwiania niezwykłej panoramy miasta. 
Ponadto spacer po Polach Elizejskich, najsłynniej-
szej alei świata zwieńczonej Łukiem Triumfalnym. 
Zobaczymy także Muzeum Perfum „Fragonard”, 
gdzie poznacie Państwo proces produkcji perfum 
i historię „kwiatowego” przemysłu oraz Muzeum 
Figur Woskowych Grevin. Powrót do hotelu.
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się na spacer 
po najsłynniejszej nekropolii Paryża, cmentarzu 
Père-Lachaise, gdzie spoczywa wielu sławnych 
ludzi takich jak J. Morisson, F. Chopin czy Abe-

lard i Heloiza - legendarna para kochanków. Na-
stępnie odwiedzimy jedną z najbardziej malow-
niczych dzielnic Paryża, Le Marais, zwaną często 
„Starym Paryżem”. Podczas spaceru będziemy 
podziwiać piękne renesansowe kamienice, wą-
skie brukowane uliczki, pałace arystokracji za-
mienione w muzea oraz piękny Plac Wogezów, 
gdzie mieszkał Wiktor Hugo. Część Le Marais 
jest również enklawą żydowska - znajdziemy tu 
wiele koszernych restauracji i barów, w których 
w miarę możliwości zjemy tradycyjny posiłek. 
Po południu czas wolny. Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Śniadanie (w przypadku wczesno-
-porannych godzin powrotów do Polski śniada-
nie w formie suchego prowiantu). Wykwatero-
wanie i transfer na lotnisko. Powrót do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Klienci wybierający zakwaterowanie w hotelach 
w centrum Paryża (za dopłatą) zobowiązani 
będą docierać na wskazane przez pilota miejsca 
zbiórek indywidualnie.
Program realizowany środkami komunikacji 
miejskiej (RER, metro)
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Pary-
ża, w pobliżu stacji metra lub RER. Za dopłatą 
możliwość wyboru hotelu w Centrum: położony 
najczęściej w dzielnicach nr: 9, 10, 18, 19, 20. Po-
koje: 2 - osobowe (możliwość max. 1 dostawki; 
w większości hoteli dostawka w formie łóżka 
piętrowego), wszystkie z łazienkami i wc oraz 
telefonem i TV-sat. Do dyspozycji gości: w hotelu 
zazwyczaj znajduje się restauracja i bar. Wyży-
wienie: śniadania kontynentalne (podawane na 
słodko w restauracji hotelowej; najczęściej jest 
to croissant/rogalik, dżem, kawa lub herbata); za 
dopłatą 3 obiadokolacje. Kategoria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem na trasie Polska - Paryż - Polska, transfery 

autokarem lotnisko - hotel - lotnisko, zakwa-
terowanie w hotelu (4 rozpoczęte doby hote-
lowe), 4 śniadania kontynentalne (podawane 
na słodko), program turystyczny j.w., opiekę 
polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie Europa 
SA (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodni-
ków lokalnych, przejazdów komunikacją miejską 
(metro i RER), zestawu słuchawkowego Tour 
Guide (łączny koszt uczestnictwa w programie 
to ok.ok. 206 EUR/os dorosła oraz 150 EUR/
dziecko do 12 roku życia, płatne pilotowi jako 
pakiet) oraz innych wydatków osobistych, a tak-
że fakultatywnego wjazdu na szczyt wieży Eiffla 
(dodatkowo płatne ok. 25 EUR/os).

Francja – Bonjour Paris! 

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

więcej na: R.pl

CENA OD

1599 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.10 - 18.10 1599 2920

11.11 - 15.11 1649 2999

09.12 - 13.12 1770 3220

20.01 - 24.01 1770 3220

26.01 - 30.01 1770 3220

10.02 - 14.02 1770 3220

24.02 - 28.02 1799 3270

30.03 - 03.04 1720 3130

06.04 - 10.04 1720 3130

13.04 - 17.04 1699 3099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Kod imprezy: PLO

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

5
dni
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 Dzień 1  Wyjazd z Polski według rozkładu. 
Przejazd przez Niemcy i Belgię. Podczas prze-
jazdu planowane są krótkie postoje.
 Dzień 2  Przyjazd do Paryża w godzinach po-
południowych. Proponujemy krótkie zwiedzanie 
miasta, podczas którego udamy się na spacer 
po Polach Elizejskich, najsłynniejszej alei świa-
ta zwieńczonej Łukiem Triumfalnym. Następnie 
zakwaterowanie w hotelu i czas na odpoczynek 
(przejazd do hotelu metrem lub RER).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie zaczniemy 
od Luwru (z polskojęzycznym przewodnikiem 
lokalnym) ze wspaniałą kolekcją arcydzieł sztuki 
europejskiej: między innymi Mona Liza, Wenus 
z Milo, Nike z Samotraki. Następnie zobaczymy 
z bliska Wieżę Eiffla - najsłynniejszą żelazną bu-
dowlę Paryża, która od 1889 r. jest symbolem 
miasta. Dla chętnych, za dodatkową opłatą ok. 
25 EUR/os wjazd windą na szczyt wieży (wy-
sokość prawie 300 m) i możliwość podziwiania 
niezwykłej panoramy miasta. Ostatnim punk-
tem programu będzie przejażdżka statkiem po 
Sekwanie. Powrót do hotelu.

 Dzień 4  Po śniadaniu zaczniemy dzień od 
zwiedzania Wersalu (z polskojęzycznym prze-
wodnikiem lokalnym) - słynnego kompleksu pa-
łacowego stworzonego przez Ludwika XIV, który 
zachwyca bogactwem i  przepychem. Powrót 
do Paryża. Wizyta na najsłynniejszej nekropolii 
miasta, cmentarzu Pere Lachaise gdzie pocho-
wano wielu sławnych tego świata, m.in. Chopina, 
E. Piaff czy Abelarda i Heloizę. Kolejny punkt to 
zwiedzanie Gare d’Orsay - muzeum impresjoni-
stów, które zlokalizowane jest w budynku dawne-
go dworca kolejowego. Na koniec proponujemy 
spacer po Montmartre, dzielnicy artystów i noc-
nego życia, gdzie zobaczymy z zewnątrz słynny 
Plac Pigalle, liczne teatry i kabarety (m.in. budy-
nek kabaretu Moulin Rouge) oraz bazylikę Sacre 
Coeur, która od końca XIX w. stała się symbolem 
paryskiej pobożności. Powrót do hotelu.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd metrem lub 
RER do centrum Paryża. Ostatnim punktem na-
szej wycieczki będzie wizyta w gotyckim koście-
le św. Seweryna, który skrywa w swych murach 
dzwon z 1412 roku. Dalej skierujemy się na wyspę 

Świętego Ludwika, gdzie czas stanął w miejscu. 
W  zacisznych uliczkach kryją się malownicze 
kamienice, pełne uroku kawiarnie, liczne galerie 
sztuki i urocze herbaciarnie. Po drodze będziemy 
mieć możliwość zobaczenia z zewnątrz Katedry 
Notre Dame. Wyjazd do Polski około godziny 
17:00. Przejazd przez Belgię i Niemcy. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje.
 Dzień 6  Przyjazd do Polski w  godzinach 
porannych (Torzym ok. 09.00).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po wszystkich obiektach muzealnych. 
Nasze grupy omijają kolejki w Wersalu dzięki 
wcześniejszej rezerwacji!
W dniu 2  i 5 program realizowany środkami 
komunikacji miejskiej (RER, metro).
HOTELE
Skromne hotele klasy turystycznej - wszystkie 
położone są na bliskich przedmieściach Paryża, 
w pobliżu stacji metra lub RER. Pokoje: 2 - oso-
bowe (możliwość max. 1 dostawki; w większości 
hoteli dostawka w formie łóżka piętrowego), 
wszystkie z  łazienkami i  wc oraz telefonem 
i TV-sat. Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
(podawane na słodko w restauracji hotelowej; 
najczęściej jest to croissant/rogalik, dżem, kawa 
lub herbata); za dopłatą 4 obiadokolacje. Kate-
goria lokalna: **.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przejazd au-
tokarem (klimatyzacja, video, bar i  wc), za-
kwaterowanie w hotelu (3 noce), 3 śniadania 
kontynentalne (podawane na słodko), program 
turystyczny j. w., opiekę polskojęzycznego pi-
lota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, As-
sistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przewodników lo-
kalnych, przejazdów komunikacją miejską (me-
tro i RER), zestawu słuchawkowego Tour Guide 

(łączny koszt uczestnictwa w programie to ok. 
180 EUR/os dorosła oraz 100 EUR/dziecko do 12 
roku życia, płatne pilotowi jako pakiet) oraz in-
nych wydatków osobistych, a także fakultatyw-
nego wjazdu na szczyt wieży Eiffla (dodatkowo 
płatne ok. 25 EUR/os).
Fakultatywnie: - Paryż Nocą - krótkie zwie-
dzania miasta, które wieczorem nabiera nie-
powtarzalnego klimatu i zachwyca magiczną 
atmoferą. Impreza odbywa się w miarę możli-
wości i przy zebraniu min. 25 osób. Koszt: ok. 
15-20 EUR/os. - Kuchnia francuska - degustacja 
ślimaków lub żabich udek. Koszt ok. 15 EUR/os.
ROZKŁAD JAZDY
Dostępny w systemie rezerwacyjnym R.pl.

W programie: zwiedzanie zachwycającego pałacu w Wersalu • Luwr i Mona Lisa • Wieża Eiffla - dla chętnych wjazd na szczyt wieży 

• Montmartre - dzielnica artystów • spacer po Polach Elizejskich - najsłynniejszej promenadzie na świecie • relaksujący rejs po Sekwanie

Francja – Paryż Classique 

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

999 zł

      –› Tour Guide System 

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 12.11 1120 2049

05.12 - 10.12 1099 1999

19.12 - 24.12 1120 2049

16.01 - 21.01 1099 1999

23.01 - 28.01 1120 2049

06.02 - 11.02 1149 2099

13.02 - 18.02 1120 2049

13.03 - 18.03 1099 1999

03.04 - 08.04 999 1899

17.04 - 22.04 1099 1999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1149 

Dopłata za pok. 1 os. od 450 

Kod imprezy: PAR

6
dni

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Po przylocie transfer do hotelu 
w okolicach Lizbony. Wieczorem kolacja i noc-
leg. Klienci przylatujący do Lizbony późnym 
wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Lizbony i zwiedzanie stolicy Portugalii, w pro-
gramie: dzielnice Baixa i  Alfama, misterna 
konstrukcja windy św. Justyny, słynny deptak 
Rua Augusta, katedra. Następnie zapraszamy 
do zamku św. Jerzego, gdzie znajduje się je-
den z najpiękniejszych punktów widokowych 
Lizbony, a po obejrzeniu panoramy miasta czas 

wolny - okazja do spróbowania portugalskich 
przysmaków, np. słynnego bacalhau (dorsza). 
Kolejnym punktem programu będzie dzielnica 
Belem: klasztor Hieronimitów (UNESCO), wieża 
Belem, róża wiatrów oraz pomnik odkryć geo-
graficznych upamiętniających sławnych portu-
galskich zdobywców: Henryka Żeglarza, Vasco 
da Gama oraz Ferdynanda Magellana. Ostatnim 
punktem programu będą tereny wystawowe 
Expo’98, szczególnie polecamy wspaniałe 
oceanarium Pavilhao dos Oceanos, kompleks 
5  ogromnych akwariów mieszczących faunę 
i  florę morską: od ławic sardynek po rekiny, 
pingwiny i koralowce. Kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicach Lizbony. (Trasa ok. 50 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu pojedziemy do Alco-
baca, gdzie znajduje się opactwo Cystersów, 
przykład doskonałej w formie gotyckiej archi-
tektury cysterskiej. Warte zobaczenia są gro-
bowce króla Piotra I  i  jego tragicznie zmarłej 
kochanki Ines de Castro, Sala Królów, kuchnie 
czy krużganki. Przerwę na obiad (dodatkowo 
płatny) spędzimy w Nazare - najsłynniejszej 
portugalskiej wiosce rybackiej, gdzie w restau-
racjach serwuje się pyszne sardynki i owoce 
morza. Zobaczymy też wspaniałą panoramę 
wybrzeża z punktu widokowego Sitio związa-
nego z patronką miejscowości Nossa Senhora 
da Nazare i lokalną legendą. Po południu uda-
my się do Aveiro - miasta nazywanego często 

„portugalską Wenecją” ze względu na lagunę 
oraz kanały, które nadają Aveiro szczególny 
charakter. Rejs kanałami Aveiro na kolorowych 
łodziach moliceiros oraz czas wolny w starej 
dzielnicy Beira Mar. Następnie dojazd do Por-
to, kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Porto. 
(Trasa ok. 380 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Viana do 
Castelo - miasta, którego kręte uliczki oraz zacisz-
ne place przenoszą w czasy średniowiecza: Praca 
da Republica - główny plac miasta z XVI-wiecz-
ną fontanną, dom słynnego żeglarza Joao Velho, 
renesansową kamienicę - Misericordia oraz inne 
średniowieczne budowle miejskie. Panorama 
miasta i ujścia rzeki Limy do Oceanu Atlantyc-

Portugalia od deski do deski
W programie: Lizbona - miasto markiza Pombala • klasztory UNESCO - Hieronimitów, Alcobaca i Batalha • średniowieczne Guimaraes 

• piękne plaże Nazare i Cascais • Aveiro - portugalska Wenecja • fatimskie sanktuarium • winne Porto • królewska Sintra

Lizbona

PORTUGALIA

Alcobaca Fatima

Cabo
de Roca

Porto
Viana

do Castelo

Hiszpania

Aveiro Coimbra

Braga

Guimares

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa  

8
dni
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kiego ze wzgórza św. Łucji. Następnie udamy się 
do Bom Jesus do Monte - sanktuarium słynącego 
z pięknych barokowych schodów poświęconych 
Pięciu Zmysłom i Trzem Cnotom Głównym. Prze-
jazd do Bragi nazywanej portugalskim Rzymem. 
Spacer po mieście: najstarsza katedra w Portuga-
lii, ogród św. Barbary przy Pałacu Biskupim oraz 
główny plac miasta Praca da Republica, gdzie 
liczne restauracyjki zachęcają do spróbowania 
specjałów północnej Portugalii. Ostatnim punk-
tem programu będzie Guimaraes - miasto uwa-
żane za kolebkę Portugalii. Historyczna starówka 
Guimaraes została wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO: średniowieczne kamieni-
ce, masywne mury Castelo de Guimaraes, pałac 
hrabiów Braganca (ostatniej dynastii panującej 
w Portugalii) oraz główny plac miasta - Largo da 
Oliveira. Powrót do hotelu w okolicach Porto na 
kolację i nocleg. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu spacer po Porto: Torre 
Dos Clerigos - najwyższa wieża w mieście, Ave-
nida Dos Aliados z ratuszem i pomnikiem króla 
Piotra IV, stacja Sao Bento zdobiona obrazami 
wykonanymi z azulejos. Spacer zakończymy 
w Cais da Ribeira - w najbardziej gwarnym miej-
scu Porto wpisanym na Listę UNESCO. Kolejnym 
punktem będzie wizyta w bodedze podczas 
której poznamy proces produkcji wina porto, 
czas na degustację. Następnie rejs po rzece Do-
uro, podczas którego będziemy podziwiać kon-
strukcję sześciu mostów łączących brzegi Porto 
i Vila Nova de Gaia oraz wspaniałą panoramę 
miasta. Po południu transfer do Coimbry i zwie-
dzanie tego słynnego ośrodka akademickiego 
położonego nad rzeką Mondego: wieża zegaro-
wa Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina, 
arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, Largo 
da Portagem (głównego placu dzielnicy Baixa). 

Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Fatimy. 
(Trasa ok. 220 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny w Fatimie 
na wizytę w  sanktuarium Matki Boskiej Ró-
żańcowej, w której ołtarz przedstawia scenę 
objawienia trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi 
i Hiacyncie. 
Uwaga! Do bazyliki nie wolno wchodzić w ka-
peluszach, szortach itp. - konieczne są skromne 
stroje. Dla chętnych wycieczka do miastecz-
ka Batalha, gdzie znajduje się klasztor Matki 
Boskiej od Zwycięstwa związany z Bitwą pod 
Aljubarrotą, która zapoczątkowała 
panowanie dynastii Avis w Por-
tugalii w XIV w. (ok. 15 EUR/os 
i bilet wstępu ok.6 EUR/os). 
Przejazd do Sintry - mia-
sta zwanego portugalską 
Arkadią, gdzie królowie 
Portugalii wypoczywali 
w  swoich imponujących 
pałacach. Zobaczymy niety-
powy zabytek jakim jest Pałac 
Regaleira (Quinta da Regaleira), re-
zydencja nie tylko książąt portugalskich ale i loży 
masońskiej. Spacer owianymi tajemnicą labiryn-
tami korytarzy, studni oraz sekretnych przejść. 
W czasie wolnym będzie okazja pospacerować 
po urokliwych uliczkach miasta oraz spróbować 
miejscowych specjałów np. ciastek serowych qu-
eijadas. Przejazd na kolację i nocleg do hotelu 
w okolicach Lizbony. (Trasa ok.260 km.).
Wieczorem dla chętnych i płatny dodatkowo 
wieczór fado (ok.40 EUR/os.).
 Dzień 7  Przejazd na Cabo da Roca - przy-
lądek skały - najbardziej na zachód wysunięty 
punkt kontynentalnej Europy oraz panora-
miczny przejazd wzdłuż wybrzeża do Cascais, 

jednego z kurortów lizbońskich. Czas na chwilę 
relaksu na miejskiej plaży lub spacer po wąskich 
uliczkach miasta. Zachęcamy do spróbowania 
słynnych sardinhas grelhadas - grillowanych 
sardynek, z których słynie Cascais. Po południu 
powrót na w okolice Lizbony. Zakwaterowanie 
i kolacja w hotelu. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 8  Śniadanie i  wykwaterowanie. 
Transfer na lotnisko w Lizbonie. W przypadku 
porannego wylotu do Polski nie ma śniadania.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów progra-
mu może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot 

nie oprowadza po zwiedzanych 
obiektach. 

W hotelach w Lizbonie przy 
zakwaterowaniu, pobiera-
ny jest podatek turystycz-
ny - ok. 2 EUR od osoby 
za dzień (opłata dla osób 
powyżej 13 roku życia). 

- W hotelach w Porto, przy 
zakwaterowaniu, pobierany 

jest podatek turystyczny - ok. 
2 EUR od osoby za dzień (opłata dla 

osób powyżej 13 roku życia).
HOTELE
Hotele *** - położone poza zwiedzanymi mia-
stami. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, (przy czym 
3  - osobowe to z  reguły pokój 2  - osobowy 
z dostawką), wszystkie z łazienkami i wc, często 
z telefonem i klimatyzacją. Do dyspozycji gości: 
na miejscu w hotelu restauracja i bar. Wyżywie-
nie: śniadania kontynentalne i serwowane obia-
dokolacje. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 

7  rozpoczętych dób hotelowych, śniadania 
i obiadokolacje, program turystyczny j.w., opiekę 
polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpie-
czenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, opłat za miejscowych przewodników, 
podatku turystycznego w hotelach w Lizbonie 
(ok 2 EUR/os./dzień) oraz w Porto (ok 2 EUR/
os./dzień), w Bradze (ok 1,5 EUR) i w rejonie 
Algarve (ok 1,5 EUR/os./dzień), dodatkowych 
posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków 
osobistych. Orientacyjny koszt biletów wstępu, 
usług przewodników lokalnych, napiwków dla 
kierowców, systemu Tour Guide - ok. 155 EUR/
os., płatne jako pakiet u pilota na miejscu. W tej 
kwocie nie są zawarte wycieczki lokalne (ceny 
podane są w programie imprezy).

Zobacz najbardziej urokliwe zakątki 
gdzie można zrozumieć portugal-
ską „saudade” (nostalgię) i poczuć 
klimat kraju wielkich żeglarzy.

Anita Ziegler
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

2549 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.12 - 02.01 2949 5349

16.01 - 23.01 2749 5020

23.01 - 30.01 2749 5020

30.01 - 06.02 2749 5020

06.02 - 13.02 2749 5020

13.02 - 20.02 2749 5020

20.02 - 27.02 2549 4699

06.03 - 13.03 2549 4849

20.03 - 27.03 2649 4849

27.03 - 03.04 2599 4930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2799 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Kod imprezy: PDD

więcej na: R.pl
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  



35

Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

W regionie
Teneryfa
Teneryfa, ze stolicą w Santa Cruz de Teneri-
fe,  jest największą wyspą archipelagu Wysp 
Kanaryjskich (2059 km2), położoną na Oceanie 
Atlantyckim, u północno-zachodnich wybrzeży 
Afryki, administracyjnie należącą do Hiszpa-
nii. Charakteryzuje się górzystą powierzchnią 
pochodzenia wulkanicznego. Najwyższy szczyt 
Pico de Teide (3718 m n.p.m.) jest jednocześnie 
najwyższą górą Hiszpanii. Wyspa ta kusi pięk-
nymi plażami oraz zielenią palm. Uprawia się 
tu trzcinę cukrową, banany, drzewa cytrusowe, 
winorośl, zboża, tytoń oraz warzywa. Głównym 
miastem i portem jest Santa Cruz de Tenerife. 
Na wyspie panuje zróżnicowany klimat (łagodny 
przez cały rok). Łańcuch górski dzieli wyspę na 
dwie strefy klimatyczne - południowo - wschod-
nią - cieplejszą (dominuje klimat pustynny i 
suchy, ponieważ dociera tam gorące powietrze 
z Afryki, stosunkowo niewiele roślinności, 
piaszczyste plaże) oraz północno-zachodnią - 
chłodniejszą (panuje klimat wilgotny, bogata 
roślinność, skaliste wybrzeże, czarny i grafitowy 
piasek wulkaniczny). O mieszkańcach Teneryfy 
mówi się, że są jak wulkan Teide - zimni na 
zewnątrz, gorący w środku - choć w przy pierw-
szym spotkaniu mogą okazać się nieprzystępni, 
to przy drugim na pewno będą przyjaźni, po-
mocni i otwarci. To ludzie stanowiący prawdzi-
wą mieszankę kultur i narodowości etnicznych, 
a przy tym dumni ze swych tradycji i kultury, 
którymi chętnie dzielą się z turystami.
Los Cristianos, Playa de las Americas i Costa 
Adeje
Los Cristianos i Playa de las Americas poło-
żone są na południu wyspy, w odległości ok. 
13-18 km od lotniska Reina Sofia. Są również 

jednymi z najstarszych miejscowości wypo-
czynkowych w tej części wyspy. Wraz z Costa 
Adeje, przechodząc jedna w drugą, tworzą roz-
budowaną bazę hotelową i rekreacyjną. W Los 
Cristianos i Playa de las Americas znajdują się 
plaże wulkanicznego pochodzenia (ciemny 
piasek).
Playa de las Americas to nieprzerwany ciąg re-
stauracji, barów, dyskotek, pasaży handlowych 
- życie tu toczy się przez całą dobę.
Los Cristianos jest nieco spokojniejsze, choć 
również nie brak tu atrakcji typowych dla 
kurortów turystycznych, pozwalających przy-
jemnie spędzić czas poza hotelem.
Costa Adeje uznawane jest za kurort bardziej 
przyjaznym rodzinom, więcej tu hoteli niż 
dyskotek, to wspaniała promenada nadmorska 
z pieknymi punktami widokowymi i sympa-
tycznymi restauracjami zapewnią Klientom 
udany wypoczynek.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie 
wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego 
rezydenta, asystę przedstawiciela Rainbow 
na lotniskach lokalnych, pakiet ubezpiecze-
niowy TU Europa (wersja standard: NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
lokalnych, posiłków innych niż wymienione 
w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli 
nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych.

Playa de Las Americas

Costa Adeje

El Teide

Masca

Puerto de la Cruz
(Loro Parque)

TENERYFA

Puerto Santiago

Los Cristianos
Las Galletas

WYSPY KANARYJSKIE

San Miguel de Abona

Hiszpania
Portugalia

Wyspy 
Kanaryjskie

Maroko

Wyspy Kanaryjskie
Teneryfa

Wyspa zachwyca różnorodnością krajobrazu: od surowości skał przez 
imponującą zieleń roślinności po lazur oceanu. Miłośnicy sportów 
wodnych i wycieczek trekkingowych spróbują tu swoich sił. Zwolennicy 
plażowania będą mogli zażywać kąpieli słonecznych na piaszczystych 
plażach. Rodziny z dziećmi odnajdą tu zarówno ciszę i spokój jak i rozrywki 
w postaci parku wodnego czy ZOO. A wszystkim wielbicielom nocnych 
atrakcji dogodzi bogata oferta klubów i dyskotek.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele Polski mogą podróżować do 
Hiszpanii na podstawie dowodu osobistego 
lub paszportu.

Czas
Zimą minus 1 godzina w stosunku do czasu 
polskiego, latem minus 2 godziny.

Język urzędowy
Hiszpański.

Waluta
EURO. Można płacić kartami kredytowymi 
i korzystać z bankomatów. W miejsco-
wościach turystycznych są miejsca gdzie 
można wymieniać walutę.

Elektryczność
Napięcie 220V, urządzenia z polskimi wtycz-
kami działają bez problemów.

Telefony
Karty telefoniczne możemy kupić w skle-
pach i kioskach w pobliżu publicznych 
aparatów telefonicznych. Karty telefonicz-
ne kosztują 6-12 EUR. Telefony komórko-
we działają w całej Hiszpanii. Rozmowy 
lokalne są tanie natomiast zagraniczne 
dość drogie. Koszty połączeń w ramach 
roamingu polskich sieci prosimy sprawdzać 
przed wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Na Wyspach Kanaryjskich zwykle wysoki 
sezon turystyczny trwa cały rok. Wyjątkiem 
jest sezonowość podgrzewania basenów 
hotelowych, która przypada jedynie zimą, 
mniej więcej od 1/11 do 31/03.

Orientacyjne ceny 
Warto pamiętać, że Wyspy Kanaryjskie są 
obszarem wolnocłowym i taniej można 
tu kupić wiele artykułów, np. kosmetyki, 
alkohol czy sprzęt elektroniczny. 
Generalnie ceny popularnych towarów 
są przystępne, np. obiad w restauracji od 
10 EUR, woda 1 l - 1-1,5 EUR, piwo w barze 
od 1,5 EUR, kawa w kawiarni od 2 EUR, 
bilety autobusowe w zależności od trasy od 
0,7 EUR do 5 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy i Katowic. Zbiórka na 
2 godz. przed planowanym wylotem przy 
stanowisku Rainbow Tours na lotnisku. 
Aktualne rozkłady lotów prosimy spraw-
dzać na: R.pl/rozklady.

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Wycieczki fakultatywne

Teneryfa w Pigułce z wizytą w Loro Parku
To idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć zwie-
dzanie wyspy z wizytą w Loro Parku. Wycieczkę rozpoczniemy od 
Los Gigantes, gdzie zobaczymy imponujący cud natury - największe 
klify Teneryfy. Następnie malowniczą trasą dotrzemy do najpięk-
niejszego punktu widokowego na wyspie, skąd roztacza się widok 
na urocze miasteczko Garachico, nazywane „Pompejami Teneryfy”. 
W miejscowości Icod de Los Vinos, która będzie naszym kolejnym 
przystankiem, czeka nas mnóstwo atrakcji - zobaczymy Drago Mil-
lenario, czyli najstarszy okaz drzewa smoczego na świecie, zachwy-
cimy się tradycyjną kanaryjską architekturą, a także posmakujemy 
lokalnych alkoholi podczas degustacji! Na zakończenie czeka nas 

wizyta w Loro Parku – najlepszym w Europie ogrodzie zoologiczno 
– botanicznym, gdzie zachwycimy się fantastycznymi pokazami 
z udziałem zwierząt. (Cena nie obejmuje biletu wstępu do Loro 
Parku - osoba dorosła 38 EUR, dziecko 26 EUR). Cena od 169 zł/os.

Wulcan Teide i Masca – Bus
Zapraszamy do wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO Parku Narodowego Teide, który obejmuje ogromny 
krater wulkanu o średnicy 14 kilometrów. Monumentalny stożek 
Pico del Teide o wysokości 3718 m n.p.m. to najwyższy szczyt 
Hiszpanii i zarazem trzeci największy czynny wulkan na świecie. 
Księżycowy krajobraz Parku tworzą niezwykłe, kolorowe formacje 
skalne - bazaltowe, pumeksowe oraz zastygłe strumienie lawy 
spływające po stokach. Dla tych, którzy chcieliby zobaczyć El Te-

Jeep Safari to niezwykła okazja, aby poznać 
najbliższą sąsiadkę Teneryfy i zarazem najbardziej 
dziewiczą spośród Wysp Kanaryjskich - La Gome-
rę. Podczas wizyty w Parku Narodowym Garajonay 
poczujecie się jak w filmie „Park Jurajski”, a pokaz 
tradycyjnego języka gwizdanego odkryje przed 
Wami tajemnicze zwyczaje tej dzikiej wyspy. 
Polecam również wyprawę na wulkan Teide – pre-
zentuje się on fantastycznie zarówno za dnia, jak 
i w nocy, kiedy atramentowe niebo nad Parkiem 
Narodowym rozświetlają tysiące gwiazd. Polecam!

Anna Mrozowska
Rezydent Rainbow

Wyspy Kanaryjskie
Teneryfa
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Teide

Loro Parque
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ide jeszcze lepiej z bliska proponujemy wjazd kolejką linową na 
3555 m n.p.m. Podczas wycieczki zwiedzimy również położoną 
w zielonych górach Teno miejscowość Masca, którą podobno mieli 
założyć piraci. National Geographic uznał Mascę za jedno z naj-
piękniejszych miejsc na świecie. Cena od 219 zł/os.

Skarby północy - różne oblicza Teneryfy
Całodzienna wycieczka objazdowa po Teneryfie, prezentująca 
najbardziej urokliwe i tradycyjne miejsca wyspy. Odwiedzimy 
dwie stolice – współczesną, czyli Santa Cruz oraz pierwszą, zabyt-
kową – La Lagunę. La Laguna to najpiękniejsze miasto Teneryfy 
z fantastycznie zachowaną kolonialną starówką (Lista Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO). Zajrzymy również do „kanaryjskiej 
Częstochowy”, czyli Candelarii z Bazyliką Matki Boskiej Gromnicz-
nej - patronki Teneryfy. Czeka nas także przejazd fantastyczną, 
widokową trasą przez najbardziej dziką część wyspy - wiecznie 
zielone góry Anaga. Odwiedzimy tam niezwykłe miejsce, gdzie 
czas się zatrzymał - malowniczą wioskę Taganana, która do 1968 
roku była niemalże odcięta od świata - można było do niej do-
trzeć jedynie statkiem lub wędrując pieszo stromymi górskimi 
szlakami. Białe domki zawieszone na zielonych zboczach gór, 
mieszkańcy żyjący spokojnie z dala od tłocznych kurortów i za-
pierająca dech w piersiach przyroda tworzą iście sielską scenerię. 
Wisienką na torcie będzie zobaczenie najpiękniejszej, najbardziej 
pocztówkowej plaży wyspy - Las Teresitas, usypanej z saharyj-
skiego piasku. Ta wycieczka to najlepsza okazja, aby poznać różne 
oblicza Teneryfy w jeden dzień! Cena od 219 zł/os.

La Gomera – Jeep Safari
Całodniowa wycieczka na wyspę La Gomerę – kameralną i spokojną 
sąsiadkę Teneryfy. W programie m. in. wizyta w zabytkowej stolicy 
San Sebastian, gdzie znajduje się dom Krzysztofa Kolumba, odwie-
dziny na plantacji kanaryjskich bananów, gdzie dowiecie się Państwo, 
jak wygląda proces ich hodowli oraz wizyta w Parku Narodowym 
Garajonay (lista UNESCO), gdzie zobaczymy największy na świecie, 
tajemniczy i spowity mgłą las wawrzynowy. Cena od 419 zł/os.

Loro Park 
Loro Park to mieszanka ogrodu zoologicznego i botanicznego. 
Można tu zobaczyć tysiące ptaków, fantastyczne pingwinarium, 
mnóstwo zwierząt na wybiegach – w tym tak unikalne okazy jak 
czerwone pandy i białe tygrysy, czy wreszcie potężne akwarium, 
gdzie nad naszymi głowami przepływają płaszczki i rekiny! Po-
kazy z udziałem delfinów, papug czy lwów morskich zachwycą 
nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Ponadto to właśnie w Loro Parku 
można zobaczyć jedno z nielicznych w Europie show z udziałem 
orek! Loro Park znajduje się na północy wyspy, w Puerto de la 
Cruz. Cena nie obejmuje dojazdu do Loro Parku, dojazd we wła-
snym zakresie. Cena od 169 zł/os.

Katamaran Mustcat
3-godzinny rejs katamaranem wzdłuż południowego wybrzeża 

Teneryfy to okazja do relaksu i podziwiania wielorybów i delfinów 
w ich naturalnym środowisku. Podczas wycieczki zatrzymamy się 
w zatoce, gdzie będzie czas na morskie kąpiele oraz snorkeling 
i podglądanie podwodnego życia. Cena od 179zł/os.

Wulkan Teide nocą
Ta wycieczka to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć czynny wul-
kan i zarazem najwyższy szczyt Hiszpanii w zupełnie odmiennej 
scenerii! W kameralnej, max. 19-osobowej grupie, jedynym na 
Wyspach Kanaryjskich busem-kabrioletem (fantastyczna możli-
wość zrobienia świetnych zdjęć podczas przejazdu!), pojedziemy 
do Parku Narodowego, gdzie zobaczymy majestatyczny wulkan 
i słynne księżycowe krajobrazy zastygłej lawy. Następnie otuleni 
kocykami, przy lampce szampana podziwiać będziemy morze 
chmur i zachód słońca w spektakularnej scenerii Parku Naro-
dowego. Wulkan Teide to także jedno z najlepszych na świecie 
miejsc do podziwiania gwiazd i nocnego nieba - my obserwować 
je będziemy przez profesjonalny teleskop. Naszą wyprawę zwień-
czy wyborna kolacja w winiarni w Villaflor - najwyżej położonej 
miejscowości w Hiszpanii. Cena od 369 zł/os.

Nurkowanie podstawowe ze sprzętem 
Nurkowanie to wspaniała zabawa, której spróbować może każ-
dy. To sposób, aby przenieść się w zupełnie inny świat, gdzie 
nauczymy się podwodnego „języka migowego” i poczujemy 
stan „nieważkości”. Wyspy Kanaryjskie to znakomite miejsce na 
debiut nurkowy - zejście pod wodę odbywa się z tu prosto z pla-
ży, pod okiem polskojęzycznego instruktora, i nie jest do niego 
wymagana umiejętność pływania. Zapraszamy do wspólnego 
eksplorowania głębin Atlantyku! Cena od 289 zł/os.

Dla aktywnych

Trekking
Teneryfa to raj dla miłośników pieszych wędrówek. W pobliżu 
kurortów południa wyspy znajduje się malowniczy Piekielny Wą-
wóz, który można odwiedzić w ramach odskoczni od plażowania. 
Ogromną popularnością wśród amatorów trekkingu cieszą się 
również wyprawy w górach Anaga oraz Teno.

Windsurfing i kitesurfing
Teneryfa, ze względu na położenie i ukształtowanie wybrzeża, 
stanowi wymarzone miejsce do uprawiania tych sportów wod-
nych. Mekką surferów jest El Medano - niewielka miejscowość 
znana na całym świecie ze swych silnych wiatrów – oraz plaża La 
Fitenia w Playa las Americas. 

Przyroda

Playa del Duque – Costa Adeje
Najpiękniejsza plaża południowych kurortów Teneryfy - kameral-
na, oznaczona Błękitną Flagą, otoczona ekskluzywnymi hotelami.

Relaks

Nocne życie w Las Veronicas
Numer jeden na imprezowej liście wyspy od niemal dekady! 
W Las Veronicas znajdują się najbardziej znane spośród wszyst-
kich klubów na Teneryfie - np. kultowe Papagayo. Tutaj każdy 
dzień jest jak sobotnia imprezowa noc! Lokalizacja: Playa de las 
Americas.

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.

La Gomera
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Położony w popularnym kurorcie Costa Adeje tuż przy nadmor-
kiej promenadzie. W bezpośredniej okolicy hotelu liczne sklepy, 
butiki, bary i restauracje, a także przystanek autobusowy. Do 
lotniska Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Szeroka i piaszczysta plaża Fanabe ok. 400 m od hotelu. Leżaki 
i parasole płatne (ok. 8 EUR/komplet.).
Do dyspozycji gości
Recepcja, eleganckie lobby, restauracja główna i  restauracja 
barbecue, 3 restauracje a’la carte (płatne), 3 bary, 3 baseny i 3 
brodziki dla dzieci (2 z nich podgrzewane, 3 z nich z wodą mor-
ską, 3 z nich dostępne dla wybranych wyższych kategorii pokoi), 
taras słoneczny z leżakami i parasolami. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (możliwy depozyt).
Pokoje
Hotel posiada 365 pokoi różnego typu. Wszystkie eleganckie, 
komfortowe, klimatyzowane z łazienką (prysznic, suszarka do 
włosów), z TV-sat, telefonem, sejfem, minibarem (płatny), ze-
stawem do parzenia kawy (płatny), balkonem lub tarasem (meble 
balkonowe).
Pokoje standardowe z widokiem na ogród (pow. ok.30m2) - dla 
max. 3 osób. Istnieje możliwość dopłaty do bocznego lub fron-
talnego widoku na ocean.
Pokoje standardowe łączone wewnętrznymi drzwiami (pow. 
ok.60 m2) - dla max. 6 osób w układzie 4+2.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Istnieje możliwość dopłaty 
do obiadokolacji i all inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. Płatne: tenis 
ziemny, petanca, ping pong, boisko do piłki nożnej, boisko mul-
tisportowe, siłownia (dla Klientów z all inclusive gratis), sporty 
wodne na plaży.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal We dwoje

Elegancki, duży i rodzinny hotel w pierwszej linii od oceanu i jednocześnie tuż przy tętniącej życiem promenadzie. Te oraz inne atuty hotelu 
sprawią, że będzie to luksusowy wypoczynek dla całej rodziny.

IBEROSTAR Selection Anthelia – Costa Adeje 

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

3670 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 4320 7349 7899 12949

Grudzień od 3670 6720 6899 11999

Styczeń od 4399 7599 8020 13199

Luty od 4799 8420 8849 14899

Marzec od 4749 8399 8770 14870

Kwiecień od 4220 7720 7899 13730

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1499 1520 

Dopłata do All Inclusive od 2940 5880 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Family Master Suite

Family Master Suite

Położenie
Otwarty w listopadzie 2018. Hotel położony nieopodal pola gol-
fowego Golf del Sur. Około 400 m od hotelu znajduje się przy-
stanek autobusowy (połączenia z niektórymi kurortami wyspy). 
Do lotniska Reina Sofia ok. 9 km.
Plaża
Plaża San Blas ok. 200 m od hotelu, niewielka, kamienista. Plaża 
la Tejita – ok. 1 km od hotelu, piasek wulkaniczny.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja bufetowa, 3 restauracje a’la 
carte, 5 barów, bar z nocnymi przekąskami, dyskoteka, tarasy sło-
neczne z leżakami i parasolami, 2 baseny dla dorosłych i 2 baseny 
dla dzieci (w basenach słodka woda), plac zabaw, mini i maxi 
klub, opiekunka do dziecka (płatna), wypożyczalnia wózków 
dziecięcych, sklep z pamiątkami, sale konferencyjne, opieka me-
dyczna (płatna), pralnia (płatna), wypożyczalnia samochodów, 
parking. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt płatny ok. 
10 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajdują się 372 nowoczesne i komfortowe pokoje roz-
lokowane w dwóch 6-piętrowych budynkach. Wszystkie pokoje 
klimatyzowane, z na wpół otwartą łazienką (2 umywalki, suszarka 
do włosów, kosmetyki kąpielowe), z telefonem, Tv-sat, miniba-
rem (płatny), sejfem (w cenie), zestawem do przygotowywania 
kawy i herbaty, z balkonem lub tarasem (meble balkonowe).
Pokoje Superior - dla max 2 osób, w pokoju albo 1 łóżko typu qu-
een size (1,5 m x 2 m) albo 2 łóżka małżeńskie (każde 1,1 m x 2 m).
Junior Suite – dla max 4 osób, w pokoju albo 1 łóżko typu queen 
size (1,5 m x 2 m) albo 2 łóżka małżeńskie (każde 1,1 m x 2 m) i nie 
ma możliwości wstawienia dostawek. Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat gratis (na potwierdzenie). Istnieje możliwość dopłaty do po-
koi z widokiem na ocean przy czym może to być widok niepełny.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie boga-
tego bufetu (kolacje tematyczne, menu dla dzieci). Przekąski 
w ciągu dnia oraz w nocy (23:00 – 7:00), słodycze dla dzieci, 
lokalne i międzynarodowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe. 

3x w trakcie pobytu możliwość skorzystania z restauracji a’la carte 
(azjatycka, włoska, grill). Room service płatny.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz 
dla dorosłych. Bezpłatnie: siłownia, boisko do koszykówki, tenis 
stołowy, rzutki. Płatne: zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa 
(hotel posiada również spa dla dzieci).
Internet
Wifi na terenie hotelu gratis.
www.bahia-principe.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Znana sieć hotelowa Bahia Principe wciela koncept Fantasia realizujący założenia hotelu przede wszystkim nastawionego na potrzeby 
Najmłodszych. Innowacyjne animacje, ekspedycje, gry, wieczorne przedstawienia, strefa basenowa, spa, menu restauracyjne – wszystko to 
ma na celu uatrakcyjnienie pobytu Dzieciom. Dla wszystkich luksusowe oraz nowoczesne pokoje oraz doskonałe wyżywienie.

Fantasia Bahia Principe Tenerife – San Miguel de Abona 

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

3280 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 3449 5749 6430 10270

Grudzień od 3280 5599 6230 10099

Styczeń od 3720 6399 7049 11530

Luty od 3999 6849 7520 12299

Marzec od 3970 6820 7470 12230

Kwiecień od 3620 6299 6899 11370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3499 5599 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2670 3920 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Ten wyremontowany w 2007 roku hotel położony w spokojnej 
dzielnicy miasta portowego Puerto de la Cruz, w malowniczej 
dolinie Orotavy na północy Teneryfy. W okolicy hotelu niewielkie 
centrum handlowe, kilka barów i restauracji oraz niewielki ogród 
botaniczny. Do lotniska Reina Sofia ok. 90 km. Do największego 
na Wyspach Kanaryjskich parku zoologicznego Loro Parque ok. 
3,5 km. Do lotniska ok. 90 km.
Plaża
Playa Martianez, publiczna piaszczysto-kamienista (piasek wul-
kaniczny) ok. 1,5 km od hotelu. Bezpłatny dowóz hotelowym 
busem (kilka razy dziennie, 5dni w tygodniu (za wyjątkiem (so-
boty po południu, niedzieli i świąt), przystanek autobusowy przy 
hotelu. Na plaży prowadzona jest szkółka surfingowa (płatna).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja bufetowa oraz restauracje a la carte otwarte 
w porze lunchu lub/i kolacji (azjatycka, włoska, kanaryjska), bar 
z przekąskami, basen, taras słoneczny z leżakami i parasolami, 
duży (25 000 m2) ogród subtropikalny, kantor, parking, wypo-
życzalnia samochodów, usługi pralnicze, usługi fryzjerskie, sklep 
z biżuterią, butiki. Hotel akceptuje małe zwierzęta domowe do 8 
kg (dodatkowa opłata). Wyznaczone miejsca dla palących.
Pokoje
Hotel dysponuje 252 pokojami o różnej kategorii rozlokowanych 
w 5-piętrowym budynku. Wszystkie eleganckie, klimatyzowane, 
wyposażone w  łazienkę (wanna/prysznic, szlafrok i kapcie), Tv-
-Sat., minibar (płatny), sejf (płatny), umeblowany balkon/taras. 
Łóżeczko dla dzieci do 2 lat (na życzenie).
Pokoje deluxe (pow. ok. 35-45 m2) – dla max. 2 osób, istnieje 
możliwość dopłaty do widoków na ogród lub na ocean.
Junior Suite (pow. ok. 50-70 m2) dla 3 osób, dostawka w formie 
sofy.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, (7.30 do 10.30). Istnieje możliwość 
dopłaty do obiadokolacji (bufet lub a’la carte).
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje program animacyjny dla dzieci i dorosłych (aerobik, 
tai chi, joga). Wieczorna muzyka na żywo. W cenie: treningowe 

pole golfowe (pow. ok. 5000 m2) z putting green i driving range, 
dostęp do hotelowego spa (od 16 roku życia) sauna japońska, 
pokój z aromaterapią, wanny i łóżka z hydromasażem, 2 baseny 
termalne, łaźnia turecka, grota lodowa, siłownia; masaże i zabie-
gi płatne dodatkowo; (możliwa opłata za sprzęt): tenis stołowy, 
2 korty tenisowe.
Internet
 Wi-Fi w hotelu gratis.
hotelbotanico.com

Fit & Fun We dwoje

Luksusowy hotel z pięknym ogrodem i świetnym zapleczem spa. Dla każdego treningowe pole golfowe oraz kąpiele w basenach 
termalnych. Komfortowe pokoje, atmosfera spokoju i harmonii oraz otoczenie zieleni gwarantują odprężenie i relaks.

Botanico & The Oriental Spa Garden – Puerto de la Cruz 

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: TFA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy, otoczony pięknym, tropikalnym 
ogrodem. Oddalony od lotniska ok. 30 km. Ok. 200 m od ho-
telu znajduje się przystanek autobusowy - połączenia z innymi 
kurortami wyspy.
Plaża
Hotel usytuowany ok. 500 m od kamienistej plaży. Do piasz-
czystej plaży Playa de Las Americas ok. 10 km (na plażę kursuje 
2 x dziennie bus hotelowy - 1 przejazd w ciągu dnia bezpłatny). 
Leżaki i parasole na plaży Playa las Americas płatne (ok. 10 EUR/
dzień).
Do dyspozycji gości
Kompleks składający się z  2 części: Bahia Principe Tenerife 
(otwarty w 2003 r., położony dalej od oceanu) i Bahia Principe 
Costa Adeje (otwarty w 2001 r, położony przy oceanie). Recepcja, 
lobby, windy, 5 restauracji, 5 barów, tarasy słoneczne z leżakami 
i parasolami w tropikalnych ogrodach, 5 basenów w tym 1 typu in-
finity i 2 brodziki (w basenach słodka woda, 1 podgrzewany zimą), 
1 jacuzzi, mini klub. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 
ok. 10 EUR). Płatne: opiekunka, usługi medyczne, pralnia. W Pu-
eblo Principe (tuż przed hotelem): sklepy, dyskoteka, salon gier, 
fryzjer, salon piękności. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel oferuje łącznie 700 pokoi różnego typu, wszystkie ele-
ganckie, w kolonialnym stylu, klimatyzowane, z łazienką (wanna 
z prysznicem, suszarka, kosmetyki kąpielowe), telefonem, TV-sat, 
minibarem (bezpłatny), sejfem (płatny), z balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie na 
potwierdzenie.
Pokój standardowy (pow. ok. 30 m2) - dla max. 3 osób. Dostępne 
również pokoje od stony oceanu. 
Pokój Junior suite (pow. ok. 50 m2) - dla max. 4 osób. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, obiadokolacje serwowane w for-
mie bogatego bufetu. 3 x w ciągu pobytu możliwość skorzystania 
z restauracji a’la carte meksykańskiej, azjatyckiej, hiszpańskiej 
lub włoskiej (konieczna rezerwacja). Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w miejscach wyznaczonych przez hotel (10:00-

23:00). Przekąski i napoje bezalkoholowe w ciągu dnia i w nocy 
(serwowane w wyznaczonym snack barze). Goście obu obiektów 
mogą korzystać z całej infrastruktury hotelowej (poza głównymi 
restauracjami).
Program sportowy i animacyjny
Dzienny program animacyjny dla dzieci i dorosłych, występy 
w pobliskim Pueblo Principe: karaoke, muzyka na żywo, kabarety. 
Bezpłatnie: koszykówka, siatkówka, lekcja nurkowania w basenie, 
rzutki, piłka nożna, centrum fitness. Płatne: Spa (zabiegi lecznicze 
i relaksacyjne na twarz i ciało), sauna, jacuzzi.
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.bahia-principe.com/en/sunlight-resorts

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Fantastyczny kompleks wakacyjny, malowniczo położony na klifie, otoczony tropikalnym ogrodem, z imponującymi basenami. Hotel 
polecamy wymagającym Klientom, którzy poszukują wioski wakacyjnej wysokiej klasy ze świetnym wyżywieniem i serwisem. Piąte 
słoneczko za All inclusive w karaibskim stylu.

Sunlight Bahia Principe Tenerife Resort – Costa Adeje 

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

2949 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 3070 4949 5799 8949

Grudzień od 2949 4820 5699 8799

Styczeń od 3320 5449 6130 9699

Luty od 3470 5799 6630 10520

Marzec od 3449 5770 6599 10470

Kwiecień od 3070 5170 5970 9470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3120 4699 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1499 1520 

Kategoria lokalna: **** superior

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel znajduje się w południowej części wyspy, w popularnym 
kurorcie turystycznym Costa Adeje. W okolicy szeroki wybór 
barów, restauracji i sklepów. Do lotniska Reina Sofia ok. 17 km.
Plaża
Do najbliższej, piaszczystej, szerokiej plaży del Bobo (ciemny 
piasek) ok. 250 m. Leżaki i parasole płatne (ok. 10 EUR/komplet.).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, restauracja główna (dania kuchni kanaryjskiej 
i międzynarodowej), restauracja grillowa, 3 bary, tarasy słonecz-
ne z leżakami i parasolami, 3 baseny (w tym jeden dla dzieci, 1 
podgrzewany zimą, w basenach słodka woda), plac zabaw, mini 
klub, sala konferencyjna, fryzjer, salonik prasowy, sklep z pamiąt-
kami, wypożyczalnia samochodów, wypożyczalnia rowerów. Ho-
tel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 5 EUR). Hotel nie 
akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 481 wyremontowanych pokoi różnej kate-
gorii, wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów, 
prysznic), mini-barem (dodatkowo płatny), sejfem (dodatkowo 
płatny ok. 17 EUR/tydzień, depozyt ok. 5 EUR), telefonem, TV-sat, 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat - bezpłatnie (na potwierdzenie). Dziecko do lat 2 wlicza 
się w maksymalne obłożenie w pokoju.
Pokoje standardowe (pow. ok. 22 m2) - dla max. 3 osób. Istnie-
je możliwość dopłaty do bocznego lub frontalnego widoku na 
ocean. 
Pokoje standardowe łączone wewnętrznymi drzwiami (pow. ok. 
44 m2) - dla max. 6 osób w układzie 4+2)
Innr typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty obia-
dokolacji lub do All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady 
(13:00-15:00), obiadokolacje (18:30-21:30) w restauracji głównej 
w formie bufetu, przekąski w barze przy basenie (10:00-13:00), 
popołudniowa kawa i ciasto w barze przy basenie i lobby barze 
(15:00-18:00), kanapki i lody w barze przy basenie (10:00-17:00), 
lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe np.: piwo, wino, 

wódka, whisky, gin (10:00-00:30). Specjalne menu dla wege-
tarian (na potwierdzenie). UWAGA: Na kolację wymagany jest 
strój bardziej formalny - Panowie: koszula z długim rękawem, 
długie spodnie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych (np. konkursy, 
gry, zawody, wieczorne pokazy). Bezpłatnie: aerobic, łucznic-
two, aqua aerobic, bule, rzutki, tenis stołowy, siatkówka. Płatne: 
bilard, golf (rezerwacja w recepcji), kort tenisowy, sporty wodne 
na plaży (skutery wodne, nurkowanie, żeglarstwo, windsurfing).
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

All Inclusive za dopłatą Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobrej klasy hotel należący do znanej sieci IBEROSTAR. Świetna lokalizacja blisko turystycznego centrum, piaszczysta, szeroka plaża 
niedaleko hotelu, obsługa na wysokim poziomie, to tylko niektóre z atutów hotelu. Polecamy zarówno na rodzinne wakacje jak i urlop 
w gronie znajomych. „+” za wyremontowane pokoje i świetne wyżywienie.

IBEROSTAR Bouganville Playa – Costa Adeje +

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

2599 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 2899 4599 5520 8349

Grudzień od 2599 4320 5099 7970

Styczeń od 3120 5220 6049 9570

Luty od 3330 5530 6399 10070

Marzec od 3299 5499 6349 10020

Kwiecień od 2799 4799 5520 8849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 3799 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1499 1520 

Dopłata do All Inclusive od 1197 2394 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel znajduje się w niewielkiej miejscowości Puerto Santiago. Do 
lotniska Reina Sofia ok. 40 km. Przystanek autobusowy ok. 50 m 
od hotelu. Bus hotelowy do Siam Mall i Playa las Vistas w Los 
Cristianos (6 dni w tygodniu, płatny ok, 10EUR/os).
Plaża
Obok hotelu, ok. 100 m (do przejścia ulica), piaszczysta, wulkanicz-
na (ciemny piasek) plaża (wyróżniona Błękitną Flagą) z łagodnym 
zejściem do morza. Leżaki i parasole płatne ok. 5 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, 2 bary, restauracja bufetowa i restauracja 
bufetowa tapas (w porze kolacji), restauracja a’la carte (płatna), 
tropikalny ogród z 3 basenami (w tym 1 podgrzewany zimą i 1 
infinity tylko dla Gości Platinum Club), małym basenem ze zjeż-
dżalnią, brodzikiem dla dzieci (w basenach słodka woda), leżaki 
i parasole na tarasach słonecznych, mini klub, plac zabaw, prze-
chowalnia bagażu, pralnia (płatna), sklep z pamiątkami i prasą, 
wypożyczalnia samochodów, parking (płatne), centrum konfe-
rencyjne. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt w gotówce 
ok. 10 EUR/ręcznik). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel posiada 432 wygodnie urządzone pokoje różnego typu: 
klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), lodówką, tele-
fonem TV-sat, sejfem (płatny ok. 3 EUR/dzień), balkonem lub ta-
rasem (meble ogrodowe, suszarka, niekiedy markiza balkonowa). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatne. Hotel posiada pokoje dla 
osób niepełnosprawnych. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 27 m2) - wyremontowane 
w 2015/16 r. - usytuowany na niższych kondygnacjach (zazwyczaj 
1,2,3), od strony uliczki dojazdowej do hotelu.
Innr typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), obiady (13:00-15:00), obia-
dokolacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu, późne śniadania 
kontynentalne, podwieczorek i przekąski, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe (10:00-24:00). Na zamówienie dania kuchni bez-
glutenowej, cukrzycowej, nietolaracji laktozy - należy zgłosić wcze-
śniej w recepcji. Raz w tygodniu możliwość skorzystania z restauracji 

a’la carte (bezpłatnie, konieczna rezerwacja). Istnieje możliwość do-
płaty do All Inclusive Premium - wybrane markowe alkohole.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych (gry, kon-
kursy, aerobik). Bezpłatnie: szachy ogrodowe, łucznictwo, mini 
golf (depozyt), siłownia. Płatne: bilard, ping pong, kort tenisowy 
(płatny ok. 5 EUR/godz).
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.landmarplayalaarena.co

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobrej klasy, zadbany i stale rozwijający swoją infrastrukturę hotel, z fantastycznym wyżywieniem oraz serwisem. Plus za nowy 
basen i restaurację tapas oraz strefę tylko dla dorosłych. Hotel polecamy wszystkim tym, którzy uciekają od hałasu i blichtru kurortów typu 
Playa de Las Americas czy Los Cristianos. Do tego widok na Gomerę i górujący nad hotelem El Teide!

Landmar Playa La Arena – Puerto Santiago +

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

2649 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 2870 4499 5470 8199

Grudzień od 2649 4270 5270 7970

Styczeń od 2970 4799 5630 8699

Luty od 3049 4970 5930 9149

Marzec od 3030 4830 5899 8899

Kwiecień od 2699 4499 5349 8349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2830 4120 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1530 1520 

Dopłata do All Inclusive Premium od 385 770 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



44

Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel dla osób powyżej 16 lat.
Wyremontowany w 2016 roku hotel położony jest w kurorcie Co-
sta Adeje. W bezpośredniej okolicy hotelu liczne sklepy, butiki, 
bary i restauracje, a także przystanek autobusowy. Do lotniska 
Reina Sofia ok. 16 km.
Plaża
Szeroka i piaszczysta plaża Torviscas, znajduje się ok. 100 m od 
hotelu. Plaża Fanabe ok. 600 m od hotelu. Leżaki i parasole płatne 
(ok. 12 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, restauracja główna, restauracja a’la carte (do-
datkowo płatna), 3 bary (w tym 1 przy basenie), 2 baseny (w tym 1 
podgrzewany zimą), taras słoneczny z parasolami i leżakami, sala 
konferencyjna, sklep, fryzjer, wypożyczalnia samochodów. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (płatny depozyt). Hotel przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 313 pokojach różnego typu roz-
lokowanych w 10-piętrowym budynku. Wszystkie klimatyzowane, 
komfortowe, z łazienką (prysznic/wanna, suszarka do włosów, 
lusterko kosmetyczne), TV-sat, telefonem, zestawem do przygo-
towywania kawy/herbaty, minibarem (płatny), sejfem (płatny ok. 
3 EUR/dzień + ok. 10 EUR/depozyt) oraz balkonem. 
Pokoje comfort (pow. ok. 27,5 m2) – dla max. 3 osób
Pokoje superior (pow. ok. 27,5 m2) – dla max. 3 osób, dodatkowo 
szlafroki i kapcie, boczny widok na ocean.
Pokoje excellence (pow. ok. 27,5 m2) – dla max. 2 osób, dodatko-
wo szlafroki i kapcie, widok na ocean.
Junior Suite Superior (pow. ok. 49 m2) – dla max. 3 osób, dodat-
kowo szlafroki i kapcie, boczny widok na ocean.
Suite Excellence (pow. ok. 52 m2) – dla max. 3 osób, dodatkowo 
szlafroki i kapcie, widok na ocean.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do all inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje. Prze-
kąski w ciągu dnia, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
do 24:00 w miejscach i godzinach wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych. Na 
terenie hotelu znajduje się siłownia, boisko wielofunkcyjne z ze-
wnętrznym boiskiem do crossfit, pokój TV, pokój gier, czytelnia. 
W cenie: tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa, kort teniso-
wy (sprzęt dodatkowo płatny). Dodatkowo płatne: bilard oraz 
wstęp do Spa (masaże i zabiegi, sauna, łaźnia turecka i wanna 
z hydromasażem).
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.hovimacostaadeje.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Elegancki hotel z wygodnymi pokojami i ładną strefą basenową. Do tego bardzo dobra lokalizacja względem plaży i centrum kurortu – oba 
w zasięgu przyjemnego spaceru. Polecamy zarówno amatorom plażowania jak i nocnego życia.

Hovima Costa Adeje – Costa Adeje 

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: TFA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Pokój typu suite

Położenie
Hotel położony w niewielkim kurorcie Puerto de Santiago. Około 
200-300 metrów od hotelu kilka barów/restauracji i supermarket. 
Do lotniska Reina Sofia ok. 45 km.
Plaża
Piaszczysta, wulkaniczna (ciemny piasek) plaża La Arena (wyróż-
niona Błękitną Flagą) z łagodnym zejściem do morza, oddalona od 
hotelu ok. 500 m. Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 5 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, bary, 2 restauracje bufetowe, 2 restaura-
cje a’la carte, snack bar, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami 
oraz łóżkami balijskimi (łóżka płatne), 4 baseny (w tym jeden ze 
zjeżdżalnią, część z nich podgrzewana zimą) i 2 brodziki, mini 
klub (4-8), maxi club (8-12) i klub dla nastolatków (powyżej 12 
lat), plac zabaw, wodny plac zabaw, pralnia (płatna), parking. 
Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(płatny depozyt ok. 10EUR/os).
Pokoje
W hotelu znajduje się 517 przestronnych i wygodnie urządzonych 
pokoi. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, telefonem, sejfem (płatny ok. 
5 EUR/dzień), małą lodówką (możliwa opłata) oraz z balkonem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje standardowe (pow. ok 30 m2) – dla max 2 osób, pokoje 
przed remontem. W tej kategorii dostępne pokoje 1 osobowe.
Pokoje superior (pow. ok 30 m2) – dla max 2 osób, pokoje po 
remoncie, dodatkowo w pokoju zestaw do przygotowania kawy 
(Nespresso, uzupełnianie płatne).
Suite (pow. ok 50 m2) – dla max 4 osób, osobna sypialnia, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą, pokoje przed remontem.
Suite z widokiem na morze (pow. ok 50 m2) – dla max 4 osób, 
osobna sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą, pokoje przed 
remontem.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, późne śniadania, obiady i obiadokolacje 
w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia, lokalne napoje alkoho-
lowe i bezalkoholowe (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych np. spinning, joga, gry i zabawy, wieczorne show, kino dla 
najmłodszych. Bezpłatnie (dla niektórych wymagany depozyt): 
mini golf, korty tenisowe, tenis stołowy, boisko multisportowe, 
siłownia, park linowy (konieczna rezerwacja). Płatne: bilard. 
Hotelowe Spa i strefa wellness (dla osób powyżej 18 lat) płatne 
dodatkowo - basen z hydromasażami, jacuzzi, sauna fińska i pa-
rowa, zabiegi na twarz i ciało.
Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu.
www.belivehotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Malowniczo położony na wzgórzu hotel, idealny na rodzinny wypoczynek. Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe – za nie „+” (kluby dla dzieci 
i nastolatków, boisko multisportowe, park linowy, zjeżdżalnia, wodny plac zabaw) spełnią oczekiwania nie tylko Najmłodszych. Fantastyczna 
kuchnia, przestronne pokoje i sympatyczna obsługa dopełniają wizerunku hotelu bardzo dobrej klasy. Do tego widok na La Gomerę. 

Landmar Costa Los Gigantes – Puerto de Santiago 

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: TFA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel położony jest w Costa Adeje - jednym z najpopularniejszych 
kurortów na wyspie. Niedaleko (ok. 400 m) hotelu znajdują się 
restauracje, bary i sklepy. Do malowniczo położonej promenady 
ciagnącej się wzdłóż wybrzeża, tetniącej życiem szczególnie nocą 
ok. 1 km. Do lotniska Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Około 1 km od hotelu, szeroka i piaszczysta plaża Fanabe. Leżaki 
i parasole płatne (ok. 8 EUR/komplet)
Do dyspozycji gości
Obiekt częściowo odnowiony w 2016 r. (pokoje, recepcja, restau-
racja)
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, restauracja a’la carte, 
3 bary: bar przy basenie, Irish Bar (otwarty w sezonie zimowym) 
oraz lobby bar (otwarty 5 dni w tyg. 18:00-00:00), 2 baseny 
(1 podgrzewany zimą, w basenach słodka woda), 2 brodziki dla 
dzieci (jeden z małym wodnym placem zabaw), taras słoneczny 
z leżakami i parasolami, plac zabaw, miniklub, pralnia samoob-
sługowa (płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (ok. 10 EUR 
depozyt). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 117 wygodnie urządzonych, przestron-
nych i  klimatyzowanych pokoi, wszystkie wyremontowane 
w 2016 roku, z pokojem dziennym z rozkładaną sofą, osobną 
sypialnią, z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, 
sejfem (płatny ok. 2,5 EUR/dzień + ok. 20 EUR depozyt) i bal-
konem (meble balkonowe). Hotel posiada kilka pokoi dla osób 
niepełnosprawnych - dostępność na potwierdzenie. Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat (bezpłatnie). 
Junior Suite (pow. ok. 43 m2) - dla max. 4 osób w układzie (2+2).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:30-10:00), obiady (13:00-15:00), obia-
dokolacje (18:15-21:15) serwowane w formie bufetu w restauracji 
głównej, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe z karty All 
Inclusive (10:00-23:00) oraz przekąski: kanapki, burgery, hot 
dogi, lody (11:00-16:30). 1 x w tygodniu Klienci mogą skorzystać 
z restauracji a’la carte - konieczna wcześniejsza rezerwacja.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych 
i dzieci. Bezpłatnie (możliwy depozyt za sprzęt): siłownia, kort te-
nisowy, boisko multisportowe, ping pong. Klienci mogą korzystać 
z sauny i jacuzzi (za dodatkową opłatą) - konieczna wcześniejsza 
rezerwacja i w miarę dostępności. Płatne: bilard, zabiegi na twarz 
i ciało w hotelowym SPA.
Internet
Stanowiska internetowe dodatkowo płatne, WiFi w hotelu gratis.
www.hotelplayarealresort.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Zadbany i dobrej klasy hotel 4*, którego atutami są przestronne pokoje oraz baseny. Goście doceniają smaczną kuchnię i pomocną 
obsługę. Do tego dogodna lokalizacja w kurorcie Costa Adeje z bogatą ofertą rozrywkowo - gastronomiczną, a dla amatorów kąpieli plaża 
Fanabe. Polecamy!

Playa Real Resort – Costa Adeje 

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

2499 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 2849 4430 5430 8070

Grudzień od 2499 4099 4930 7699

Styczeń od 3020 4880 5630 8749

Luty od 2830 4530 5570 8399

Marzec od 2820 4520 5549 8399

Kwiecień od 2970 4899 5799 9020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2549 3670 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1499 1520 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel położony jest w mieście portowym Puerto de la Cruz, które 
leży w malowniczej dolinie Orotavy na północy Teneryfy. Do cen-
trum kurortu ok. 500 m – bary, restauracje, sklepy. Do lotniska 
Reina Sofia ok. 90 km.
Plaża
Piaszczysta plaża Jardin z czarnym piaskiem, wyróżniona cer-
tyfikatem Błękitnej Flagi, położona ok. 300 m od hotelu. Serwis 
plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Hotel tylko dla dorosłych (16+).
Recepcja, lobby, windy, sala telewizyjna, restauracja, 2 bary, ba-
sen, taras słoneczny z leżakami i parasolami, sale konferencyjne, 
minimarket, pralnia (płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(płatne ok. 10 EUR/os). Hotel nie akceptuje zwierząt. Dla Gości 
przebywających w hotelach na północy wyspy w miejscowości 
Puerto de la Cruz nasi rezydenci pełnią dyżur telefoniczny, a wi-
zyta hotelowa możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym 
ustaleniu terminu. Numery telefonów oraz wszystkie informacje 
będą znajdować się w kopertach powitalnych, które nasi Goście 
otrzymują na Teneryfie przed transferem do hoteli / które rezy-
denci przekażą Państwu na lotnisku przed transferem do hotelu.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w komfortowych pokojach różnego 
typu. Wszystkie komfortowe, klimatyzowane, z łazienką (suszarka 
do włosów), sejfem (płatny ok.3EUR/dzień), minibarem (płatny 
ok. 13EUR/pakiet), telefonem, TV-sat oraz z balkonem (meble 
balkonowe).
Pokój standardowy (pow. ok. 20-24 m2) – dla max 3 osób, istnieje 
mozliwość dopłaty do pokoi z widokiem na ocean.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napoje do posiłków 
płatne dodatkowo.Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive: 
śniadania (07:30-10:00), obiady (13:00-15:00) i obiadokolacje 
(18:45-21:45) w formie bufetu. Przekąski między posiłkami w wy-
znaczonych godzinach i miejscach przez hotel. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w hotelowych barach od 

10:30 do 23:00. Istnieje możliwość dopłaty do all inclusive Plus (w 
cenie Rum Bacardi, Arehucas, Likier Ricard, Wódka Moskovkaya, 
Johnnie Walker Red Label, Gordon´s Dry Gin, Beefeater, Baileys, 
Wódka Smirnoff, JB).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi różnorodne programy animacyjne, sportowe 
i muzykę na żywo. Bezpłatnie siłownia. Płatny bilard.
Internet
WiFi w miejscach ogólnodostępnych gratis, w pokojach płatne 
ok. 4 EUR/dzień.
www.belivehotels.com

All Inclusive za dopłatą We dwoje +16 dla dorosłych

Hotel na wakacje we dwoje lub w gronie znajomych. Przyjemna strefa basenowa oraz wygodne pokoje to wizytówki hotelu. Do tego 
położenie w jednym z najbardziej klimatycznych kurortów wyspy – lokalne życie miesza się z kosmopolityczną atmosferą typową dla miejsc 
popularnych turystycznie.

Be Live Adults Only Tenerife – Puerto de la Cruz 

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

1999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 2149 3120 4270 5899

Grudzień od 1999 2999 4099 5770

Styczeń od 2199 3220 4270 5970

Luty od 2199 3220 4520 6220

Marzec od 2149 3170 4430 6130

Kwiecień od 2049 3099 4270 6020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2249 3070 

Dopłata do All Inclusive od 567 1134 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Częściowo wyremontowany w 2017 roku hotel położony jest 
ok. 1,5 km od centrum miasta, ok. 50 m od hotelu znajduje się 
przystanek komunikacji miejskiej, przy hotelu mini market, bar 
i restauracja. Do lotniska ok. 23 km.
Plaża
Najbliższa plaża z barem (piaszczysto-kamienista, wulkaniczna) 
znajduje się ok. 200 m od hotelu. Serwis plażowy płatny ok. 
10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, restauracja, bary, basen (w basenach słodka 
woda, podgrzewany listopad-marzec), brodzik dla dzieci, taras 
słoneczny z parasolami i leżakami, pralnia, opieka medyczna, 
wypożyczalnia samochodów, sala konferencyjna. Hotel nie 
akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis 
(płatny depozyt ok. 17 EUR/os., wymiana ok. 2 EUR). Hotel nie 
akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w  4-piętrowym budynku, 
w 244 pokojach o różnym standardzie z osobną sypialnią i po-
kojem dzienny z aneksem kuchennym. Wszystkie komfortowo 
wyposażone z łazienką (wanna/prysznic, suszarka do włosów), 
aneksem kuchennym (płyta grzewcza, toster, mała lodówka, czaj-
nik), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny ok. 18 EUR/tydz., + ok. 
10Eur depozyt) oraz z balkonem/tarasem. Hotel posiada pokoje 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Apartament comfort (pow. ok. 34 m2) – dla max 4 osób w ukła-
dzie 2+2, (pokoje przed remontem).
Apartament superior (pow. ok. 34 m2) – dla max 4 osób w ukła-
dzie 2+2, klimatyzowane, boczny widok na ocean.
Apartament excellence (pow. ok. 34 m2) – dla max 4 osób w ukła-
dzie 2+2, klimatyzowane, ekspres do parzenia kawy Nespresso, 
pokoje zlokalizowane na 3. piętrze, ręczniki basenowe w cenie, 
ekskluzywny wstęp to jacuzzi na tarasie na 3. piętrze. 
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do posiłków 
płatne dodatkowo. Przekąski serwowane w barze przy basenie 
w godz. 11:00 – 17:00 (dodatkowo płatne).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: tenis stołowy. Płatne: bilard, rzutki.
Internet
Wi-Fi w hotelu gratis.
www.hovimajardincaleta.com

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Rodzinny hotel z ładną strefą basenową i wygodnymi pokojami. Lokalizacja w malowniczej miejscowości Costa Adeje spełni oczekiwania 
spacerowiczów. To dobry wybór na rodzinny wypoczynek.

Hovima Jardin Caleta – Costa Adeje 

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: TFA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel położony w południowej części wyspy, w popularnym ku-
rorcie Costa Adeje. Niedaleko hotelu (ok. 300 m) znajdują się 
restauracje, bary i sklepy. Przystanek autobusowy przy hotelu. 
Do lotniska Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Playa de Fanabe ok. 400 m od hotelu, szeroka, piaszczysta. Leżaki 
i parasole na plaży płatne ok. 8 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 2 główne restauracje, bary, tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami, 2 baseny (podgrzewane zimą) i brodzik 
(w basenach słodka woda), pralnia (płatna). Hotel nie akceptuje 
zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatne).
Pokoje
W hotelu znajdują się 184 apartamenty rozlokowane w 1 piętro-
wych budynkach podzielonych na dwie strefy: kanaryjską oraz 
grecką. Wszystkie przestronne z podstawowym wyposażeniem, 
z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (płatny 
ok. 2,5 EUR/dzień), mała lodówka. Apartamenty w części kanaryj-
skiej mają balkon lub taras, część z nich jest klimatyzowana. Nie 
wszystkie apartamenty w części greckiej mają balkon lub taras 
i nie wszystkie mają klimatyzację. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
gratis i na potwierdzenie.
Apartamenty z 1 sypialnią (pow. ok. 42-57 m2) - dla max 4 osób, 
oddzielna sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą, dostępne 
w obu częściach hotelu.
Penthouse z 1 sypialnią (pow. ok. 57 m2) - dla max 4 osób, od-
dzielna sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą, dostępny 
w części greckiej, taras z 2 leżakami.
Apartamenty z 2 sypialniami (pow. ok. 60 m2) - dla max 5 osób, 
oddzielna 2 sypialnie, pokój dzienny z rozkładaną sofą, dostępne 
w obu częściach hotelu.
Apartamenty z 3 sypialniami (pow. ok. 100 m2) - dla max 6 osób, 
oddzielna 3 sypialnie, pokój dzienny z rozkładaną sofą, dostępne 
w części kanaryjskiej.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-10:00), późne śniadanie (10:00-
11:00), obiady (12:30-14:30) i obiadokolacje (18:00-21:00) w for-

mie bufetu, przekąski i słodkości (16:00-17:00), lokalne napoje 
alkoholowe (piwo, sangria, wino) i bezalkoholowe w godzinach 
10:00-22:30.
Program sportowy i animacyjny
Siłownia bezpłatna. Płatne: wypożyczalnia rowerów, bilard.
Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu.
Kategoria lokalna: ***
www.labranda.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Bardzo ładnie zaaranżowana przestrzeń hotelowa, jednopiętrowe budynki położone wśród zadbanego ogrodu, 2 baseny o nieregularnych 
kształtach i duże apartamenty mogące pomieścić do 6 osób. Dużym atutem jest również położenie, w jednym z najchętniej odwiedzanych 
kurortów Teneryfy – Costa Adeje, w okolicy dużo restauracji, barów oraz sklepów.

LABRANDA Bahia Fanabe – Costa Adeje +

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

2299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 2520 3799 4899 7020

Grudzień od 2299 3620 4599 6799

Styczeń od 2649 4170 5099 7470

Luty od 2630 4120 5230 7720

Marzec od 2620 4120 5220 7720

Kwiecień od 2349 3699 4770 7020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2370 3299 

Cena za dziecko (2-15 lat) już od 1499 1520 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Częściowo wyremontowany w 2002 roku hotel położony jest ok. 
2 km od centrum miasta. W okolicy hotelu znajduje się przystanek 
komunikacji miejskiej, supermarkety, bary i restauracje. Do lotni-
ska ok. 28 km. Do parku wodnego Aqualand ok. 4km.
Plaża
Plaża del Duque piaszczysta, zatokowa wyróżniona Błękitną Flagą 
ok. 200 od hotelu. Serwis plażowy płatny ok. 12EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, sejf (płatny ok. 25Eur + depozyt ok. 10EUR), windy, 
restauracja główna, 2 bary (bar z przekąskami, bar przy basenie), 
kawiarnia, 2 baseny z wydzieloną strefą dla dzieci (w basenach 
słodka woda, 1 z podgrzewaną wodą od listopada do kwietnia), 
taras słoneczny z parasolami i krzesełkami, leżakami (płatne ok. 
2EUR/dzień), sala konferencyjna, parking. Dodatkowo płatne: 
opieka medyczna, wypożyczalnia samochodów. Hotel przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel oferuje 242 pokoi różnego typu rozlokowanych w 3-piętro-
wym budynku z łazienką (prysznic/wanna, suszarka do włosów), 
TV-Sat, telefonem, aneksem kuchennym (toster, mikrofala), sej-
fem (płatny), żelazkiem (na zapytanie) oraz balkonem/tarasem. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Studio (pow. ok. 37 m2) – dla max. 3 os. w układzie 2+1.
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 43 m2) – dla max 4 os. w ukła-
dzie 2+2.
Apartament z 2 sypialniami (pow. ok. 80 m2) – dla max 6 os. 
w układzie 4+2.
Wyżywienie
Bez wyżywienia.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Na terenie hotelu znajduje się czy-
telnia. Dodatkowo płatne: bilard, tenis stołowy. Dla miłośników 
golfa – ok. 2 km od hotelu znajduje się pole golfowe Costa Adeje.
Internet
Wi-Fi w ogólnodostępnych miejscach w hotelu gratis.
www.hovimaaltamira.com

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Podstawowy hotel dla niewymagających i niezależnych Klientów. Dogodna lokalizacja i duże pokoje stanowią o jego atrakcyjności. Idealna 
baza wypadowa do zwiedzania wyspy.

Hovima Altamira – Costa Adeje 

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: TFA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: 3 klucze

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni



51



52

Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

      –› Wyloty z: Warszawa  
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

W regionie
Playa del Ingles
To wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają 
plażę w dzień i zabawę wieczorem. Długa, 
piaszczysta plaża ciągnąca się aż do Maspa-
lomas zachęca do opalania i wypoczynku, 
a niezliczone bary, dyskoteki i kluby czynne do 
późnej nocy zachęcają do odrobiny szaleństwa.
Maspalomas/Meloneras
Najsłynniejsze wydmy Wysp Kanaryjskich, 
nadmorska promenada, eleganckie hotele 
i pola golfowe - to wszystko znajduje się wła-
śnie tutaj. Doskonałe miejsce dla tych którzy 
uwielbiają spacerować i cieszyć się słońcem bo 
plażą można dojść aż do Playa del Ingles.
San Augustin
Położony na uboczu mały kurort oferujący 
wszystkie udogodnienia i spokojną atmosferę. 
Piaszczysta plaża w zatoce oferuje idealne wa-
runki do opalania i spacerów. Miejscowość jest 
również doskonałym miejscem wypadowym 
do zwiedzania wyspy.

Playa de Taurito
Jedno z bardziej znanych kąpielisk na wyspie 
charakteryzuje się zatokową plażą ze spokojną 
wodą i ciemnym piaskiem. To doskonałe miej-
sce dla rodzin i dla tych którzy chcą spędzić 
wakacje z dala od zgiełku wielkich kurortów. 
Dodatkową atrakcją jest duży aquapark.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot 
samolotem, opłaty lotniskowe, transfery 
lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczę-
tych dób hotelowych, wyżywienie wg opisu 
zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
lokalnych, posiłków innych niż wymienione 
w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli 
nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych.

WYSPY KANARYJSKIE

Teneryfa

GRAN CANARIA

Meloneras

Playa del Cura
San Augustin

Playa Taurito

Puerto de Mogan

M
aspalom

as

Playa del Ingles

Hiszpania
Portugalia

Wyspy 
Kanaryjskie

Maroko

Wyspy Kanaryjskie
Gran Canaria

Gran Canaria to trzecia co do wielkości wyspa 
archipelagu Wysp Kanaryjskich znana jest 
ze swej różnorodności. Znajdziemy tu kilka stref 
klimatycznych oraz szeroką gamę egzotycznej 
roślinności. Centrum wyspy zajmują wysokie 
góry pokryte śniegiem, podczas gdy na wybrzeżu 
niezliczone plaże oferują prawdziwie letnią atmosferę. 
Słynne wydmy w Maspalomas działają jak magnes 
i od lat przyciągają masowo turystów z całego świata. 
Wyspa jest prawdziwym rajem dla miłośników 
aktywnego wypoczynku, można tu uprawiać 
wszelkiego rodzaju sporty wodne takie jak surfing, 
nurkowanie czy sporty motorowodne.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele Polski mogą podróżować do 
Hiszpanii na podstawie dowodu osobiste-
go lub paszportu.

Czas
Zimą minus 1 godzina w stosunku do cza-
su polskiego, latem minus 2 godziny.

Język urzędowy
Hiszpański.

Waluta
EUR - Euro. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polski-
mi wtyczkami działają bez problemów.

Telefony
Karty telefoniczne można kupić w wielu 
sklepach i kioskach. Cena karty waha 
się od 6 do 12 EUR. Telefony komórkowe 
działają w całej Hiszpanii. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem u 
operatora. 

Sezonowość
Na Wyspach Kanaryjskich zwykle wysoki 
sezon turystyczny trwa cały rok. Wyjąt-
kiem jest sezonowość podgrzewania base-
nów hotelowych, która przypada jedynie 
zimą, mniej więcej od 1/11 do 31/03.

Orientacyjne ceny 
Warto pamiętać, że Wyspy Kanaryjskie są 
obszarem wolnocłowym i można tu kupić 
taniej wiele artykułów, np. kosmetyki, al-
kohol czy sprzęt elektroniczny. Generalnie 
ceny popularnych towarów są przystępne, 
np. obiad w restauracji od 10 EUR, 
woda 1 l - 1-1,5 EUR, 
piwo w barze od 1,5 EUR, 
kawa w kawiarni od 2 EUR, 
bilety autobusowe w zależności od trasy 
od 0,7 EUR do 5 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy. Zbiórka na 2 godz. 
przed planowanym wylotem przy sta-
nowisku Rainbow na lotnisku. 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
IVIIIIIIXIIXIX
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Wycieczki fakultatywne

Gran Tour - fantastyczna wyspa
Podczas całodniowej wyprawy będziecie Państwo mieli okazję 
poznać północną i centralną część wyspy, podziwiając niezwy-
kle zróżnicowane krajobrazy i odkrywając najpiękniejsze zakątki 
wyspy. Wycieczkę rozpoczniemy od wizyty w miasteczku Arucas, 
słynącym z neogotyckiego kościoła św. Jana, nazywanego „małą 
Sagradą Familią”. Odwiedzimy również fabrykę rumu miodowe-
go Arehucas – w destylarni zapoznamy się z tajnikami produkcji 
tego flagowego alkoholu Wysp Kanaryjskich. Następnie przejazd 
do uroczego Firgas, gdzie mieści się źródło nieco zdrowszego 
„trunku” - wody leczniczej, którą pija się na wszystkich wy-
spach archipelagu. Tradycyjny kanaryjski obiad zjemy w jednej 

z lokalnych restauracji w miejscowości Fontanales. Następnie 
pojedziemy w najwyższe góry Gran Canarii, gdzie zatrzymamy 
się w przepięknych punktach widokowych oraz zobaczymy naj-
ważniejszy symbol wyspy – majestatyczną skałę Roque Nublo. 
Cena od 239 zł/os.

Las Palmas i okolice
Podczas tej wycieczki poznamy bliżej kosmopolityczne Las 
Palmas, czyli stolicę Gran Canarii i zarazem największe miasto 
archipelagu Wysp Kanaryjskich. Odwiedzimy dwie najważniejsze, 
sąsiadujące dzielnice: zabytkową Veguete z katedrą św. Anny oraz 
tętniącą życiem Triane, pełną butików i knajpek. Zobaczymy także 
najpiękniejszą plażę miejską w Europie – Las Canteras, porówny-
waną często z brazylijską Copacabaną. W programie wycieczki 

Gran Canaria to wyspa łącząca w sobie żywioł 
oceanu, piękne plaże, góry i zachwycającą 
przyrodę – a to wszystko okraszone klimatem 
hiszpańskiej fiesty! Podczas Gran Tour doświad-
czycie Państwo niesamowitego zróżnicowania 
tej wyspy. Będzie też okazja do poznania kana-
ryjskich smaków, zobaczenia bujnej przyrody 
i kontrastowych krajobrazów. Innego dnia zapra-
szam na relaks podczas Rejsu pod Żaglami - aby 
w kameralnym gronie, z pokładu jachtu dostrzec 
uroki Oceanu Atlantyckiego i dzikie wybrzeże 
z zupełnie innej perspektywy.

Mariusz Mikina
Rezydent Rainbow

Wyspy Kanaryjskie
Gran Canaria
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Fataga

Las Palmas
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również wizyta w największym ogrodzie botanicznym w Hisz-
panii w miejscowości Tafira oraz odwiedziny na lokalnej plantacji 
aloesu. Cena od 109 zł/os.

Poema del Mar
Otwarte w 2018 roku oceanarium to najnowocześniejszy tego 
rodzaju obiekt w Europie. Jego twórcami są właściciele kultowe-
go Loro Parku i Siam Parku. Położony w portowej części miasta 
Las Palmas kompleks prezentuje spektakularny świat podwodny 
różnych stref klimatycznych. W ogromnych zbiornikach (w tym 
podwodny tunel oraz największe akwarium w formie ekranu 
w Europie) można podziwiać ryby z całego świata, żółwie, me-
duzy, płaszczki oraz rekiny. Cena od 109 zł/os.

Tajemnice Gran Canarii
Wycieczka krajobrazowa po najpiękniejszych zakątkach południo-
wej i zachodniej Gran Canarii. Odwiedzimy miejsca, gdzie dociera-
ją nieliczni turyści - zapory wodne, górskie trasy i zapierające dech 
w piersiach punkty widokowe bez tłumów. Podczas przejazdu 
zobaczymy też odcięte od świata wioski, gdzie czas się zatrzymał. 
Wyjazdy realizowane są w małych grupach 8-osobowych, w wy-
godnych, klimatyzowanych minibusach, w towarzystwie fotogra-
fa. Gwarantujemy rodzinną atmosferę bez pośpiechu, kameralne 
grupy i polskojęzyczną obsługę. Cena od 169 zł/os.

Żółta łódź podwodna
Podczas rejsu Yellow Submarine zanurzymy się aż 25 metrów 
w głąb oceanu i będziemy podziwiać podwodne życie wyspy: 
tajemnicze wraki, kolorowe ławice ryb i inne niesamowite widoki. 
Cena od 139 zł/os.

Pięciogodzinny rejs pod żaglami
Zapraszamy na ekskluzywny rejs jachtem żaglowym pod polską 
banderą. Kameralne grupy, polska załoga i możliwość zdobycia 
pierwszych szlifów żeglarskich są gwarantem niezapomnianej 
przygody! Podczas 5-godzinnego rejsu będziemy podziwiać 
dzikie krajobrazy zachodniego, klifowego wybrzeża wyspy, za-
kosztujemy kąpieli i snorkelingu w zatoce oraz spożyjemy ciepły 
posiłek na pokładzie. To niepowtarzalna okazja, aby poznać Gran 
Canarię od strony oceanu - gorąco polecamy! Cena od 299 zł/os.

Loro Park
Wyprawa na wyspę Teneryfę do największego ogrodu zoologicz-
no-botanicznego w Europie! Można tu zobaczyć tysiące ptaków, 
fantastyczne pingwinarium, mnóstwo zwierząt na wybiegach – 
w tym tak unikalne okazy jak czerwone pandy i białe tygrysy, czy 
wreszcie potężne akwarium, gdzie nad naszymi głowami przepły-
wają płaszczki i rekiny! Pokazy z udziałem delfinów, papug czy 
lwów morskich zachwycą nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Ponad-
to to właśnie w Loro Parku można zobaczyć jedno z nielicznych 
w Europie show z udziałem orek! Cena od 439 zł/os.

Nurkowanie INTRO
Nie trzeba umieć pływać, aby zanurkować na Gran Canarii! Pię-
ciogwiazdkowa polska baza nurkowa oferuje INTRO - wycieczkę 
nurkową (nawet dla osób nieumiejących pływać), która pozwoli 
na zobaczenie podwodnego życia bez wykonywania żadnych 
nurkowych ćwiczeń. Wszystko pod indywidualną opieką profe-
sjonalnego, polskiego instruktora (1 instruktor na osobę!). Gran 
Canaria to idealne miejsce na nurkowy debiut - gorąco polecamy! 
Cena od 329 zł/os.

Z dziećmi

Palmitos Park
Przepięknie usytuowany w naturalnym otoczeniu ogromnego 
wąwozu ogród zoologiczny, gdzie można podziwiać mnóstwo 
gatunków egzotycznych zwierząt, w  otoczeniu fascynującej 
roślinności. Wspaniałego dnia w gronie rodziny dopełnią niesa-
mowite pokazy delfinów, ptaków drapieżnych, czy papug. Cena 
od 139 zł/os.

Aqualand
Aqualand to największy park wodny na wyspie, gdzie można po-
czuć adrenalinę na licznych zjeżdżalniach, zrelaksować się płynąc 
leniwą rzeką, czy zakosztować emocji basenie ze sztuczną falą. 
W parku znajduje się również specjalnie przygotowana część dla 
najmłodszych Gości. Aqualand to mnóstwo atrakcji dla par, grup 
przyjaciół czy dla całej rodziny! Cena od 139 zł/os.

Przyroda

Wydmy w Maspalomas
Przepiękny rezerwat przyrody, najmocniej łączący Gran Canarie 
z Afryką. Góry piasku, które można pokonywać zmierzając w kie-
runku oceanu lub w kierunku latarni morskiej w Maspalomas. Wę-
drując po kanaryjskiej pustyni można również zobaczyć niewielki 
zbiornik wodny Charca de Maspalomas, do którego zlatuje się 
wiele gatunków ptaków z całego świata.

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.

Maspalomas
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Położenie
Hotel wybudowany w 2004 roku, położony w południowej części 
wyspy, w miejscowości Meloneras. Do plaż ze słynnymi wydma-
mi Maspalomas ok.1,5 km. Przy hotelu znajduje się nadmorska 
promenada Paseo de las Meloneras (bary, restauracje, sklepy). 
Przystanek autobusowy ok. 800 m od hotelu, postój taksówek 
ok. 150 m. Do lotniska ok. 29 km.
Plaża
Do pięknej, piaszczystej plaży ze słynnymi wydmami Maspalomas 
ok. 1,5 km. Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 11 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja bufetowa, restauracja a’la carte, 4 bary (w 
tym 1 przy basenie), rozległy teren hotelowy z pięknym ogrodem 
i z 6 basenami (m.in. przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych, ze słodką wodą, dla dzieci, 3 baseny podgrzewane, leżaki 
i parasole na tarasach słonecznych, Za dodatkową opłatą: opie-
kunka do dzieci, wypożyczalnia samochodów, opieka medyczna, 
kantor, pralnia, prasa międzynarodowa, sale konferencyjne. Ho-
tel zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatne). Hotel nie akceptuje 
zwierząt.
Pokoje
Hotel zapewnia zakwaterowanie w 559 pokojach różnego typu. 
Wszystkie przestronne, klimatyzowane, elegancko urządzone 
z łazienką (suszarka do włosów), z TV-sat, telefonem, miniba-
rem (płatny), sejfem (płatny ok. 2,50 EUR/dzień) oraz tarasem 
i/lub balkonem (meble balkonowe). Zazwyczaj w pokoju 1 łóżko 
typu King Size i/lub sofa. Istnieje możliwość bezpłatnej rezerwacji 
łóżeczka dla dziecka do 2 lat. W niektórych pokojach dziecko do 
lat dwóch wlicza się w maksymalne obłożenie.
Pokój ekonomiczny (pow. ok. 33 m2) – dla max. 2 osób, sypialnia 
z optycznie wydzieloną częścią dzienną. Widok na ulicę.
Pokój standardowy (pow. ok. 38 m2) – dla max. 3 osób, sypial-
nia z optycznie wydzieloną częścią dzienną. Widok na basen lub 
ogród.
Pokój standardowy od strony oceanu (pow. ok. 43 m2) – dla max. 
3 osób, sypialnia z optycznie wydzieloną częścią dzienną. Dziecko 
do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji w postaci bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi całodzienne animacje dla dzieci i dorosłych (gry, 
konkursy, wieczorne show, mini-disco, joga, pilates, aerobik, 
aqua aerobik, zumba, stretching). Bezpłatne: plac i pokój zabaw, 
petanque, waterpolo. Płatne: nurkowanie, tenis ziemny, quady, 
rowery, golf, sporty wodne. Hotel zapewnia bezpłatny transfer do 
pól golfowych Lopesan Meloneras Golf oraz Maspalomas Golf Club.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.lopesan.com

Fit & Fun Royal We dwoje

Ekskluzywny hotel sieci Lopesan dla wymagających Klientów. Niezwykła architektura kompleksu oraz wystrój wnętrz idealnie nawiązują 
do kolonialnej przeszłości oraz sąsiadującej Afryki. Całość dopełnia gęsto usiany subtropikalną roślinnością teren wokół budynków wraz 
z licznymi basenami. Wszystko to w bezpośrednim sąsiedztwie oceanu i biegnącej wzdłuż niego promenady.

Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso – Meloneras 

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

3399 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 3949 6230 7430 11249

Grudzień od 3399 5720 6520 10399

Styczeń od 4249 7080 7699 12420

Luty od 4620 7849 8399 13799

Marzec od 4499 7749 8349 13799

Kwiecień od 3849 6449 7270 11599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3070 4570 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2670 3749 

Dopłata do HB od 595 1190 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel otwarty jesienią 2009 roku, położony w południowej części 
wyspy, w miejscowości Meloneras. Do plaż ze słynnymi wydmami 
Maspalomas ok. 750 m. W pobliżu hotelu znajdują się liczne skle-
py, butiki, bary, restauracje. Przystanek autobusowy ok. 200 m. 
od hotelu. Do lotniska ok. 36 km.
Plaża
Do pięknej, piaszczystej plaży ze słynnymi wydmami Maspalomas 
ok. 750 m. Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 10 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 2 restauracje bufetowe, 2 restauracje a la carte (potrawy 
z grilla, afrykańska), 5 barów (w tym 2 przy basenie), rozległy teren 
hotelowy z pięknym ogrodem i z 7 basenami (w tym 1 przystosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych, słodka woda, jeden podgrzewany 
zimą), 2 brodziki, leżaki i parasole na tarasach słonecznych, plac 
zabaw, sklepy z pamiątkami, bankomat. Za dodatkową opłatą: opie-
kunka do dzieci, pralnia, pokój gier video, room service, fryzjer. Ho-
tel zapewnia ręczniki basenowe gratis. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel zapewnia zakwaterowanie w 677 pokojach różnego typu. 
Wszystkie przestronne, klimatyzowane, elegancko urządzone 
w afrykańsko-kolonialnym stylu, wyposażone w TV-sat, tele-
fon, mini-bar (płatny), sejf (płatny ok. 2,5EUR/dzień), z łazienką 
(prysznic, wanna, suszarka do włosów), balkon lub taras. Do-
stępne pokoje dla osób niepełnosprawnych - na potwierdzenie. 
Istnieje możliwość bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dziecka do 2 
lat. Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie w pokoju.
Pokoje standardowe (pow. ok. 43 m2) - dla max. 3 osób od strony 
ulicy.
Pokoje standardowe z  widokiem na basen/ogród (pow. ok. 
43  m2) - dla max. 3 osób
Pokoje ekonomiczne (pow. ok 42 m2) - dla min./max. 2 osób od 
strony ulicy.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania. Istnieje możliwość dopłaty do obiadokolacji lub obia-
dów i obiadokolacji w postaci bogatego bufetu. Napoje płatne 
dodatkowo.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi całodzienne animacje dla dzieci i dorosłych (gry, 
konkursy, wieczorne show mini-disco). Bezpłatnie: Panchi World 
- wodny plac zabaw z brodzikami, siłownia, fitness, rzutki, pin-
g-pong, siatkówka, waterpolo. Płatne: centrum nurkowe, tenis 
ziemny, paddle, kręgle, golf, sporty wodne. Hotel zapewnia bez-
płatny transfer do pól golfowych Lopesan Meloneras Golf oraz 
Maspalomas Golf Club.
Internet
Wifi w recepcji bezpłatne, w pokojach płatne ok. 2EUR/dzień/
urządzenie.
www.lopesan.com

Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Royal Dla rodzin

Ten ekskluzywny, nowocześnie zaprojektowany hotel sieci Lopesan, jest idealnym miejscem wypoczynku dla wymagających Klientów. 
Fantastyczna architektura inspirowana bliskim sąsiedztwem Afryki, subtropikalny ogród i bliskość oceanu zapewnią każdemu przyjemne 
wakacje!

Lopesan Baobab – Meloneras 

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

3099 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 3570 5549 6799 10099

Grudzień od 3099 5120 6020 9399

Styczeń od 3870 6349 7049 11199

Luty od 4199 6999 7699 12370

Marzec od 4070 6870 7649 12320

Kwiecień od 3520 5820 6720 10570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3149 4720 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1649 1699 

Dopłata za obiadokolacje od 595 1190 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino – Meloneras +

Położenie
Wybudowany w 2000 roku hotel położony jest w miejscowości 
Meloneras, przy promenadzie i centrum handlowym. Przy hotelu 
bary, restauracje i sklepy. Przystanek autobusowy ok. 200 m od 
hotelu (połączenia z Playa de Ingles). Do lotniska ok. 36 km.
Plaża
Kamienisto-piaszczysta plaża ok. 100 metrów od hotelu. Około 
500 metrów od hotelu (dojście promenadą) znajduje się piasz-
czysta plaża z słynnymi wydmami Gran Canarii Dunas Maspalo-
mas – tam plaże szerokie, piaszczyste, leżaki i parasole płatne 
ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, 3 restauracje bufetowe, 3 restauracje a’la 
carte, 5 barów, ogród, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
4 baseny i brodzik (w basenach słodka woda, 2 baseny i brodzik 
podgrzewane zimą), jacuzzi, mini-klub, plac zabaw, sale konfe-
rencyjne, pralnia (płatna), opieka medyczna (płatna), parking 
(płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatne, wymiana 
ok. 1 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 1136 pokoi rozlokowanych w 7 piętrowym 
budynku. Wszystkie komfortowe, klimatyzowane, z  łazienką 
(suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, minibarem (płatny), 
sejfem (płatny ok. 3 EUR/dzień) oraz z balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis - dziecko 
wlicza się w maksymalne obłożenie w pokoju.
Pokoje standardowe (pow. ok. 40 m2) – dla max 3 osób (jako 
dostawka dodatkowe łóżko), pokoje od strony ulicy, zazwyczaj 
z widokiem na okolicę (np. hotelowe korty tenisowe, ulicę). Istnie-
je możliwość dopłaty do pokoi od strony ogrodu/basenu.
Pokoje ekonomiczne (pow. ok. 35 m2) – dla max 2 osób, pokoje 
z mniej dogodną lokalizacją i widokiem zazwyczaj na główne 
wejście do hotelu, parking.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 42 m2) - dla max 4 osób, wyposażony 
w 2 łóżka typu twin (90 x 200 cm) oraz sofę, z widokiem na 
góry/ulicę.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Istnieje możliwość dopłaty 
do obiadokolacji (bufet). Napoje płatne dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny i wieczorny program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: aerobik, joga, siłownia, ping pong, 
bule, rzutki. Płatne: korty tenisowe, paddle, mini golf, bilard. 
Zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa Corallium płatne do-
datkowo.
Internet
Wifi w miejscach ogólnodostępnych gratis, w pokojach płatne ok. 
2 EUR/dzień/urządzenie.
www.lopesan.com

Przy plaży Royal We dwoje

Spektakularny 4* hotel sieci Lopesan na Gran Canarii i jeden z niewielu typu resortowego na wyspie: kolonialna architektura, duży ogród 
palmowy, 5 basenów w tym leniwa rzeka, przestronne i wygodne pokoje. Choć pokoje to zdecydowanie 4* standard, to ogólny rozmach 
dają wrażenie wypoczynku w 5* hotelu. Do tego położony nad oceanem i nieopodal wydm Maspalomas. Polecamy!

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

2849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 3249 4970 6270 9149

Grudzień od 2849 4599 5599 8520

Styczeń od 3549 5720 6520 10149

Luty od 3770 6120 6970 10899

Marzec od 3649 5999 6930 10870

Kwiecień od 3170 5120 6130 9399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2830 4099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2499 3399 

Kategoria lokalna: ****+

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Ten wyremontowany w 2019 roku hotel znajduje się w jednym 
z najbardziej znanych kurortów Gran Canarii – Playa del Ingles, 
około 300 m od centrum rozrywkowo-handlowego. Playa del 
Ingles to nowoczesne centrum turystyczne, z długą, piaszczystą 
plażą oraz promenadą (oddzieloną od plaży wydmami), położone 
pomiędzy dwoma popularnymi miejscowościami – Maspalomas 
i San Augustin. Do lotniska w Las Palmas ok. 30 km.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 900 m od piaszczystej plaży (hotel za-
pewnia bezpłatny transfer na plażę kilka razy dziennie). Leżaki 
i parasole na plaże dodatkowo płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, restauracja bufetowa, 4 bary (w tym dwa przy 
basenie), 2 baseny (słodka woda, podgrzewane sezonowo) 
i brodzik z wodnym placem dla dzieci, strefa jacuzzi tylko dla 
dorosłych, tarasy słoneczne w ogrodzie, leżaki i parasole, plac 
zabaw, miniklub, sklep z pamiątkami, pralnia (płatna), parking 
(płatny). Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Ho-
tel zapenia ręczniki basenowe (płatny depozyt ok. 5 EUR/os.). 
Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajdują się 724 pokoje rozlokowane w ośmiu budyn-
kach, wszystkie wygodnie urządzone, klimatyzowane, z łazienką 
(prysznic, suszarka do włosów), sofą, TV-sat., telefonem, sejfem 
(płatny ok. 2 Eur/dzień), czajnikiem, minibarem (płatny) oraz bal-
konem lub tarasem (meble balkonowe). Istnieje możliwość bez-
płatnej rezerwacji łóżeczka dla dziecka do 2 lat (gratis, konieczna 
rezerwacja). Hotel posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych 
(na potwierdzenie).
Pokoje standardowe (pow. ok. 30 m2) - dla max. 4 osób tylko 
w układzie 2+2, dostawka w formie sofy.
Pokoje standardowe z widokiem na basen/ogród (pow. ok. 30 m2) 
- dla max. 4 osób tylko w układzie 2+2, dostawka w formie sofy.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 30 m2) - dla max. 4 osób tylko w ukła-
dzie 2+2, dostawka w formie sofy, dekoracje dla dzieci.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
przekąski oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w go-
dzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: 
ping pong, boisko multisportowe (możliwa opłata za sprzęt). 
Dodatkowo płatne: imponujący game room, rzutki, bilard, te-
nis ziemny, centrum nurkowe, wypożyczalnia rowerów, masaże 
orientalne i relaksacyjne.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.lopesan.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Wyremontowany w 2019 roku, hotel otrzymał nowoczesny wygląd i charakter. Duży i doskonale zorganizowany kompleks to kolejny udany 
projekt sieci Lopesan. Przestronne pokoje, ładnie zaaranżowane strefy basenowe z wodnym placem zabaw, subtropikalny ogród, bogate 
animacje, różnorodne oraz smaczne wyżywienie - wszystko to składa się na ogromną popularność i najwyższe oceny wród hoteli.4*.

ABORA Buenaventura – Meloneras 

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

2449 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2670 3999 5299 7520

Grudzień od 2449 3799 4930 7199

Styczeń od 2849 4299 5520 7930

Luty od 2970 4530 5630 8249

Marzec od 2849 4349 5599 8099

Kwiecień od 2520 3830 5070 7249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2549 3520 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1649 1699 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Kompleks bungalowów, położony w dzielnicy hotelowej Maspalo-
mas, ok. 800 m od centrum Meloneras oraz w odległości spaceru 
od słynnych wydm. Ten 4*, zadbany hotel otoczony jest ładnie 
zagospodarowanym, tropikalnym ogrodem o powierzchni 75 tys. 
m². Do lotniska ok. 35km.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 900 m od piaszczystej plaży Maspalomas 
(bezpłatny bus hotelowy dowozi kilka razy dziennie). Leżaki i pa-
rasole na plaży dodatkowo płatne ok. 10 EUR/komplet. Na plaży 
wydzielona strefa dla naturystów.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna, restauracja à la carte, bar w holu, 
bar w dyskotece, 4 baseny (niektóre podgrzewane w sezonie 
zimowym), brodziki dla dzieci, plac zabaw, taras słoneczny z le-
żakami i parasolami przy basenie, minimarket, kiosk, kantor, ban-
komat, przechowalnia bagażu, pralnia. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (płatne). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach róznego typu. Wszyst-
kie przestronne, elegancko urządzone, klimatyzowane, z osobną 
sypialnią i pokojem dziennym, łazienką (prysznic/wanna, suszar-
ka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny), minibarem 
(płatny), tarasem (stół, krzesła).
Suite (pow. ok. 40 m2) - dla max. 4 os. w układzie 2+2.
Rodzinny Suite (pow. ok. 48 m2) – dla max. 4 os. w układzie 3+1 
lub 2+2, osobna sypiania i pokój dzienny.
Senior Suite (pow. ok. 58 m2) – dla min. 3 i max. 6 os. w układzie 
5+1, 2 sypialnie i pokój dzienny.
Suite Comfort (pow. ok. 48 m2) – dla max. 2 os., osobna sypiania 
i pokój dzienny.
Willa z 1 sypialnią (pow. ok. 44 m2) – dla max 4 os. w układzie 3+1 
lub 2+2, osobna sypiania i pokój dzienny.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (kuchnia międzyna-
rodowa, show cooking i wieczory tematyczne 3 razy w tygodniu. 
Istnieje możliwość dopłaty do all incusive. Podczas kolacji obo-
wiązuje strój formalny (Panowie – długie spodnie).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych i dzieci. Siłownia, rzutki, 
tenis stołowy, dyskoteka. Za dodatkową opłatą możliwość ko-
rzystania z kortu tenisowego (z oświetleniem i wypożyczalnią 
sprzętu), bilard, centrum wellness (sauna i masaże). Dodatkowo, 
ok. 600 m od hotelu znajduje się 18-dołkowe pole golfowe (za 
dodatkową opłatą).
Internet
Bezpłatne Wifi dostępne w wyznaczonych miejscach hotelu.
www.hotelesdunas.com

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Naprawdę duży, ładnie zagospodarowany ogród i wygodne, przestronne bungalowy to główne atuty tego hotelu. Na uwagę zasługuje 
również bliskość przepięknych wydm Maspalomas, największej atrakcji Gran Canarii.

Suites & Villas by Dunas – Maspalomas 

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: GNC CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Odnowiony w 2014 roku, hotel położony w pięknym kurorcie 
Playa del Ingles. Niedaleko hotelu znajdują się liczne sklepy, bary 
i restauracje, a wieczorami drzwi otwierają kluby i dyskoteki. Ok. 
200 metrów od hotelu znajduje się centrum handlowe Tropical. 
Do lotniska w Las Palmas ok. 34 km.
Plaża
Do publicznej, piaszczystej plaży ok. 500 m (zejście po schodach). 
Leżaki i parasole na plaży płatne ok 10 EUR/dzień/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby, restauracja, bary (w tym jeden przy ba-
senie), basen ze słodką wodą (podgrzewany sezonowo), basen 
dla dzieci, plac zabaw, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płat-
ny depozyt ok. 10 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel posiada 257 pokoi o różnym standardzie. Wszystkie ele-
ganckie, nowocześnie urządzone, klimatyzowane, z telefonem, 
małą lodówką, czajnikiem, sejfem (płatny ok. 2,5 EUR/dzień), 
łazienką (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), TV-sat., 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Istnieje możliwość 
bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dziecka do 2 lat.
Pokoje deluxe (pow. ok. 35 m2) - dla max. 4 osób tylko w  ukła-
dzie 2+2.
Pokoje deluxe z widokiem na basen (pow. ok. 35 m2) - dla max. 
4 osób tylko w  układzie 2+2.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady, obiadokolacje w formie bufetu 
w restauracji głównej. Przekąski (11:30-12:30 oraz 16:00 – 17:00), 
lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10:30-23:00) w ba-
rach.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatna siłow-
nia dostępna w hotelu LABRANDA Marieta (ok. 180m). Płatne: 
bilard, spa: masaże w hotelu LABRANDA Marieta, tenis stołowy.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.labranda-hotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Duży i nowoczesny kompleks należący do znanej sieci hotelowej LABRANDA, cieszący się dobrymi opiniami. Ze względu na lokalizację 
w centrum Playa del Ingles, polecamy wszystkim tym, którzy pragną korzystać z licznych miejscowych rozrywek i pobliskiej 6 km plaży. 
Na dodatkową uwagę zasługują duże, przestronne pokoje.

LABRANDA Playa Bonita – Playa del Ingles 

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

2270 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2420 3520 4849 6720

Grudzień od 2270 3449 4630 6599

Styczeń od 2820 4280 5470 7899

Luty od 3020 4649 5720 8449

Marzec od 2899 4530 5699 8399

Kwiecień od 2399 3530 4849 6730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2430 3270 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2199 2820 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Hotel położony na południu wyspy, niedaleko centrum kurortu 
Playa del Ingles. Największym atutem miejscowości są długie, 
szerokie plaże oraz wydmy chronione rezerwatem Dunas de 
Maspalomas. Do lotniska w Las Palmas ok. 30 km.
Plaża
Do publicznej, piaszczystej plaży ok. 350 m (zejście po schodach). 
Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby, restauracja bufetowa, 2 bary, w tym jeden 
przy basenie, basen ze słodką wodą (podgrzewany w sezonie zi-
mowym), brodzik dla dzieci, jacuzzi, tarasy słoneczne z leżakami 
i parasolami, plac zabaw, przechowalnia bagażu, mini market, 
sklep z pamiątkami. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatny 
depozyt ok. 10 EUR, wymiana ręcznika ok. 1 EUR). Hotel nie ak-
ceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel posiada 178 pokoi na 5 piętrach, wszystkie eleganckie, no-
wocześnie urządzone, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę 
(suszarka do włosów), telefon, sejf (płatny ok. 2,5 EUR/dzień), 
TV-sat., balkon lub taras (meble balkonowe).
Pokoje deluxe (pow. ok. 35m2) - dla max. 4 osób.
Pokoje deluxe z widokiem na basen (pow. ok. 35 m2) - dla max. 
4 osób.
Pokoje deluxe z widokiem na ocean (pow. ok. 35 m2) - dla max. 
4 osób.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:00-15:00) 
i obiadokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu, przekąski oraz 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach i miej-
scach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Wieczorne show, muzyka na żywo. Bezpłatnie: sala do zajęć fit-
ness, tenis stołowy. Płatne: bilard, masaże.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.labranda-hotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun

Bardzo dobrej klasy hotel należący do znanej sieci LABRANDA, który dzięki remontowi w 2014 roku zyskał nowoczesny wygląd. Świetna 
lokalizacja blisko centrum kurortu, piaszczysta, 6 kilometrowa plaża, obsługa na wysokim poziomie, to jedne z wielu atutów hotelu. 
Polecamy zarówno na rodzinne wakacje jak i urlop w gronie znajomych.

LABRANDA Bronze Playa – Playa del Ingles 

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

2330 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2399 3520 4849 6720

Grudzień od 2330 3449 4730 6599

Styczeń od 2820 4280 5470 7899

Luty od 2830 4270 5399 7799

Marzec od 2699 4149 5349 7770

Kwiecień od 2399 3520 4849 6720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 3270 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2270 2820 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Hotel położony w pięknej dolinie Taurito, w południowo-zachodniej 
części wyspy, 5 km od miasteczka rybackiego Mogán. Niedaleko 
hotelu niewielka promenada z kilkoma barami i restauracjami oraz 
sklepami z pamiątkami. w pobliżu znajduje się przystanek autobu-
sowy dowożący do znanych kurortów Playa del Ingles i Las Palmas 
(cena biletu to ok 8 EUR/os). Do lotniska w Las Palmas ok. 50 km.
Plaża
Do publicznej, piaszczystej plaży (piasek wulkaniczny) jest ok. 
250 m. Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby, restauracja bufetowa, 2 bary w tym 1 bar 
przy basenie, basen ze słodką wodą (podgrzewany zimą), brodzik 
dla dzieci, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, mini klub, sklepy 
z pamiątkami, supermarket, przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe gratis (konieczny depozyt ok. 10 EUR/os., wymia-
na ok. 1 EUR/os.). Hotel nie akceptuje zwierząt. W cenę wliczony 
jest nielimitowany wstęp do parku wodnego „Lago Oasis”: baseny 
z morską wodą, zjeżdżalnie, gry wodne i inne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych ok. 100 m od hotelu. Uwaga: od 10/04 hotel planuje 
renowację parku wodnego „Lago Oasis”. Renowacja potrwać ma ok. 
1 m-ca i może spowodować czasowe i częściowe jego zamknięcie.
Pokoje
Hotel posiada 106 pokoi, wszystkie klimatyzowane, przestronne, 
funkcjonalnie urządzone, z telefonem, mini lodówką, sejfem (płat-
ny ok. 3 EUR/dzień + depozyt ok. 10 EUR), łazienką (suszarka do 
włosów), TV-sat., balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Ist-
nieje możliwość bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dziecka do 2 lat.
Pokoje standradowe (pow. ok. 29 m2) - dla max. 3 os.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (8.00-10.30), obiady (13.30-15.00), obia-
dokolacje (18.30-21.00) w formie bufetu w restauracji głównej. 
Przekąski: hot dogi, kanapki, pizza, lody, napoje bezalkoholo-
we i lokalne napoje alkoholowe (10.00-23.00) w barach. Dania 
bezglutenowe dostępne są po uprzednim zgłoszeniu. Istnieje 
możliwość dopłaty do all inclusive water park: przekąski, napoje 
bezalkoholowe i piwo na terenie parku wordnego.

Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i dorosłych 
(stretching, boccia, bingo, pilates, aqua aerobic, yoga, atlan-
tic gym, salsa, minidisco, wieczorne show i muzyka na żywo). 
Bezpłatne (możliwy depozyt za sprzęt): ping-pong, rzutki, piłka 
wodna, siłownia (w budynku hotelu Paradise Valle Taurito). Płat-
ne: siatkówka, tenis ziemny, minigolf, spa: jacuzzi, masaże relak-
sacyjne i terapeutyczne, sauna, kąpiel pianowa, bicze szkockie.
Internet
Wifi w recepcji bezpłatne, w pokojach płatne (ok. 6 EUR/dzień 
lub ok. 25 EUR/tydzień).
www.paradisehotels.es

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Doskonałe miejsce nie tylko na rodzinny wypoczynek. Komfortowe pokoje, przyjemna strefa basenowa w otoczeniu zieleni oraz bardzo 
smaczne i różnorodne wyżywienie. Do tego, ku uciesze nie tylko Najmłodszych, park wodny. Hotel doceniany i polecany przez naszych 
Gości. Zapraszamy!

Paradise Costa Taurito – Playa Taurito 

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

2549 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2749 4170 5430 7799

Grudzień od 2549 3999 5099 7520

Styczeń od 2870 4349 5470 8020

Luty od 3130 4870 5899 8799

Marzec od 2970 4699 5799 8699

Kwiecień od 2630 4049 5230 7599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2620 3670 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1649 1699 

All Inclusive Water Park od 280 560 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Hotel położony około 1,5 km od centrum Maspalomas (sklepy, 
restauracje i kawiarnie). Do przystanku autobusowego ok. 250 
m. Do lotniska w Las Palmas ok. 35 km.
Plaża
Playa de Maspalomas ok. 2 km od hotelu (hotel zapewnia kilka 
razy dziennie bezpłatny transfer), długa, szeroka i piaszczysta, 
z łagodnym zejściem do oceanu i z certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja, bar i bar przy basenie, tarasy sło-
neczne z leżakami i parasolami, 2 baseny i 2 brodziki z wodnym 
placem zabaw (w basenach słodka woda, baseny podgrzewane 
zimą), plac zabaw, mini klub, pralnia (płatna), minimarket, wypo-
życzalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis 
(płatny depozyt ok. 10 EUR/os). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 262 parterowych bungalowów (odświeżo-
nych w 2013 roku). Wszystkie klimatyzowane, wygodne, z osob-
ną sypialnią, pokojem dziennym i aneksem kuchennym (płyta 
grzewcza, ekspres do kawy, toster, lodówka, naczynia i sztućce), 
łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny 
ok. 2,2 EUR/dzień) oraz z tarasem (stół i krzesła). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat gratis i na potwierdzenie.
Bungalow z 1 sypialnią (pow. ok. 42-46 m2) – dla max 3 osób, 
Bungalow Confort (pow. ok. 42-46 m2) – dla max 3 osób, dodat-
kowo zestaw do parzenia kawy/herbaty, szlafrok i kapcie. 
Bungalow z 2 sypialniami (pow. ok. 67 m2) – dla min 3 osób peł-
nopłatnych i  max 5 osób.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania 8:30-10:30, obiady 13:00-15:00 i obia-
dokolacje 18:00-21:30 w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia 
(przekąski zimne i cieple, lody, kawa, herbata, podwieczorek), 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:30-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych, 2 x w tygodniu profesjonalne show. Bezpłatnie: ping pong, 
siłownia. Płatne: kort tenisowe, bilard, masaże, salon piękności.

Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.hotelesdunas.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Wygodne bungalowy o bardzo dobrym standardzie, z osobną sypialnią rozlokowane w bardzo ładnym ogrodzie, tarasy słoneczne 
z basenami, bogate all inclusive oraz animacje dla wszystkich to wizytówka hotelu. Nadmorska strefa handlowo – restauracyjna 
w Meloneras oraz widowiskowe wydmy Maspalomas w zasięgu przyjemnego spaceru. Polecamy!

Maspalomas Resort by Dunas – Maspalomas 

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

3230 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 3920 6049 7399 10949

Grudzień od 3230 5349 6230 9770

Styczeń od 3799 6170 6930 10899

Luty od 4220 7030 7720 12420

Marzec od 4030 6470 7570 11649

Kwiecień od 3349 5499 6430 10020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3099 4599 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 2699 3770 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Położony w kameralnym kurorcie Playa del Cura, na klifie oka-
lającym południowo-zachodnie wybrzeże wyspy. W  okolicy 
supermarket, restauracje, bary. Przystanek autobusowy (połą-
czenia z innymi kurortami) ok. 150 m. od hotelu. Do lotniska w Las 
Palmas ok. 50 km.
Plaża
Hotel usytuowany przy naturalnej, wulkanicznej, piaszczystej, 
zatokowej plaży. Leżaki i parasole na plaży płatne ok 10 Euro/
komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby, restauracja, 2 bary (w tym jeden przy 
basenie), 2 baseny (słodka woda, jeden podgrzewany sezonowo), 
brodzik dla dzieci, jacuzzi, tarasy słoneczne z leżakami i parasola-
mi, plac zabaw, przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe gratis (konieczny depozyt ok. 10 EUR/os, wymiana 
ok.1 EUR/os). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel posiada 137 pokoi o różnym standardzie zlokalizowanych 
na 5 piętrach. Wszystkie eleganckie, nowocześnie urządzone, 
z klimatyzacją, telefonem, lodówką, sejfem (płatny ok. 2,5 EUR/
dzień), łazienką (suszarka do włosów, prysznic), TV-sat, balkonem 
lub tarasem (meble balkonowe). Dziecko do lat 2 wlicza się w max. 
obłożenie w pokoju. Łóżeczko dla dziecka do lat 2 dostępne gratis.
Pokoje standardowe z widokiem na ocean (pow. ok. 36 m2) - dla 
max. 3 osób.
Pokoje standardowe (pow. ok. 36 m2) - dla max. 3 osób.
Junior Suite z widokiem na ocean (pow. ok. 38 m2) - dla max. 
4 osób.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (12:30-14:30) 
i obiadokolacje (18:00-21:00) w formie bufetu, przekąski oraz 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 10:00-23:00 w miej-
scach wyznaczonych przez hotel. Dania dla alergików dostępne 
na potwierdzenie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Płatnie: tenis stołowy, bilard, rzutki, sauna, sala ćwiczeń.

Internet
Wifi w recepcji gratis.
www.labranda-hotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Porządne 4* należące do prężnie rozwijającej się hiszpańskiej sieci hotelowej LABRANDA. Idealne miejsce na spokojny wypoczynek z dala od 
głośnych kurortów. Hotel wyróżnia przyjemna strefa basenowa, wygodne pokoje oraz pomocna obsługa. Zapraszamy!

LABRANDA Riviera Marina – Playa del Cura 

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

2270 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2420 3520 4849 6720

Grudzień od 2270 3449 4630 6599

Styczeń od 2870 4399 5549 8099

Luty od 2899 4420 5520 8049

Marzec od 2799 4299 5520 8020

Kwiecień od 2520 3820 5049 7220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2430 3270 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2199 2820 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Hotel położony w południowej części wyspy w spokojnym kurorcie 
San Agustin (bary, restauracje, sklepy) przy nadmorskiej promena-
dzie prowadzącej do tętniącego nocnym życiem Playa del Ingles. 
Do przystaneku autobusowego ok. 150 m. Do lotniska ok. 28 km.
Plaża
Piaszczysta plaża z wulkanicznym piaskiem przy hotelu (dojście 
bezpośrednio ze strefy basenowej). Leżaki i parasole na plaży 
płatne ok. 12 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Hotel dla osób powyżej 18 lat. 
Recepcja, lobby, windy, restauracja bufetowa, restauracja a’la car-
te (kuchnia śródziemnomorska), 3 bary (w tym 1 przy basenie), 
2 baseny (jeden podgrzewany zimą, słodka woda) jacuzzi, taras 
słoneczny z leżakami i parasolami, wydzielona strefa opalania dla 
nudystów, kantor wymiany walut, wypożyczalnia samochodów, 
parking, pralnia, fryzjer (płatne). Hotel zapewnia ręczniki base-
nowe gratis.W hotelu jest zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 
Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Całkowicie zmodernizowany w 2018 r. hotel oferuje 210 wygodnie 
urządzonych i klimatyzowanych pokoi rozmieszczonych w dwóch 
7-piętrowych budynkach. Wszystkie pokoje wyposażone w ła-
zienkę (prysznic, suszarka do włosów), TV-sat, telefon, czajnik 
elektryczny, minibar (płatny), sejf (płatny), balkon (meble bal-
konowe).
Pokój standardowy (pow. ok. 22m2) – dla max. 2 os., podwójne 
łóżko, widok na ogród/ulicę/boczny na basen.
Pokój deluxe z widokiem na ocean (pow. ok. 22m2) – dla max. 2 
os., podwójne łóżko.
Pokój ekonomiczny (pow. ok. 25m2) - dla max 2 os., widok na 
ogród, góry lub ulicę.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obiad-
kolacji i all inclusive. All inclusive: śniadania (07:00-10:30), obia-
dy (13:00-15:00), podwieczorek z przekąskami i obiadokolacje 
w formie bufetu w restauracji głównej, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach w godzinach 11:00-23:00. Możliwość 

skorzystania z restauracji a’la carte – konieczna wcześniejsza 
rezerwacja. Istnieje możliwość dopłaty do HB Plus: dodatko-
wo do posiłków wybór 2 napojów na osobę (woda/piwo/wino 
domowe/napoje bezalkoholowe) oraz popołudniowa kawa lub 
herbata z ciastkiem.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje (muzyka na żywo). 
Płatne: siłownia, spa, wypożyczalnia rowerów, tenis ziemny (In-
terclub Atlantic – 10 min spacerem od hotelu), golf (Campo Lo-
pesan Meloneras Golf, ok. 10 km od hotelu).
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.lopesan.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Odnowiony w lipcu 2018 roku, zyskał nowoczesny i elegancki design. Jako atut lokalizacja przy samej plaży i nadmorska promenada łącząca 
znane kurorty Gran Canrii. Idealna propozycja dla par i grup znajomych. Polecamy!

Corallium Beach – San Augustin 

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

2299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Listopad od 2649 3820 5270 7220

Grudzień od 2299 3530 4699 6730

Styczeń od 3049 4670 5699 8399

Luty od 3199 4999 6020 9020

Marzec od 3099 4770 6020 8799

Kwiecień od 2730 4230 5399 7899

Dopłata do All Inclusive od 840 1680 

Kategoria lokalna: ***+

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Hotel położony blisko centrum turystycznej miejscowości Playa 
del Ingles, promenady oraz licznych sklepów i centrów handlo-
wych. Przystanek autobusowy ok. 100 m od hotelu. Do lotniska 
w Las Palmas ok. 30 km.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 300 m od szerokiej i piaszczystej plaży In-
glés (zejście po schodach). Leżaki i parasole na plaży dodatkowo 
płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Hotel odnowiony i ponownie otwarty od lipca 2018 roku. Recep-
cja, windy, restauracja główna, 2 bary w tym jeden przy basenie, 
2 baseny (słodka woda, 1 podgrzewany sezonowo), brodzik dla 
dzieci, ogród, leżaki i parasole na tarasach słonecznych, plac za-
baw, miniklub, jacuzzi, parking (płatny ok. 5 EUR/dzień), wypo-
życzalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis 
(płatny depozyt). UWAGA: Przy zakwaterowaniu pobierany jest 
obowiązkowy depozyt zwrotny w wysokości 50€/2os. płatny 
kartą lub gotówką. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajdują się 383 pokoje, wszystkie klimatyzowane, prze-
stronne, nowocześnie urządzone, z łazienką (prysznic, suszarka 
do włosów), sofą, TV-sat., telefonem, sejfem (płatny ok. 2 EUR/
dzień), mini barem (płatny) oraz balkonem lub tarasem (meble 
balkonowe), pokoje ekonomiczne nie posiadają balkonu. Istnieje 
możliwość bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dzieci do 2 lat (na 
potwierdzenie). Dziecko poniżej 2 lat wlicza się w maksymalne 
obłożenie w pokoju.
Pokoje ekonomiczne (pow. ok. 39 m2) - dla max. 2 osób, od strony 
ulicy, bez balkonu.
Pokoje standardowe (pow. ok. 34 m2) - dla max. 3 osób, dostawka 
w formie sofy. 
Pokoje rodzinne (pow. ok.34 m2) - dla min. 3 i max. 4 osób (w 
układzie 2+2).
Pokoje deluxe (pow. ok. 33 m2) - dla max. 3 osób, dostawka w for-
mie sofy, pokoje na wyższych piętrach i z widokiem na ocean, 
tylko dla dorosłych.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:00-15:00) 
i obiadokolacje (18:00-21:00) w formie bufetu, przekąski oraz 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (11:00-23:00) w miej-
scach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje animacje dla dzieci i dorosłych, muzyka na żywo, 
rzutki, aerobik, boccia, gimnastyka w wodzie. Bezpłatnie: siłow-
nia. Płatne: automaty do gier, bilard.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.lopesan.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Odnowiony w lipcu 2018 roku, wysoko oceniany przez naszych Gości hotel: nowoczesne pokoje, tarasy słoneczne z basenami, jacuzzi ukryte 
w tropikalnym ogrodzie, różnorodne wyżywienie oraz pomocna obsługa. Przy plaży znajduje się promenada, którą można dojść do słynnych 
wydm w Maspalomas. Bary, restauracje i kluby niedaleko hotelu - ta część Playa del Ingles tętni nocnym życiem.

ABORA Continental – Playa del Ingles +

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

2470 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2699 4020 5349 7549

Grudzień od 2470 3870 4970 7299

Styczeń od 2870 4349 5549 8020

Luty od 2999 4599 5699 8349

Marzec od 2870 4399 5630 8199

Kwiecień od 2570 3920 5130 7399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 3570 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2299 3020 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Malowniczo położony hotel, bezpośrednio przy nadmorskiej pro-
menadzie w Playa del Ingles. Niedaleko hotelu liczne sklepy, bary, 
restauracje i dyskoteki oraz dworzec autobusowy. Ok. 200 m od 
hotelu znajduje się centrum handlowe. Do lotniska ok. 28 km.
Plaża
Hotel usytuowany przy publicznej, piaszczystej plaży (zejście po 
schodach) serwis plażowy płatny ok. 12EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, basen (podgrzewany od 
listopada do marca), jacuzzi, taras słoneczny z leżakami i para-
solami, przechowalnia bagażu i rowerów, minimarket. Hotel za-
pewnia ręczniki basenowe dodatkowo płatne. Hotel nie akceptuje 
zwierząt.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 227 pokojach różnego typu, 
wszystkie przestronne, funkcjonalnie urządzone, wyposażone 
w łazienkę (wanna/prysznic, suszarka do włosów), aneks ku-
chenny (lodówka, płyta grzewcza), wiatrak sufitowy, TV-sat., 
telefon, sejf (płatny). Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne 
obłożenie w pokoju.
Pokój standardowy (pow. ok. 40 m2) – na parterze, dla max 
4 osób z widokiem na ogród, optycznie wydzielona cześć dzien-
na, niektóre pokoje nie posiadają balkonów/trasów. 
Junior Suite Standard (pow. ok. 46 m2) – dla max 4 osób, z osob-
ną sypialnią i pokojem dziennym, balkonem lub tarasem oraz 
widokiem na ocean. Pokoje zlokalizowane na piętrach 1 – 2.
Junior Suite Superior (pow. ok. 46 m2) – dla max 4 osób, z osobną 
sypialnią i pokojem dziennym, balkonem lub tarasem oraz wido-
kiem na ocean. Pokoje zlokalizowane na piętrach 3 – 8.
Junior Suite Premium (pow. ok. 46 m2) – dla max 4 osób, z osob-
ną sypialnią i pokojem dziennym, balkonem lub tarasem oraz 
widokiem na ocean. Pokoje zlokalizowane na piętrach 8 – 10.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do posiłków 
płatne dodatkowo.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Płatnie: siłownia. Za opłatą sporty 
wodne na plaży.
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.hoteleuropalace.com

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Doskonale zlokalizowany hotel tuż przy długiej piaszczystej plaży, malowniczo położnej promenadzie prowadzącej do centrum kurortu 
a jednocześnie blisko sklepów, barów i restauracj i za to „+”. Do tego duże i funkcjonalne pokoje. Polecamy zarówno na wypoczynek we 
dwoje jak i w gronie znajomych.

Europalace – Playa del ingles +

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: GNC CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel położony na obrzeżach Maspalomas, przy ruchliwej ulicy. 
Do supermarketu ok. 200 metrów, do centrum handlowego El 
Tablero ok. 750 metrów. Do Meloneras lub do Playa del Ingles ok. 
3,5 km (przystanek autobusowy ok. 200 metrów od hotelu, cena 
biletu w 1 stronę ok. 3 EUR/os. Do lotniska ok. 35 km.
Plaża
Playa de Maspalomas ok. 3,5 km od hotelu (hotel zapewnia kilka 
razy dziennie bezpłatny transfer), długa, szeroka i piaszczysta, 
z łagodnym zejściem do oceanu i z certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 10EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja, bar i bar przy basenie, taras sło-
neczny z leżakami i parasolami, 2 baseny (w basenach słodka 
woda, jeden z nich podgrzewany zimą), jacuzzi, brodzik ze stat-
kiem pirackim dla Najmłodszych (woda w brodziku podgrzewana 
od listopada do kwietnia), plac zabaw, mini klub, opiekunka do 
dziecka (płatna), pralnia (płatna), wypożyczalnia samochodów. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatne: ok. 1 EUR/dzień/os. + 
depozyt ok. 10 EUR/os). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 436 pokoi odświeżonych w 2017 roku. 
Wszystkie wygodne, z łazienką (suszarka do włosów), wiatrakiem 
sufitowym, TV-sat, telefonem, sejfem (płatny ok. 2 EUR/dzień), 
małą lodówką oraz z balkonem lub tarasem. Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat gratis i na potwierdzenie.
Pokoje standardowe (pow. ok. 27 - 30 m2) – dla max 4 osób, po-
koje z widokiem na ulicę i/lub okolicę hotelu. Istnieje możliwość 
dopłaty do pokoi od strony basenu.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 33 – 37 m2) – dla max 4 osób, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą i oddzielna sypialnia, pokoje z wido-
kiem na ulicę i/lub okolicę hotelu. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania 08:00-10:30, obiady 13:00-15:00 i obia-
dokolacje 18:00-21:30 w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia 
(przekąski zimne i cieple, lody, kawa, herbata, podwieczorek), 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:30-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych, 2 x w tygodniu profesjonalne show. Bezpłatnie: ping pong. 
Płatne: bilard, masaże, strefa wellness.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.hotelesdunas.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Położone nieco na uboczu, ale zdecydowanie bardzo dobre 3*. Goście doceniają przyjemną strefę basenową, odświeżone oraz komfortowo 
wyposażone pokoje (dostępne również pokoje rodzinne z osobną sypialnią), a przede wszystkim bogate, jak na hotel 3*, All Inclusive. 
Polecamy!

Mirador Maspalomas by Dunas – Maspalomas +

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

2620 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2870 4370 5630 8149

Grudzień od 2620 4120 5220 7720

Styczeń od 3099 4720 5849 8549

Luty od 3170 4949 5970 8949

Marzec od 2999 4630 5849 8570

Kwiecień od 2730 4230 5399 7899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2670 3730 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1649 1699 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  
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Fuerteventura
To najszybciej rozwijająca się turystycznie spo-
śród Wysp Kanaryjskich. Druga co do wielkości 
po Teneryfie jest niemal bezludna, na 1660 km 
kw. mieszka niespełna 100 tys. osób. To istny 
raj dla miłośników plażowania i amatorów kite 
i windsurfingu, surfingu - wczasy tu i klimat 
Fuerteventury stwarzają wyśmienite warunki 
do uprawiania tych sportów, a na Playa de 
Sotavento de Jandia odbywają się co roku 
mistrzostwa świata.

W regionie
Corralejo
Położona na północy wyspy miejscowość jest 
swoistą mieszanką turystycznego kurortu 
i hiszpańskiego małego miasteczka. Stąd 
najbliżej na sąsiednią Lanzarote (tylko 30 min. 
promem) i do słynnych wydmowych plaż. 
Miasteczko oferuje wiele turystycznych atrakcji 
a jego stara część ma niepowtarzalny urok.
Caleta de Fuste
Najmłodszy, niewielki kurort wyspy, położony 
najbliżej lotniska. Poszukiwacze nocnego życia 
znajdą tu bary, a amatorzy kuchni kanaryjskiej 
porządne restauracje serwujące specjały lokal-
nej kuchni. Szeroka, zatokowa plaża zachęca 
do kąpieli. 
Costa Calma
Miejscowość wybudowana na początku cią-
gnących się kilkanaście kilometrów plaż, które 
same w sobie są niezwykłą atrakcją dla osób 
lubiących wypoczynek w słońcu i uprawiają-
cych windsurfing i kitesurfing. Sklepy restaura-
cje i bary zapewniają rozrywkę na wieczory.

Jandia
Na najbardziej na południe wysuniętym frag-
mencie wyspy znajduje się jeden z popularniej-
szych kurortów. Piękne długie plaże z białym 
piaskiem, liczne hotele i szybko powstające 
sklepy, kawiarnie, restauracje więc na pewno 
nie można się tu nudzić.
El Cotillo
Niewielka wioska rybacka położona w pół-
nocno – zachodniej części wyspy słynąca 
z najpiękniejszych zachodów słońca na wyspie! 
Oferuje plażowanie na kilku różnorodnych 
i malowniczych plażach jak np. Playa de los 
Lagos – urocza plaża z płytką laguną,  Playa 
La Concha – szeroka, uznawana za jedną 
z najładniejszych na wsypie czy El Cotillo Beach 
- z widokiem na miasto, polecana miłośnikom 
surfingu i sportów wodnych. 
Naturyzm na plażach Fuerteventury
Naturyzm jest na wyspie bardzo popularny i na 
każdej plaży można spotkać jego zwolenników.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - 
hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hote-
lowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpiecze-
niowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
lokalnych, posiłków innych niż wymienione 
w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, na-
pojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie po-
dano inaczej oraz innych wydatków osobistych.

WYSPY KANARYJSKIE
CorralejoMajanicho

FUERTEVENTURA

Costa Calma

Jandia

Playa Barca

Caleta de Fuste

Costa de Antigua

Hiszpania
Portugalia

Wyspy 
Kanaryjskie

Maroko

Wyspy Kanaryjskie
Fuerteventura

Choć przy pierwszym spotkaniu Fuerteventura nie każdego ujmuje, 
to z każdym dniem smakuje coraz lepiej. Plaże od niewielkich 
zatokowych przechodzą w szerokie i długie, spokojny turkusowy 
ocean potrafi zmienić się we wściekłą toń rozbijającą się o klifowe 
wybrzeże. Mieszkańcy zachwycają gościnnością, kuchnia feerią 
smaków, a kanaryjskie wioski malowniczością. Fuerteventura 
to również wyspa dla aktywnych, trasy trekkingowe i rowerowe 
zachęcają do wysiłku po rozpuście hotelowego All Inclusive, 
a miłośnicy kite i windsurfingu docenią wiatr wiejący na wyspie. 

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele Polski mogą podróżować do 
Hiszpanii na podstawie ważnego dowodu 
osobistego lub paszportu.

Czas
Zimą minus 1 godzina w stosunku do cza-
su polskiego, latem minus 2 godziny.

Język urzędowy
Hiszpański.

Waluta
EURO. Można płacić kartami kredytowymi 
i korzystać z bankomatów. 

Elektryczność
Napięcie 220V, urządzenia z polskimi wtycz-
kami działają bez problemów.

Telefony
Telefony komórkowe działają w całej Hisz-
panii. Rozmowy lokalne są tanie natomiast 
zagraniczne dość drogie. Koszty połączeń 
w ramach roamingu polskich sieci prosimy 
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Na Wyspach Kanaryjskich zwykle wysoki 
sezon turystyczny trwa cały rok. Wyjąt-
kiem jest sezonowość podgrzewania base-
nów hotelowych, która przypada jedynie 
zimą, mniej więcej od 1/11 do 31/03.

Orientacyjne ceny 
Warto pamiętać, że Wyspy Kanaryjskie są 
obszarem wolnocłowym i taniej można 
tu kupić wiele artykułów, np. kosmetyki, 
alkohol czy sprzęt elektroniczny. Generalnie 
ceny popularnych towarów są przystępne, 
np. obiad w restauracji od 10 EUR, 
woda 1 l - 1-1,5 EUR, 
piwo w barze od 1,5 EUR, 
kawa w kawiarni od 2 EUR, 
bilety autobusowe w zależności od trasy od 
0,7 EUR do 5 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy i Katowic. Zbiórka na 
2 godz. przed planowanym wylotem przy 
stanowisku Rainbow na lotnisku. 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
IVIIIIIIXIIXIX
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Wycieczki fakultatywne

Gran Tour Fuerteventura
Pełna wrażeń całodniowa wycieczka objazdowa po wyspie. Dzień 
rozpoczniemy od wizyty w uroczej wioskę rybackiej Ajuy, gdzie 
przespacerujemy się po wulkanicznej plaży oraz zobaczymy 
czarną jaskinię. Następnie pojedziemy do Betancurii - pierwszej 
stolicy Fuerteventury zatrzymując się po drodze na malowniczym 
punkcie widokowym. Betancuria to najpiękniejsza osada na wy-
spie, słynąca z najstarszego kościoła na Wyspach Kanaryjskich. 
Przekonamy się też na własnej skórze, że Fuerteventura to praw-
dziwie „kozia” wyspa - podczas wizyty na koziej farmie spróbu-
jemy wybornych serów domowej produkcji, a także kanaryjskiego 
rumu miodowego, dżemu z kaktusa oraz tradycyjnego sosu mojo 

rojo. Po spotkaniu ze słynnymi rzeźbami Guanczów udamy się 
na obiad, aby posmakować typowej kuchni kanaryjskiej i prze-
pysznych tapas. Zatrzymamy się także w punkcie fabrycznym 
aloesu i dowiemy się, jak powstają w 100% naturalne kosmetyki, 
z których słynie archipelag. Zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia 
będzie przystanek i czas wolny na krótki spacer i zrobienie zdjęć 
na wydmach las Dunas de Corralejo, czyli na małej Saharze Fu-
erteventury. Cena od 219 zł/os.

Gran Tour - Lanzarote 
Całodniowa wycieczka na najbardziej fascynującą wyspę archi-
pelagu Wysp Kanaryjskich. Zaczniemy od Parku Narodowego 
Timanfaya - terenu ogromnych erupcji wulkanicznych z XVIII 
wieku, który jest wpisany na Listę UNESCO, jako rezerwat bios-

Podczas wycieczki „Tajemnicze Cofete” zabierzemy 
Cię do perełki Fuerteventury – Parku Naturalnego 
Jandia. Podczas tej wyprawy odkryjesz w sobie 
duszę prawdziwego podróżnika! Krętymi trasami, 
mijając najwyższe góry, dotrzemy do słynnej 
Cofete – królowej plaż Wysp Kanaryjskich. W tym 
magicznym miejscu nie będziesz mógł oderwać 
wzroku od ciągnącej się kilometrami biszkop-
towej plaży otoczonej surowymi górami. Jeśli 
kochasz otwartą przestrzeń, ocean oraz niezwykłe 
krajobrazy, to idealna wycieczka dla Ciebie!

Aneta Gorol
Rezydent Rainbow

Wyspy Kanaryjskie
Fuerteventura
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Oasis Park Fuerteventura
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fery. Przejedziemy autokarem przez słynną, 14-kilometrową Trasę 
Wulkanów poprowadzoną po zastygłej lawie i weźmiemy udział 
w trzech pokazach geotermicznych. W regionie La Geria czeka 
na nas degustacja słynnego wulkanicznego wina z Lanzarote. 
Przejedziemy też przez Dolinę Tysiąca Palm oraz zatrzymamy się 
na punkcie widokowym. Na typowy kanaryjski lunch udamy się 
do restauracji zbudowanej tuż obok jednego z dzieł Césara Man-
rique, artysty, któremu wyspa zawdzięcza swój rozkwit. Kolejnym 
punktem związanym z Manrique będzie Jameos del Agua – fan-
tastycznie zaaranżowany tunel wulkaniczny, w którym znajduje 
się restauracja i podziemne jezioro. Z drodze powrotnej do portu 
zajrzymy nad wyjątkowe szmaragdowe oczko wodne otoczone 
wulkanicznym klifem – El Golfo. Cena od 399 zł/os.

Oasis Park
Wizyta w olbrzymim parku zoologicznym to świetna zabawa 
i możliwość spotkania z naturą dla małych i dużych. W Oasis moż-
na zobaczyć ponad 3 000 zwierząt reprezentujących 230 gatun-
ków! Największą atrakcją parku są zachwycające pokazy zwierząt 
- dla chętnych istnieje także możliwość interakcji z nimi (dodatko-
wo płatne). W Oasis Park znajduje się również największy ogród 
kaktusowy na terenie Europy. Najmłodszych ucieszy z pewnością 
plac zabaw, a zaostrzone zwiedzaniem apetyty można zaspokoić 
w jednej z 3 restauracji, ze świeżymi i naturalnymi produktami 
z lokalnego gospodarstwa. Dla zainteresowanych są dostępne 
dodatkowo płatne atrakcje: interakcje z lemurami, przejażdżki 
na wielbłądach, pływanie z lwami morskimi. Cena od 149 zł/os.

Tajemnicze Cofete
Półdniowa wyprawa na dziki półwysep Jandia i plażę Cofete. 
Podczas tej wycieczki zachwycimy się niesamowitymi widokami 
naturalnego wybrzeża, poznamy historię tajemniczej willi Gustava 
Wintera oraz spędzimy czas na najbardziej dziewiczej plaży Wysp 
Kanaryjskich - Cofete. Czeka nas także wizyta w maleńkiej, lokalnej 
wiosce Cofete, gdzie czas się zatrzymał, a mieszkańcy żyją bez 
dostępu do zdobyczy cywilizacji. W drodze powrotnej odwiedzimy 
także punkt widokowy na lagunę Sotavento. Cena od 199 zł/os.

Rejs pod polską banderą
Zapraszamy na ekskluzywny rejs jachtem żaglowym pod pol-
ską banderą. Kameralne, max. 8 osobowe grupy, polska załoga 
i możliwość zdobycia pierwszych szlifów żeglarskich są gwaran-
tem niezapomnianej przygody! Podczas 3,5-godzinnego rejsu 
będziemy podziwiać dzikie krajobrazy południowego wybrzeża 
wyspy, zakosztujemy kąpieli i snorkelingu na otwartym morzu, 
a także będziemy poszukiwać delfinów oraz żółwi w ich natu-
ralnym środowisku. Wycieczka dla hoteli z Costa Calma i Morro 
Jable. Cena od 299 zł/os.

Sail & Dream - luksusowy rejs
Zakupy i relaks w najpiękniejszych zakątkach wyspy Lanzarote na 
wyciągnięcie ręki! Przeprawa statkiem do Mariny Rubicón, gdzie 

odbywa się tradycyjny targ kanaryjski. Wizyta w uroczym porto-
wym miasteczku będzie doskonałą okazją do zakupienia ręcznie 
robionych ubrań, biżuterii, czy pamiątek i do odwiedzenia lokal-
nych kawiarni i barów. Następnie rejs luksusowym katamaranem 
w okolice najpiękniejszych plaż Lanzarote – naszym głównym 
celem będzie kultowa Playa de Papagayo. Na pokładzie czeka 
klimatyczna muzyka, open bar (sangria, mojito, piwo, napoje 
bezalkoholowe), świeżo przygotowana paella, owoce. Czas na 
kąpiele słoneczne i morskie w krystalicznych wodach południo-
wego wybrzeża, skorzystanie z dryfującego materaca, kajaków, 
masek do snorkelingu. Cena od 259 zł/os.

Dla aktywnych

Raj dla miłośników fal
Fuerteventura to najlepsze w całym archipelagu Wysp Kanaryj-
skich miejsce do uprawiania sportów wodnych. Najbardziej po-
pularne wśród surferów spoty znajdują się w Corralejo, El Cotillo 
i w La Pared. Wielbiciele kite’a i windsurfingu odnajdą swoje 
miejsce na plaży Sotavento, przy której każdego roku odbywają 
się Mistrzostwa Świata w Kite i Windsurfingu.

Trekking
Księżycowe krajobrazy, doliny i wąwozy, urokliwe kanaryjskie 
miasteczka, nadmorskie szlaki - Fuerteventura zaskakuje ilością 
tras o różnym poziomie trudności. Warto wybrać się na najwyższy 
szczyt Fuerteventury – Pico de la Zarza, z którego można zoba-
czyć zarówno zachodni, jak i wschodni brzeg oceanu.

Przyroda

Wydmy w Corralejo
Bezkresne, piaszczyste wydmy przechodzące w szerokie i długie 
plaże tworzą Park Naturalny Las Dunas - jedną z najważniejszych 
wizytówek Fuerteventury.

Plaża Sotavento
Najbardziej pocztówkowa plaża Fuerteventury – ponad 9- kilo-
metrowa, z drobnym piaskiem i płytkimi lagunami, które tworzą 
malowniczą i bardzo fotogeniczną scenerię. Płytkie, bezpieczne 
zatoczki docenią rodziny z dziećmi oraz adepci wind- i kitesurfingu.

Relaks

Corralejo
Corralejo to najbardziej rozrywkowe miasteczko wyspy. Bliskość 
wydm, czyli największej piaskownicy wyspy, pozwala połączyć 
odpoczynek i plażowanie z uprawianiem sportów wodnych – 
surfingu, windsurfingu czy kite’a. Wieczorem warto wpaść na 
koncert na żywo do Rock Cafe czy na tańce do Waikiki lub Kiwi. 
W maleńkiej kawiarni Secreto del Sur można natomiast spróbo-
wać flagowego deseru wyspy – lodów o smaku gofio. 

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.

Lanzarote
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Położenie
Hotel położony w południowej części wyspy, ok. 3 km od kurortu 
Morro Jable, do którego można dojechać autobusem (przystanek 
niedaleko hotelu). W Morro Jable szeroki wybór barów, restauracji 
i sklepów. Przystanek autobusowy ok. 200 od hotelu. Do lotniska 
ok.80 km.
Plaża
Plaża Playa de Jandia, przy hotelu, szeroka, piaszczysta. Na plaży 
leżaki i parasole płatne (ok. 10 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Hotel wyremontowany w 2018 roku, jako obiekt przeznaczony 
tylko dla osób od 16 roku życia. Recepcja z lobby, restauracja 
główna, lobby bar na tarasie, snack bar, duży ogród z tarasami 
słonecznym, leżaki i parasole, 3 baseny (w tym 1 podgrzewany 
sezonowo i 1 tylko dla Gości Star Presige), pralnia (płatna), sklep 
z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów (płatna), parking. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (możliwy depozyt).
Pokoje
Hotel posiada 437 eleganckich i komfortowych pokoi odnowio-
nych w 2017 roku. Wszystkie pokoje wygodne, nowocześnie urzą-
dzone, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), sejfem, 
TV-sat, telefonem, ekspresem do kawy (płatny) oraz z balkonem 
(meble balkonowe).
Pokoje standardowe (pow. ok. 32 m2) - dla max. 3 osób. Moż-
liwość dopłaty do pokoi z widokiem na ocean lub z bocznym 
widokiem na ocean.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Za dopłatą 
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), przekąski (16:00-18:00), 
obiady (13:00-15:00) i kolacje (19:00-22:00) w formie bufetu, 
kawa i  ciasta, lokalne napoje alkoholowe, markowe alkoho-
le z karty All inclusive, napoje bezalkoholowe do godz. 01:00. 
W dobrym tonie jest schludny strój podczas posiłków i długie 
spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny. Bezpłatnie: siłownia, 
aerobik, aerobik w wodzie, siatkówka plażowa. Za opłatą: cen-

trum nurkowe, tenis. Hotel posiada centrum Spa Thai Zen Spa: 
masaże, zabiegi na twarz i ciało (korzystanie ze Spa dodatkowo 
płatne).
Internet
Wi-Fi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun +16 dla dorosłych

Hotel dla bardzo wymagających Klientów, ceniących komfort wypoczynku, świetną kuchnię oraz wysoki standard usług. Dodatkowym jego 
atutem jest położenie przy fantastycznej i długiej na ponad 20 kilometrów, szerokiej plaży.

IBEROSTAR Selection Fuerteventura Palace – Jandia 
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: czwartki

CENA OD

2870 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 4280 6549 7749 11530

Grudzień od 2870 5149 5630 9449

Styczeń od 3499 5899 6520 10520

Luty od 3699 6349 7020 11449

Marzec od 3649 6270 6930 11299

Kwiecień od 3649 6120 6699 10799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2420 3570 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Hotel przeznaczony dla osób powyżej 18 lat.
Położenie
Otwarty w 2015 roku hotel położony jest w południowej części 
wyspy, ok. 3 km od Jandia i ok. 4 km od Morro Jable, tam szeroki 
wybór barów, restauracji i sklepów. Około 300 m od hotelu znaj-
duje się przystanek komunikacji lokalnej. Do lotniska ok. 78 km.
Plaża
Playa de Jandia - ok. 50 m od hotelu, długa, piaszczysta.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, bary, restauracja główna, restauracje a’la 
carte, snack bar, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami oraz 
łóżkami balijskimi (łóżka płatne), 2 baseny (w tym jeden podgrze-
wany zimą), butiki, sala konferencyjna, pralnia (płatna). Hotel za-
pewnia ręczniki basenowe (gratis). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajdują się 334 przestronne i komfortowo urządzone 
pokoje. Wszystkie klimatyzowane (maj-październik), z łazienką 
(suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, szlafroki i klapki ką-
pielowe), TVsat, telefonem, sejfem (gratis), minibarem (płatny), 
zestawem do przygotowania kawy/herbaty oraz z balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe).
Pokoje standardowe (pow. ok 45 m2) – dla max 3 osób, zazwyczaj 
widok na okolicę hotelu, jako dostawka osobne łóżko.
Pokoje standardowe z bocznym widokiem na morze (pow. ok 
45 m2) – dla max 3 osób, jako dostawka osobne łóżko.
Pokoje standardowe z widokiem na morze (pow. ok 45 m2) – dla 
max 3 osób, jako dostawka osobne łóżko.
Pokoje superior z widokiem na morze (pow. ok 47 m2) – dla max 
3 osób, jako dostawka osobne łóżko, dodatkowo na balkonie 
2 leżaki.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Istnieje możliwość dopłaty 
do obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne animacje, wieczorami pokazy i/lub 
muzykę na żywo. Bezpłatnie siłownia, basen kryty. Płatne: korty 
tenisowe, strefa spa (zabiegi na twarz i ciało, sauny, jacuzzi, strefa 
relaksu).

Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu.
www.royalpalmfuerteventura.com/

Fit & Fun Royal We dwoje +18 dla dorosłych

Hotel znajduje się w spokojnej okolicy i jest położony przy jednej z najładniejszych plaż Fuerteventury - Playa de Jandia. Bardzo ładne 
pokoje, różnorodne wyżywienie i przede wszystkim imponujące tarasy słoneczne z basenami i z widokiem na ocean to wizytówki hotelu. 
Dla poszukujących większej ilości rozrywek pobliska Jandia oferuje szeroki wybór barów i restauracji.

Royal Palm Resort & Spa – Jandia +
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: czwartki

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Położenie
Hotel położony w południowej części wyspy, ok. 3 km od kurortu 
Morro Jable, do którego można dojechać autobusem (przystanek 
niedaleko hotelu). W Morro Jable szeroki wybór barów, restauracji 
i sklepów. Do lotniska ok. 80 km.
Plaża
Playa de Jandia, ok. 50m od hotelu, szeroka, piaszczysta. Na plaży 
leżaki i parasole płatne (ok. 10 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, restauracja główna, bar przy basenie, 
snack bar, duży ogród, 3 baseny (w tym 1 podgrzewany zimą i 1 
ze zjeżdżalniami dla dzieci), brodzik, taras słoneczny z leżakami 
i parasolami, mini kluby (4-7lat i 8-12lat), teen club (13-17lat), plac 
zabaw, opiekunka (płatna), sala konferencyjna, butik, pralnia 
(płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 15 EUR). 
Pokoje
W hotelu znajduje się 206 komfortowych pokoi różnego typu, 
wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), TV-
-sat, telefonem, sejfem (płatny ok. 18 EUR/tydzień + depozyt ok. 
5 EUR), mini barem (płatny, woda na powitanie gratis), balkonem 
lub tarasem (meble balkonowe). Hotel posiada pokoje dla osób 
niepełnosprawnych tylko w pokojach typu Suite. Łóżeczko dla 
dziecka do lat 2 bezpłatnie.
Pokoje Junior Suite (pow. ok. 41 m2) - dla max. 3 osób. Istnieje 
możliwość dopłaty do pokoi z z bocznym widokiem na ocean.
Pokoje Suite (pow. ok. 48 m2) - dla max. 5 osób, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą i oddzielna sypialnia. Istnieje możliwość dopła-
ty do pokoi z z bocznym widokiem na ocean.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), przekąski (10:00-18:00), 
obiady (12:30-15:00) i obiadokolacje (18:00-21:00) w formie 
bufetu, kawa i ciastka (15:30-17:30), lokalne napoje alkoholowe, 
markowe alkohole z karty All inclusive, napoje bezalkoholowe do 
godz. 01:00. Menu dla wegetarian. W dobrym tonie jest schludny 
strój podczas posiłków i długie spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dorosłych i dzieci 
(wieczorne show, mini disco, konkursy, gry, zabawy). Bezpłatnie: 

siłownia, aerobik, aerobik w wodzie, siatkówka plażowa, ping-
-pong. Płatne: bilard, centrum nurkowe, squash, tenis. W hotelu 
znajduje się Spa Sensations - masaże, zabiegi na twarz i ciało 
dodatkowo płatne.
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobry kompleks dla wymagających Klientów, gwarantujący wysoki standard usług, sygnowany marką IBEROSTAR. Polecamy 
szczególnie osobom aktywnie spędzającym czas ze względu na różnorodność zaplecza rekreacyjnego dostępnego również w sąsiednim 
hotelu IBEROSTAR Gaviotas Playa.

IBEROSTAR Playa Gaviotas Park – Jandia +
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: czwartki

CENA OD

2870 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 4099 6349 7430 11199

Grudzień od 2870 5149 5630 9449

Styczeń od 3470 5870 6470 10470

Luty od 3599 6130 6849 11099

Marzec od 3549 6049 6770 10949

Kwiecień od 3570 5949 6549 10520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2870 4530 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w spokojnej, rezydencjalnej części Corralejo, 
około 750 metrów od centrum kurortu (szeroki wybór barów, 
restauracji i sklepów). Do lotniska w Puerto del Rosario ok. 35 km.
Plaża
Do najbliższej, piaszczystej zatoczki ok. 50 m. Bezpłatny autobus 
do Plaż Grandes Playas w Corralejo. Leżaki i parasole na plaży 
dodatkowo płatne (ok. 8 EUR/dzień/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, 2 restauracje tematyczne, 
2 dodatkowe restauracje dostępne dla Gości strefy Premium 
Club) 6 barów (2 z nich dostępne dla Gości strefy Premium), 
8 basenów (w tym 2 dla dzieci i 2 wyłącznie dla Gości strefy 
Premium, w basenach słodka woda, część z nich podgrzewana 
całorocznie), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, plac za-
baw, kluby dla dzieci (4-12), Teen Lounge (13 - 16) dla młodzieży, 
sklep z pamiątkami, wypożyczalnia rowerów (płatna), parking. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (gratis), wymiana 1 x w tygo-
dniu - gratis. Podczas zakwaterowanie może być wymagana karta 
kredytowa lub depozyt gotówkowy. Hotel całkowicie odnowiony 
do 2018 roku. W skład strefy Adults Only Premium Club wchodzą: 
2 baseny, restauracja i bar przy basenie, taras słoneczny, stre-
fa chillout z sofami i leżakami, strefa z łóżkami balijskimi oraz 
wstęp do restauracji La Scala (na kolacje) i do baru Scala.
Pokoje
 Hotel posiada 383 przestronne pokoje rozlokowane w 1 piętro-
wych budynkach. Wszystkie całkowicie odnowione, eleganckie 
i  wygodne, klimatyzowane, z  łazienką (suszarka, wanna lub 
prysznic), TV-sat, telefonem, lodówką, czajnikiem, sejfem (płat-
ny), balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat gratis.Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne 
obłożenie w pokoju. W każdym pokoju znajduje się pokój dzienny 
i optycznie wydzielona sypialnia. 
Junior Suite (pow. ok. 42 m2) – dla max 4 osób, 
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:30-10:30), obiady (12:30-15:00), kolacje 
(18:30- 21:30) w formie bogatego bufetu w restauracji głównej 

lub w restauracjach tematycznych (konieczna wcześniejsza re-
zerwacja). Kawa, słodycze i drobne przekąski serwowane w ciągu 
dnia w wyznaczonych godzinach i miejscach. Lokalne i markowe 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne do 24:00. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia program animacyjny dla dzieci i  dorosłych. 
Bezpłatnie: boisko multisportowe, siłownia i sauna (dla osób od 
16 lat). Płatne: korty tenisowe, billard, zabiegi na twarz i ciało 
w hotelowej strefie Wellness.
Internet
Wifi bezpłatne na terenie całego hotelu
www.atlantisfuerteventuraresort.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobrej klasy wioska wakacyjna z bogatymi animacjami oraz licznymi basenami. Rodziny docenią wygodne zakwaterowanie w eleganckich, 
przestronnych i całkowicie odnowionych w 2018 r. pokojach. Parom spodoba się strefa Premium Club - tylko dla dorosłych (od 16 lat). Do tego 
urocza miejscowość i najpiękniejsze plaże wyspy Las Dunas w zasięgu 15-minutowego spaceru. Hotel zapewnia również bezpłatny bus na wydmy.

Alua Suites Fuerteventura – Corralejo +

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: czwartki

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Położenie
Wyremontowany w 2018 roku hotel położony jest na niewielkim 
wzniesieniu. W okolicy szeroki wybór barów, restauracji oraz skle-
pów. Do centrum Morro Jable ok. 2,7 km. Do lotniska ok. 82 km.
Plaża
Playa de Jandia – długa, szeroka i piaszczysta, ok. 250 m od ho-
telu (do przejścia ulica i wydmy). Na plaży leżaki i parasole płatne 
(ok. 8 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, 2 tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami, 3 baseny i 2 brodziki (1 basen sezonowo 
podgrzewany, w basenach słodka woda), park wodny dla naj-
młodszych, mini klub, klub dla nastolatków, plac zabaw, parking. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR, wymiana 
ok. 1 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 601 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w 7 budynkach (2 główne ze strefami basenowymi i 5 budynków 
poniżej ułożonych kaskadowo). Wszystkie klimatyzowane, z ła-
zienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, małą lodówką 
(gratis), sejfem (płatny ok. 23,50 EUR/tydzień lub 4 euro/dzien) 
oraz z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 
lat gratis i na potwierdzenie. Dziecko do 2 lat wlicza się w mak-
symalne obłożenie pokoju.
Pokój standardowy (pow. ok. 27 m2) – jako dostawka sofa, po-
koje zazwyczaj z mniej dogodnym widokiem np. na okolicę, inne 
budynki, dojazd do hotelu. Możliwa dopłata do pokoi z bocznym 
widokiem na ocean.
Pokój rodzinny (pow. ok. 46 m2) – zazwyczaj w budynkach ułożo-
nych kaskadowo poniżej budynków głównych, widok na okolicę 
lub inne budynki, dla min 2 osób i max 4 osób tylko w układzie 
2+2, osobna sypialnia i pokój dzienny z sofą (z wysuwaną dolną 
częścią jako miejscem do spania dla drugiej osoby), dodatkowo 
w pokoju kuchenka mikrofalowa.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, śniadania kontynentalne, obiady i obia-
dokolacje w formie bufetu, lokalne napoje alkoholowe i lokalne 
napoje bezalkoholowe w godzinach 11:00 – 23:00 w miejscach 

wyznaczonych przez hotel. Przekąski, kawa, herbata, ciastka 
w godzinach wyznaczonych przez hotel. Kawa z ekspesu dodat-
kowo płatna.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia różnorodne dzienne i wieczorne animacje dla 
dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: siłownia, sauna, ping pong, boisko 
do siatkówki i piłki nożnej. Płatne: bilard. Zabiegi na twarz i ciało 
oraz masaże płatne.
Internet
WiFi w lobby bezpłatne, w pokojach płatne ok. 25 EUR/tydzień.
www.sbhfue.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Otwarty po remoncie w lipcu 2018 hotel należący do jednej z najbardziej popularnych sieci hotelowych na Fuerteventurze – SBH. Dostępne 
pokoje rodzinne (z osobną sypialnią), 3 baseny i 2 brodziki, tzw. splash area dla najmłodszych, dwa tarasy słoneczne, dobra kuchnia oraz 
sympatyczna obsługa. Jako bonus piękna plaża Jandia – w sam raz na błogie lenistwo za dnia i wieczorne spacery przy zachodzącym słońcu.

SBH Maxorata Resort– Jandia 
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: czwartki

CENA OD

2299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2670 4249 5220 7849

Grudzień od 2299 3899 4699 7349

Styczeń od 2649 4299 5199 7930

Luty od 2870 4570 5630 8220

Marzec od 2770 4549 5470 8449

Kwiecień od 2699 4270 5199 7799

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1670 1920 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni



79

Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Kompleks hotelowy położony w ogrodzie, na obrzeżach kurortu, 
przy jego głównej ulicy - w okolicy szeroki wybór barów, restau-
racji i sklepów. Najbliższy przystanek autobusowy ok. 200 m od 
hotelu. Do lotniska w Puerto del Rosario ok. 40 km.
Plaża
Niewielka, piaszczysta i zatokowa plaża Waikiki ok. 800 m od 
hotelu. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 8 EUR/
dzień/os). Do Parku Naturalnego Las Dunas (jedne z najpiękniej-
szych plaż na całych Wyspach Kanaryjskich) ok. 3 km.
Do dyspozycji gości
Hotel całkowicie odnowiony w 2014 r. Recepcja, lobby, 2 restau-
racje bufetowe (1 na śniadania, obiady i przekąski w ciągu dnia 
i 1 tylko na obiadokolacje), 2 bary, tarasy słoneczne z leżakami 
i parasolami, 2 strefy basenowe (cicha i z animacjami) baseny 
ze słoną wodą (w tym 1 podgrzewany zimą) i basen dla dzieci 
ze słodką wodą (podgrzewany zimą), mini klub, plac zabaw, 
przechowalnia bagażu, wypożyczalnia samochodów i rowerów, 
parking. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Hotel za-
pewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR/os).
Pokoje
W kompleksie znajduje się 276 nowoczesnych pokoi rozlokowa-
nych w trzynastu 1-piętrowych budynkach. Wszystkie przestron-
ne, klimatyzowane, eleganckie i bardzo komfortowe, z optycznie 
wydzieloną częścią dzienną (rozkładana sofa), z łazienką (suszar-
ka do włosów), telefonem, TV-sat, sejfem (ok. 10 EUR depozyt), 
minibarem (płatny), balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Czajnik dostępny w recepcji (wypożyczenie bezpłatne). Łóżecz-
ko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie na potwierdzenie. Dostępne 
pokoje dla osób niepełnosprawnych.
Pokój Standardowy (pow. ok. 44 m2) - dla max.4 osób (tylko 
w układzie 2+2).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-11:00), obiady (13:00-15:00), obiado-
kolacje w dwóch restauracjach (19:00-21:00) serwowane w formie 
bogatego bufetu. Druga restauracja oferuje 3x w tygodniu kolacje 
tematyczne (meksykańską, azjatycką i kanaryjską). W ciągu dnia 
serwowane przekąski, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

w miejscach wyznaczonych przez hotel (10:00-23:00). Na kolacje 
wymagany jest schludny strój, długie spodnie oraz koszula u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty dzienny program animacyjny dla dzieci i  dorosłych, 
wieczorne show. Bezpłatnie: rzutki, korty tenisowe, piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka (możliwy depozyt za sprzęt ok. 10 EUR), 
zajęcia sportowe typu streching, pilates, zumba, siłownia 1 godzi-
na dziennie gratis (dla dorosłych). Dodatkowo płatne: billard (ok. 
2 EUR/gra), masaże, sauna (ok. 8 EUR/wejście/os).
Internet
WiFi w hotelu gratis (250 Kb). Stanowisko internetowe płatne 
ok. 1 EUR/10 min.
www.hotelbahiadelobos.com/

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Hotel dla każdego. Wielbiciele życia nocnego docenią dużą ilość barów i restauracji, jaką oferuje Corralejo. Najmłodszym spodobają się 
baseny i zajęcia w miniklubie. Aktywnych zainteresuje szereg zajęć sportowych. A dla wszystkich świetne wyżywienie i dobry serwis 
sygnowany marką LABRANDA oraz naprawdę ładne i nowoczesne pokoje.

LABRANDA Bahia de Lobos – Corralejo +

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: czwartki

CENA OD

2030 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2470 3749 4720 6849

Grudzień od 2030 3320 4230 6399

Styczeń od 2699 4349 5199 7930

Luty od 2770 4420 5470 8220

Marzec od 2699 4349 5349 8099

Kwiecień od 2749 4320 5199 7799

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1999 2649 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ****

All Inclusive We dwoje

Położenie
Hotel oddany do użytku po remoncie w lipcu 2017 roku. Położony 
na półwyspie Jandia, na wzgórzu, w uroczym kurorcie Morro Ja-
ble. Do najbliższych barów, restauracji i sklepów ok. 400 metrów. 
Do lotniska w Puerto del Rosario ok. 85 km.
Plaża
Playa de Jandia - ok. 200 metrów od hotelu - długa i piaszczysta 
(do oceanu należy przejść drewnianymi pomostami przez wy-
dmy). Na plaży leżaki i parasole płatne (ok 10 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja bufetowa, bary (w tym 1 przy ba-
senie), taras słoneczny z basenem i brodzikiem (słona woda), 
leżaki i parasole przy basenie, mini klub, pralnia (za opłatą). Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 150 wyremontowanych i komfortowych 
pokoi. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny ok. 2,5 EUR/dzień), małą 
lodówką. Łóżeczko dla dziecka do lat 2 bezpłatnie.
Pokój standardowy promo (pow. ok 25 m2) - dla max. 2 osób, 
pokoje bez balkonów i z oknem na wewnętrzny korytarz, pokoje 
w niższej cenie.
Pokój standardowy (pow. ok 26-30 m2) - dla max. 3 osób, w nie-
których pokojach wydzielona optycznie część dzienna i sypialna 
(nie ma drzwi oddzielających te części od siebie). Każdy pokój 
z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Możliwy widok na 
wewnętrzne patio.
Junior Suite (pow. ok 31 - 34 m2) dla max. 4 osób, części dzienna 
oraz oddzielna sypialnia. Każdy pokój z balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Możliwa dopłata do widoku na ocean.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania 08:00-10:30, obiady 13:00-15:00 i obia-
dokolacje 18:30-21:30 w formie bufetu, przekąski, kawa i ciasto 
w ciągu dnia (15:00 - 17:00), lokalne napoje alkoholowe i bezal-
koholowe (10:30 - 23:00).
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin serowania po-
siłków.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Strefa wellness i masaże za opłatą.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.labranda-hotels.com

Kolejna udana inwestycja prężnie rozwijającej się sieci hotelowej LABRANDA na Fuerteventurze. Na uwagę zasługuje położenie w najbardziej 
atrakcyjnym w naszej opinii kurorcie i w odległości przyjemnego spaceru od jednej z najładniejszych plaż wyspy, dodatkowo na Gości 
czekają nowoczesne pokoje i wnętrza.

LEMON & SOUL Cactus Garden – Jandia 

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: czwartki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2020 2920 4130 5630

Grudzień od 1730 2670 3730 5299

Styczeń od 1999 2949 4099 5699

Luty od 2130 3149 4399 6099

Marzec od 2070 3099 4299 6020

Kwiecień od 2130 3120 4230 5899

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1920 2499 

CENA OD

1730 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony jest w południowej części Fuerteventury, nad brze-
giem oceanu. Do Morro Jable prowadzi nadmorska promenada (ok. 
1 km). Przy hotelu restauracje, bary i sklepy. Do lotniska ok. 85 km.
Plaża
Playa de Jandia - szeroka, długa, piaszczysta. Leżaki i parasole na 
plaży płatne (ok. 8 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, 2 bary, tarasy słoneczne 
w tropikalnym ogrodzie, leżaki i parasole przy basenach, 2 baseny 
(w tym 1 podgrzewany zimą, w basenach słodka woda), brodzik 
dla dzieci, mini klub, plac zabaw, pokój gier, opieka medyczna 
(płatna), pralnia (płatna), parking (płatny ok. 5 EUR/dzień + de-
pozyt ok .20 EUR). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatne ok. 
5 EUR/ręcznik + depozyt ok. 5 EUR/os, wymiana ok. 1 EUR/os).
Pokoje
Hotel posiada 213 pokoi różnego typu rozlokowanych w 3 pię-
trowym budynku. Wszystkie klimatyzowane, wygodne, z łazien-
ką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (płatny ok. 
2,5 EUR/dzień + depozyt ok. 10 EUR), minibarem (płatny) i bal-
konem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis, 
dziecko wlicza się do maksymalnego obłożenia w pokoju. Hotel 
posiada kilka pokoi dla osób niepełnosprawnych - dostępność 
na potwierdzenie.
Pokoje standardowe ekonomiczne (pow. ok. 34 m2) - dla max 
2 osób, zazwyczaj pokoje od strony ulicy.
Pokoje standardowe (pow. ok. 34 m2) - dla max 3 osób, zazwyczaj 
pokoje od strony ulicy i/lub ogrodu, jako dostawka dodatkowe 
łóżko.
Pokoje standardowe od strony basenu i/lub ogrodu (pow. ok. 
34 m2) - dla max 3 osób, jako dostawka dodatkowe łóżko.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 35 m2) - dla max 4 osób, w pokoju 
dodatkowo rozkładana sofa, zazwyczaj pokoje od strony ulicy.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (08:00-10:30), obiady (13:00-15:00) 
i obiadokolacje (19:00-22:00) w formie bufetu. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe oraz przekąski w godzinach 11:00-
23:00 w miejscach wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne oraz wieczorne animacje, np. gry, 
konkursy, zawody, wieczorne show, pokazy taneczne, muzyka 
na żywo. Bezpłatnie: ping pong, siatkówka, rzutki. Płatne: kort 
tenisowy, bilard.
Internet
Wifi w lobby gratis, w pokojach płatne ok. 2EUR/dzień/os.
www.lopesan.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Hotel nie jest najnowszy, ale za to ma pierwszorzędną lokalizację przy jednej z flagowych plaż Fuerteventury - Playa Jandia. Okoliczne sklepy 
(duty free), restauracje i bary przyciagają wszystkich doceniających infrastrukturę turystyczną typową dla kurortów. Ładny ogród i strefa 
basenowa to dodatkowe atuty hotelu.  

IFA Altamarena – Jandia 

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: czwartki

CENA OD

2049 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2649 3949 5020 7199

Grudzień od 2049 3370 4270 6470

Styczeń od 2549 3999 4930 7349

Luty od 2699 4270 5349 7970

Marzec od 2630 4170 5230 7799

Kwiecień od 2549 3949 4849 7199

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel położony na obrzeżach kurortu Corralejo, ok. 1,5 km od jego 
centrum (szeroki wybór sklepów, restauracji, barów oraz dysko-
tek). Do przystanku autobusowego ok. 200 m. - z przystanku 
dojechać można do Puerto del Rosario, El Cotillo Do lotniska 
w Puerto del Rosario ok. 38 km.
Plaża
Do piaszczysto-żwirowej plaży ok. 600 m. Do Parku Naturalne-
go Las Dunas (jednej z najpiękniejszych plaż na całych Wyspach 
Kanaryjskich) ok. 1,5 km (hotel zapewnia 1 transfer dziennie na 
plażę i z powrotem: wyjazd ok. 09:45 i powrót ok. 13:00), do plaży 
miejskiej Waikiki ok. 3 km. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo 
płatne (ok. 8 EUR/dzień/os).
Do dyspozycji gości
Hotel wybudowany został w 2005 r.
Recepcja z lobby, restauracja, snack bar, bar przy basenie, taras 
słoneczny w ogrodzie palmowym, 4 baseny w tym 2 brodziki (w 
basenach słodka woda, 1 basen podgrzewany zimą), mini klub 
i plac zabaw dla dzieci, pralnia (płatna), wypożyczalnia rowerów 
(płatna). Do dyspozycji gości również boisko do siatkówki pla-
żowej i piłki nożnej. Za dodatkową dopłatą SPA, restauracja a’la 
carte „La Brezza”. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 
10 EUR/os, wymiana płatna 1 EUR). Istnieje możliwość dopłaty do 
usług Premium, w cenie: bar Vitamina, napoje alkoholowe (marki 
międzynarodowe), 1x w tygodniu wstęp do strefy wellness, 1 ko-
lacja w restauracji a’la carte „La Brezza”.
Pokoje
W hotelu znajduje się 180 pokoi rożnego typu. Wszystkie prze-
stronne, wygodne i funkcjonalnie wyposażone, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów do wypożyczenia w recepcji - de-
pozyt ok. 10 EUR, ilość suszarek limitowana), telefonem, TV-sat, 
sejfem (płatny ok.2,5 EUR/dzień, ok. 10 EUR depozyt), balkonem 
lub tarasem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne. Wózek dla 
dziecka 16 EUR/tydzien + 20 EUR kaucji.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:00-10:00), późne śniadania (10:00-
11:00), obiady (12:00-14:30), obiadokolacje (18:00-21:30) serwo-

wane w formie bufetu. W ciągu dnia w wyznaczonych barach 
serwowane przekąski oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalko-
holowe (10:00-24:00). Dostępne potrawy bezglutenowe. Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany godzin serowania posiłków.
Program sportowy i animacyjny
Dzienny program animacyjny dla dzieci i dorosłych, minidisco, 
wieczorne show. Bezpłatnie: ping-pong, aerobik, rzutki, niewielka 
siłownia. Płatne: rowery, billard, zabiegi na ciało w hotelowym 
Spa oraz strefa wellness.
Internet
Na terenie całego hotelu WiFi bezpłatne.
www.aloeclubresort.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobry hotel *** z wygodnym zakwaterowaniem i smacznym wyżywieniem, chwalony również za animacje. Świetna propozycja 
zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób szukających nocnego życia. Jak na 3* hotel posiada ponadprzeciętną dla obiektów 3* 
infrastrukturę i właśnie za to „+”.

LABRANDA Aloe Club Resort – Corralejo +

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: czwartki

CENA OD

2099 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2220 3320 4470 6299

Grudzień od 2099 3249 4349 6270

Styczeń od 2220 3420 4470 6470

Luty od 2270 3430 4630 6570

Marzec od 2220 3370 4549 6470

Kwiecień od 2199 3249 4349 6099

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Położenie
Hotel położony jest na niewielkim klifie, tuż nad brzegiem oceanu. 
Do centrum miejscowości ok. 600 m - bogaty wybór barów, re-
stauracji oraz sklepów ok. 600 m. Do lotniska ok. 7 km.
Plaża
Do piaszczystej plaży El Castillo (łagodne zejście do wody) ok. 
500 m. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 6 EUR/
komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna (w budynku Castillo Antigua), 
3 bary (w tym snack-bar), tarasy słoneczne z leżakami i paraso-
lami, 2 baseny o nieregularnych kształtach (słodka woda, jeden 
podgrzewany zimą), 2 brodziki dla dzieci (słodka woda, jeden 
podgrzewany zimą), plac zabaw, mini klub (4-12 lat), opiekunka 
do dziecka (na potwierdzenie), supermarket, butik, sala konferen-
cyjna, pralnia (płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis 
(depozyt ok. 10 EUR/ręcznik, wymiana ok. 1 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się 272 pokoje (wyremontowane w 2014 r), 
rozlokowane w 2 budynkach: Castillo San Jorge i Castillo An-
tigua. Wszystkie z łazienką (suszarka do włosów), z aneksem 
kuchennym, TV-sat (ok. 10 EUR depozyt), sejfem (płatnym ok. 
20 EUR/tydzień + 10 EUR/depozyt), balkonem lub tarasem (me-
ble balkonowe). Hotel posiada pokoje przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych - na potwierdzenie. Dziecko do 2 lat wlicza 
się w maksymalne obłożenie pokoju. 
Uwaga: dziecko do lat 2 na potwierdzenie!
Studio (pow. ok. 39 m2) - dla max. 3 osób (w układzie 2+1). 
Apartament (pow. ok. 53 m2) - dla max. 4 (tylko w układzie 2+2), 
sypialnia i pokój dzienny z rozkładaną sofą, widok na ulicę lub 
sąsiednie budynki, istnieje możliwość dopłaty do pokoi z wido-
kiem na ocean (dopłatę uiszcza się w hotelu ok. 8 EUR/os./dzień). 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (08:00-10:00), obiady (13:00-15:00) 
i  obiadokolacje (18:30-21:30) w  formie bufetu w  restauracji 
głównej, przekąski w snack-barze (10:00-18:00), lokalne napo-
je alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00) w wyznaczonych 
przez hotel barach. Hotel oferuje menu bezglutenowe, po wcze-

śniejszym zgłoszeniu. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany 
godzin serowania posiłków.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych 
i dzieci. Za opłatą: bilard, ping-pong, pokój gier, sporty wodne 
na plaży
Internet
WiFi w lobby hotelowym gratis, w pokojach płatne (ok. 18 EUR/
tydz).
www.hoteleselba.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Zadbany i świetnie położony obiekt. Wygodne i odnowione pokoje (za nie „+”), pomocna obsługa, różnorodna oraz smaczna kuchnia czynią 
ten obiekt wartym polecenia. Do tego nadmorska promenada i kameralny, uroczy kurort.

Castillo San Jorge & Antigua – Caleta de Fuste +
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: czwartki

CENA OD

1970 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2470 3770 4899 7049

Grudzień od 1970 3249 4130 6270

Styczeń od 2549 4270 5020 7899

Luty od 2499 3849 5020 7270

Marzec od 2399 3749 4849 7099

Kwiecień od 2620 4099 5049 7520

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest w niewielkim kurorcie Caleta de Fuste, ok. 
400 m od przystani i ok. 200 m od centrum miejscowości - skle-
py, bary i restauracje. Ok. 2 km od hotelu znajduje się centrum 
handlowe Atlantico. Przystanek autobusowy ok. 800m od hotelu. 
Do lotniska w Puerto del Rosario ok. 8 km.
Plaża
Do piaszczystej plaży - El Castillo (łagodne wejście do wody) ok. 
600 m. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 6 EUR/
dzień/os).
Do dyspozycji gości
Hotel odświeżony w 2016 r. (basen, pokoje, wybrane miejsca 
ogólnodostępne). Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary 
(w tym bar przy basenie), taras słoneczny z leżakami i parasola-
mi, 2 baseny główne (w basenach słodka woda, jeden podgrze-
wany zimą), osobny brodzik dla dzieci, niewielki taras słoneczny 
na dachu (czynny tylko przy dobrej pogodzie) z barem, leżakami 
oraz niewielkim basenem i jacuzzi, plac zabaw, mini-klub, pral-
nia samoobsługowa (płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR/os, wymiana ok. 1 EUR/os).
Pokoje
W hotelu znajduje się 308 pokoi rozlokowanych w 3-pietrowym 
budynku, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), te-
lefonem, TV-sat (depozyt za pilot ok. 10EUR), sejfem (płatny 
ok. 2,5 EUR/dzień), małą sofą i balkonem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat (bezpłatnie). Hotel posiada pokoje 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na potwierdzenie. 
Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju. Hotel 
nie akceptuje zwierząt.
Pokój standard (pow. ok. 24 m2) - dla max. 3 osób, jako dostawka 
rozkładana sofa.
Pokój rodzinny (pow. ok. 24 m2) - dla max. 4 osób ale tylko 
w układzie 2+2 (rozkładana szeroka sofa dla dwóch osób), jedno 
pomieszczenie.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunch (13:00-15:00), obia-
dokolacje (18:30-21:30) serwowane w formie bufetu w restauracji 
głównej, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe z karty All 

Inclusive (10:00-23:00) oraz przekąski: kanapki, burgery, hot dogi 
(10:30-12:15 i 15:30-17:00). Goa bar nie jest wliczony w formułę 
all inclusive. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin ser-
wowania posiłków.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz do-
rosłych (np. konkursy, gry, zawody, wieczorne pokazy, muzyka 
na żywo). Na terenie hotelu dostępne boisko multisportowe oraz 
mini golf (możliwa opłata/depozyt za sprzęt), bilard (płatny), 
siłownia (bezpłatnie). Masaże za opłatą.
Internet
WiFi w lobby bezpłatnie.
www.costacaletahotel.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Świetny hotel z bogatym, jak na 3*, zapleczem basenowym i rekreacyjnym. Polecamy osobom, które cenią klimat niewielkich miejscowości 
oraz wygodę programów All Inclusive. „+” za smaczne i różnorodne wyżywienie oraz przyjazną atmosferę.

Costa Caleta – Caleta de Fuste +
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: czwartki

CENA OD

1849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2299 3449 4599 6520

Grudzień od 1849 2970 3930 5799

Styczeń od 2380 3899 4730 7270

Luty od 2349 3520 4770 6720

Marzec od 2249 3420 4599 6549

Kwiecień od 2420 3749 4720 6930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 2870 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Wioska wakacyjna podzielona na 3 części, położona na wzgó-
rzu, na obrzeżach Caleta de Fuste, ok. 1 km od centrum kurortu 
(sklepy, restauracje, bary). Ok. 150 metrów od hotelu znajduje się 
supermarket. Do lotniska ok. 8 km.
Plaża
Do piaszczystej plaży El Castillo (łagodne zejście do wody) ok. 
900 m. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 6 EUR/
komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, na terenie kompleksu 
3 strefy z tarasami słonecznymi, leżakami, 2 z nich z barem (bary 
czynne okresowo), basenem i brodzikiem (w basenach słodka 
woda), niewielki park wodny ze zjeżdżalniami, pralnia (płatna). 
Hotel zapewni ręczniki basenowe płatne (depozyt ok. 10 EUR, 
wymiana ok. 1 EUR).
Pokoje
W kompleksie znajduje się 256 parterowych bungalowów, rozlo-
kowanych w trzech strefach, skromnie, ale funkcjonalnie urządzo-
nych, z nie najnowszym wyposażeniem, osobną sypialnią, poko-
jem dziennym z sofą i aneksem kuchennym (płyta elektryczna, 
lodówka), łazienką (suszarki dostępne w recepcji za opłatą ok. 
10 EUR + depozyt ok. 10 EUR), telefonem, TV-sat (płatny ok. 
20 EUR/tydz), sejfem - (płatne ok. 2,50 EUR dzień ok. 10 EUR 
depozyt) oraz z tarasem (meble balkonowe). Istnieje możliwość 
wypożyczenia wiatraka (płatny) i czajnika (płatny ok. 10 EUR/
tydz). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Dziecko do 2 lat wlicza 
się w maksymalne obłożenie w pokoju.
Bungalow z 1 sypialnią (pow. ok. 30 m2) - dla max 4 osób (2+2), 
możliwość dopłaty do widoku na basen lub na ocean, dostawka 
w formie sofy
Bungalow z 2 sypialniami (pow ok. 35 m2) - dla max 6 osób (3+3), 
dostawka w formie wysuwanego łóżka.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00–10:00), obiady (13:00-15:00), 
obiadokolacje (18:30-21:30), przekąski w ciągu dnia, lokalne na-
poje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w wyznaczonych 
przez hotel miejscach (10:30-23:00).

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin serowania po-
siłków.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatne: małe 
boisko do piłki nożnej, squash (możliwa opłata za sprzęt- depozyt 
ok. 10 euro), tenis stołowy (depozyt ok. 10 EUR). Płatne: bilard.
Internet
Wifi przy recepcji i przy basenie głównym gratis.
www.labranda.com/en/hotel/club-caleta-dorada.html

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Sympatyczna wioska wakacyjna z niewielkim parkiem wodnym i wygodnym zakwaterowaniem w bungalowach z osobną sypialnią. Hotel 
chwalony za smaczne wyżywienie oraz animacje. Idealne miejsce na wypoczynek w rozsądnej cenie. Polecamy!

Club Caleta Dorada – Caleta de Fuste 
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: czwartki

CENA OD

1730 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2049 2949 4199 5699

Grudzień od 1730 2670 3730 5299

Styczeń od 2020 3020 4130 5799

Luty od 2070 3020 4299 5899

Marzec od 1999 2970 4199 5799

Kwiecień od 2199 3249 4349 6099

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1849 2320 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Wyspy Kanaryjskie

W programie: trzy największe z Wysp Kanaryjskich: Gran Canaria, Teneryfa i Fuerteventura • Las Palmas – kosmopolityczna stolica archipelagu 

• „Kanaryjska Wenecja” • najpiękniejsze plaże • tajemnicza Willa Gustawa Wintera • mała „Sagrada Familia” • fabryka miodowego rumu 

• Park Narodowy El Teide • małe grupy do 25 osób
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Gran Canarii

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Transfer do hotelu na Gran Canarii. 
Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujący 
późnym wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie 
Las Palmas - stolicy Gran Canarii i największego 
miasta całego archipelagu: odwiedzimy Vegu-
ete - historyczną starówkę z domem-muzeum 
Krzysztofa Kolumba i katedrą św. Anny oraz 
dzielnicę Santa Catalina z najpiękniejszą plażą 

miejską Hiszpanii - Playa Las Canteras. Następ-
nie przystanek w malowniczej osadzie Puerto de 
las Nieves, słynącej z najlepszych ryb i owoców 
morza na wyspie, lunch (płatny dodatkowo). 
Przejazd najbardziej efektowną trasą całej Gran 
Canarii - panoramiczną drogą GC-200, pro-
wadzącą z Agaete do El Risco, z zapierającym 
dech w piersiach widokiem na nadmorskie klify. 
Przystanek przy Los Azulejos - unikalnej skale 
o  niezwykłym, wielokolorowym ubarwieniu. 
Dzień zakończymy w „kanaryjskiej Wenecji” - 
portowym miasteczku Puerto Mogan, przespa-

Gran Canaria, Fuerteventura i Teneryfa
– Kanaryjski Trójpak 

WYSPY
KANARYJSKIE

TENERYFA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

Santa Cruz
de Tenerife

P.N.
El Teide 

Roques de Garcia

Mirador de Garachico

La Orotava

Las Palm
as

Fontanales

Roque Nublo

Arucas

Firgas
Los Azulejos

Puerto Mogan

Punta
de Jandia

Villa Gustawa Wintera

Cofete

LA PALMA

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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cerujemy się po tym najpiękniejszym kurorcie 
wyspy w promieniach zachodzącego słońca. 
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 3  Dzień przeznaczony na odpoczy-
nek, kąpiele morskie i  słoneczne. Śniadanie 
i obiadkolacja w hotelu (w cenie, napoje płatne 
dodatkowo). Możliwość skorzystania z wycie-
czek fakultatywnych (płatne dodatkowo) - do-
skonałym uzupełnieniem objazdu po Wyspach 
Kanaryjskich będzie kurs gotowania „Hiszpań-
skie smaki” (cena: ok. 69 EUR/os.). Polecamy 
też wizytę w jednym z trzech słynnych parków 
rozrywki na Gran Canarii - Poema del Mar - naj-
bardziej nowoczesne oceanarium w Hiszpanii 
(cena ok. 25 EUR/os.), Palmitos - ogród zoolo-
giczno-botaniczny z pokazami delfinów, papug 
i ptaków drapieżnych (cena ok. 31 EUR/os.) lub 
Aqualand - park wodny (cena ok. 30 EUR/os.).
 Dzień 4  Po śniadaniu (może być w formie 
wczesnego śniadania lub pakietu) przeprawa 
promowa (ok.3 h) na wyspę słynącą z najpięk-
niejszych plaż archipelagu, na Fuerteventurę. 
Wyprawa vanami na jej dzikie i surowe połu-
dnie, na dziewiczą, osłoniętą przez majestatycz-
ne góry 14-kilometrową plażę Cofete. Zwiedzi-
my również najbardziej tajemniczy budynek 
Fuerteventury - willę Gustawa Wintera, która 
według krążących po dziś dzień legend miała 
być sekretną bazą zaopatrzeniową niemieckich 
łodzi podwodnych oraz tajną kryjówką nazi-
stowskich generałów (podobno odwiedził ją 
sam Adolf Hitler). Czas na lunch (we własnym 
zakresie). Powrót do Morro Jable, zaokrętowa-
nie i powrót promem na Gran Canarię. Przejazd 
do hotelu, kolacja i nocleg. 
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
północnej i centralnej części Gran Canarii. Wi-
zyta w miasteczku Arucas, słynącym z neogo-

tyckiego kościoła św. Jana, nazywanego „małą 
Sagradą Familią”. Odwiedzimy również fabrykę 
rumu miodowego Arehucas - w destylarni za-
poznamy się z tajnikami produkcji tego flago-
wego alkoholu Wysp Kanaryjskich. Następnie 
przejazd do uroczego Firgas, gdzie mieści się 
źródło nieco zdrowszego „trunku” - wody lecz-
niczej, którą pija się na wszystkich wyspach 
archipelagu. Odwiedzimy także wizytówkę wy-
spy - Teror, czyli najpiękniejsze miasteczko Gran 
Canarii, z typową kanaryjską zabudową. Zjemy 
też tradycyjny kanaryjski lunch w jednej z lokal-
nych restauracji (w cenie). Następnie pojedzie-
my w najwyższe góry Gran Canarii, gdzie 
zatrzymamy się w przepięknych 
punktach widokowych oraz 
zobaczymy najważniejszy 
symbol wyspy - majesta-
tyczną skałę Roque Nu-
blo. Powrót przez Fatagę 
do hotelu. Kolacja, nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu 
(może być w formie wcze-
snego śniadania lub pakietu) 
przeprawa promowa na naj-
większą wyspę archipelagu - Teneryfę. 
Panoramiczne zwiedzanie współczesnej sto-
licy Santa Cruz. Przejazd najpiękniejszą trasą 
Teneryfy - Cumbre Dorsal przez sosnowe lasy 
do najwyższego szczytu Hiszpanii - wulkanu 
El Teide (3718  m n.p.m.). Wizyta w  Parque 
Nacional El Teide, który jest najczęściej od-
wiedzanym parkiem narodowym w Hiszpanii 
i  najważniejszą atrakcją Wysp Kanaryjskich. 
Spacer wśród księżycowych krajobrazów przy 
słynnych formacjach skalnych Roques de Garcia. 
Następnie przejazd do „kanaryjskiego Machu 
Picchu” - zawieszonej nad wąwozem wioski 

Masca, uznawanej za jedna z najpiękniej poło-
żonych osad na świecie. Masca słynie również 
z najsmaczniejszych serów na Teneryfie, których 
warto tu spróbować w wersji na ciepło z mio-
dem palmowym i typowymi sosami mojo. Czas 
wolny na spacer i na obiad (we własnym za-
kresie i płatny). Następnie przejazd do Mirador 
de Garachico, gdzie zobaczymy z góry miasto 
zalane lawą wulkaniczną. Powrót północną 
stroną wyspy do Santa Cruz, zaokrętowanie, 
przeprawa promowa na Gran Canarię. Powrót 
do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 7  Dzień przeznaczony na odpoczy-

nek, kąpiele morskie i słoneczne. Śnia-
danie i obiadkolacja w hotelu (w 

cenie, napoje płatne dodatko-
wo). Możliwość skorzystania 

z wycieczek fakultatywnych 
- polecamy rejs jachtem 
pod żaglami (cena ok. 69 
EUR/os)., wycieczkę kra-

jobrazową „Tajemnice Gran 
Canarii - ilość miejsc ograni-

czona - (cena ok. 39 EUR/os.) 
nurkowanie z  polskojęzycznym 

instruktorem (cena ok. 85 EUR/os.) lub 
jeep safari „Przez ukryte zakątki wyspy” (cena 
ok. 56 EUR/os).
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie. Trans-
fery: 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko i wylot do Polski. 
• Klienci pozostający na pobycie na Gran Cana-
rii- transfer do wybranego hotelu (w niektórych 
terminach transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi mia-
stami. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, przy czym 
w pokoju 3-osobowym najczęściej znajduje się 
łóżko małżeńskie i pojedyncze jako dostawka. 
Wszystkie z  łazienkami, często z  telefonem 
i klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia i serwowane obiadokolacje.
Dla chętnych za dopłatą możliwość przedłuże-
nia wycieczki o tydzień pobytu na Gran Canarii. 
Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek Gran Cana-
ria” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem podczas objazdu, noclegi 
w hotelach jw. (7 rozpoczętych dób hotelowych 
lub za dopłatą 14), śniadania i obiadokolacje, 

program turystyczny j.w., opiekę polskiego pi-
lota (podczas pobytu na Gran Canarii opieka re-
zydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp) 
w kwocie 70EUR/os - pakiet płatny u pilota na 
miejscu. Pakiet nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie oraz 
innych wydatków osobistych.

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

3899 zł

Abora Continental 
***+

od 1399 zł

Lopesan Villa del Conde 
Resort & Thalasso *****

od 2399 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: GFT

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 13.11 4320 7720

13.11 - 20.11 4199 7520

20.11 - 27.11 4099 7349

27.11 - 04.12 4030 7249

04.12 - 11.12 3970 7130

11.12 - 18.12 3899 7020

18.12 - 25.12 4149 7430

25.12 - 01.01 5420 9399

01.01 - 08.01 4070 7299

08.01 - 15.01 4199 7520

15.01 - 22.01 4349 7770

22.01 - 29.01 4349 7770

29.01 - 05.02 4320 7720

05.02 - 12.02 4320 7720

12.02 - 19.02 4320 7720

19.02 - 26.02 4270 7649

26.02 - 05.03 4170 7470

05.03 - 12.03 4170 7470

12.03 - 19.03 4170 7470

19.03 - 26.03 4170 7470

26.03 - 02.04 4099 7349

02.04 - 09.04 4470 7799

09.04 - 16.04 4049 7270

16.04 - 23.04 4030 7249

23.04 - 30.04 4070 7299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4199 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Hiszpania Wyspy Kanaryjskie

W programie: Gran Canaria - kontynet w pigułce • Las Palmas – największe miasto Wysp Kanaryjskich • malownicza wioska Teror 

• Guayadeque – wiecznie zielony wąwoz • trekking do Roque Nublo • off road jeepami • luksusowe Meloneras i kurs gotowania hiszpańskich 
przysmaków • dla chętnych jazda konna, żeglowanie i nurkowanie • małe grupy do 25 osób
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Gran Canarii

Aktywuj się na Gran Canarii!

WYSPY
KANARYJSKIE

Teneryfa Las Palmas

Caldera
de Bandama

GuayadequeRoque Nublo

Teror

GRAN CANARIA

Puerto de Mogan

Meloneras
Maspalomas

Palmitos

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Hiszpania Wyspy Kanaryjskie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Transfer do hotelu na Gran Canarii. 
Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujący 
późnym wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie 
Las Palmas - stolicy Gran Canarii i największe-
go miasta całego archipelagu: Vegueta - histo-
ryczna starówka z Domem-Muzeum Krzysztofa 
Kolumba i katedrą św. Anny, dzielnica Santa 
Catalina z najpiękniejszą plażą miejską Hisz-
panii - Playa Las Canteras, fakultatywnie wstęp 
do nowoczesnego oceanarium Poema del Mar 
(cena ok. 25 EUR/os). Osoby niezainteresowane 
oceanarium mają czas wolny (około 1,5 h). Na-
stępnie odwiedzimy wizytówkę wyspy - Teror, 
czyli najpiękniejsze miasteczko Gran Canarii, 
ukryte wśród zielonych gór wnętrza wyspy. Zo-
baczymy także niesamowitą Caldera de Banda-
ma - największy krater wulkanu na całej wyspie, 
który podziwiać będziemy z punktu widokowe-
go Pico de Bandama. Przejazd do Guayadeque 
- najpiękniejszego, wiecznie zielonego wąwozu 
wyspy - wizyta w skalnych domach. Kolacja 
w  jednej ze skalnych jaskiń (w cenie, napoje 
płatne dodatkowo). Powrót do hotelu, nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu czeka nas wyprawa 
do serca Gran Canarii, w najwyższe góry wyspy. 
Zatrzymamy się w  kilku zapierających dech 
w piersiach punktach widokowych, a następnie 
czeka nas trekking najpiękniejszym szlakiem na 
wyspie, do majestatycznego monolitu Roque 
Nublo (dystans ok. 7  km, czas przejścia ok. 
4 h, różnica wysokości ok. 250 metrów). Obiad 
(dodatkowo płatny) w jednej z górskich miej-
scowości w okolicach Tejeda. Powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg.

 Dzień 4  Śniadanie. Dzień przeznaczony na 
odpoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Dla 
chętnych i za dodatkową opłatą wyjazd do „ka-
naryjskiej Wenecji” - portowego miasteczka Pu-
erto de Mogan; spacer po tym najpiękniejszym 
kurorcie wyspy. Na miejscu czekają trzy atrakcje 
do wyboru: wycieczka łodzią podwodną (cena 
ok. 32 EUR/os), nurkowanie z polskojęzycznym 
instruktorem (cena ok. 85 EUR/os) lub rejs 
jachtem pod żaglami, z możliwością zdobycia 
pierwszych szlifów żeglarskich (cena 
ok. 60 EUR/os). W Puerto Mogan 
można również poplażować 
i odpocząć w jednej z urokli-
wych kafejek nad brzegiem 
oceanu. Powrót do hotelu. 
Kolacja, nocleg. 
 Dzień 5  Po śniadaniu 
(może być w formie wcze-
snego śniadania lub pakietu) 
wyprawa jeepami w ukryte za-
kątki Gran Canarii, do których nie 
da się dotrzeć autokarem. Zobaczymy 
słynne zapory i utworzone przy nich zbiorniki 
wodne, które przypominają Morskie Oko. Prze-
jedziemy przez dzikie wąwozy i  zobaczymy, 
dlaczego góry Gran Canarii przyrównuje się do 
Gór Skalistych. Odwiedzimy maleńkie wioski, 
gdzie Kanaryjczycy żyją niemal odcięci od świa-
ta. W drodze powrotnej jako bonus czeka nas 
atrakcja innego rodzaju - safari na wielbłądach! 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do luksuso-
wego kurortu Meloneras, tam zapraszamy do 
udziału w kursie gotowania, podczas którego 
w  kilka godzin zgłębimy tajniki najbardziej 
kultowych hiszpańskich potraw! Eksperci 
Greenpoint Cooking Academy zaprezentują, 

jak przyrządzić wyborny chłodnik gazpacho, 
najsłynniejszą kanaryjską przekąskę -ziemniaki 
papas arrugadas oraz paellę rodem z Walencji. 
Zwieńczeniem kursu będzie wspólny lunch zło-
żony z przygotowanych dań. Powrót do hotelu 
czas wolny, kolacja, nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Dzień przeznaczony 
na odpoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. 
Dla chętnych: konna wyprawa przez kanaryj-
ską prowincję, wśród wulkanicznych pejzaży 

z widokiem na wydmy w Maspalomas 
(cena ok. 55 EUR/os.) lub wizyta 

w  jednym z  dwóch parków 
rozrywki na południu Gran 

Canarii - Palmitos (ogród 
zoologiczno-botaniczny 
z pokazami delfinów, pa-
pug i ptaków drapieżnych, 

cena ok. 31 EUR/os.) lub 
Aqualand (park wodny, cena 

ok. 30 EUR/os.).
 Dzień 8  Śniadanie i wykwate-

rowanie. Transfery: 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko i wylot do Polski. 
• Klienci pozostający na pobycie na Gran Cana-
rii- transfer do wybranego hotelu (w niektórych 
terminach transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi mia-
stami. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, przy czym 
w pokoju 3-osobowym najczęściej znajduje się 
łóżko małżeńskie i pojedyncze jako dostawka. 
Wszystkie z  łazienkami, często z  telefonem 
i klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia i serwowane obiadokolacje.
Dla chętnych za dopłatą możliwość przedłuże-
nia wycieczki o tydzień pobytu na Gran Canarii. 
Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek Gran Cana-
ria” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
noclegi w hotelach jw. (7 rozpoczętych dób ho-
telowych lub za dopłatą 14)., śniadania i obia-
dokolacje, program turystyczny j.w., opiekę pol-
skiego pilota (podczas pobytu na Gran Canarii 
opieka rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Euro-
pa Pakiet Sport (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp) 

w kwocie 135 EUR/os. - pakiet płatny u pilota 
na miejscu. Pakiet nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie oraz in-
nych wydatków osobistych.

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

Bungalows Parque 
Paraiso I 2 klucze

od 1119 zł

Abora Buenaventura 
****

od 1369 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3249 zł

Kod imprezy: GNA

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 13.11 3630 6699

13.11 - 20.11 3520 6470

20.11 - 27.11 3420 6349

27.11 - 04.12 3370 6220

04.12 - 11.12 3320 6130

11.12 - 18.12 3249 6020

18.12 - 25.12 3470 6399

25.12 - 01.01 4699 8299

01.01 - 08.01 3399 6299

08.01 - 15.01 3530 6520

15.01 - 22.01 3670 6720

22.01 - 29.01 3670 6720

29.01 - 05.02 3649 6699

05.02 - 12.02 3649 6699

12.02 - 19.02 3649 6699

19.02 - 26.02 3599 6630

26.02 - 05.03 3499 6470

05.03 - 12.03 3499 6470

12.03 - 19.03 3499 6430

19.03 - 26.03 3499 6430

26.03 - 02.04 3430 6349

02.04 - 09.04 3799 6770

09.04 - 16.04 3399 6270

16.04 - 23.04 3370 6220

23.04 - 30.04 3399 6299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3549 

Dopłata za pok. 1 os. od 721 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Hiszpania Wyspy Kanaryjskie

W programie: z wyspy na wyspę: Teneryfa, Gomera, El Hierro, a dla chętnych La Palma • Dwie stolice Teneryfy - Santa Cruz i La Laguna • majestatyczny 
wulkan Teide • najpiękniejsza wioska - Masca • klify los Gigantes • dzika El Hierro i UNESCO • La Gomera - wyspa czarownic • małe grupy do 25 osób! 
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Teneryfie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Transfer do hotelu na Teneryfie. Wie-
czorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujący 
późnym wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyjazd na północ Te-
neryfy, podczas którego poznamy najbardziej 
urokliwe i te związane z tradycyją Kanaryjczy-
ków zakątki wyspy. Odwiedzimy dwie stolice 
- współczesną, czyli Santa Cruz oraz pierwszą, 
zabytkową - La Lagunę. La Laguna to najpięk-
niejsze miasto Teneryfy z fantastycznie zacho-
waną kolonialną starówką (UNESCO). Zajrzymy 
również do „kanaryjskiej Częstochowy”, czyli 
Candelarii z Bazyliką Matki Boskiej Gromniczej 
- patronki Teneryfy. Czeka nas także przejazd 
fantastyczną, widokową trasą przez najbardziej 
dziką część wyspy - wiecznie zielone góry Ana-
ga. Odwiedzimy tam niezwykłe miejsce, malow-
niczą wioskę Taganana, która do 1968 roku była 
niemalże odcięta od świata - można było do niej 
dotrzeć jedynie statkiem lub wędrując pieszo 
stromymi górskimi szlakami. Białe domki zawie-
szone na zielonych zboczach gór, mieszkańcy 
żyjący spokojnie z dala od tłocznych kurortów 
i zapierająca dech w piersiach przyroda tworzą 
iście sielską scenerię. Na zakończenie wizyta na 
znanej z pocztówek plaży wyspy - Las Teresitas, 
usypanej z saharyjskiego piasku. Powrót do ho-
telu, kolacja, nocleg. 

 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd do malowni-
czego Puerto de Santiago, gdzie zobaczymy 
kanaryjski cud natury - monumentalne klify 
Los Gigantes. Stamtąd przejedziemy do wioski 
piratów, do Masca, nazywanej „kanaryjskim 
Machu Picchu”. Położona nad ogromnym wą-
wozem osada uznawana jest przez National 
Geographic za najpiękniejszą wioskę świata. 
Następnie czeka nas wizyta w Parque Nacional 
El Teide, który jest najczęściej odwiedzanym 
parkiem narodowym w Hiszpanii i najważniej-
szą atrakcją Wysp Kanaryjskich. Przespace-

Teneryfa, La Gomera i El Hierro
– Kraina wiecznej wiosny 

WYSPY
KANARYJSKIE

TENERYFA

GRAN CANARIA

Puerto
de SantiagoP.N. Garajonay

Dolina Valle
Gran Rey San

Sebastian

Masca

Mirador
de la Pena

Dolina El Golfo
Las Puntas

P.N. El Teide 
Villaflor

LA PALMA

EL HIERRO

LA GOMERA

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Hiszpania Wyspy Kanaryjskie

rujemy się wśród księżycowych krajobrazów 
przy słynnych formacjach skalnych Roques de 
Garcia oraz zobaczymy najwyższy szczyt Hisz-
panii - monumentalny wulkan El Teide (3718 m 
n.p.m.); możliwość wjazdu na 3555 m n.p.m. 
kolejką linową Teleferico del Teide (dodatkowo 
płatne ok. 27EUR/os).W drodze powrotnej za-
trzymamy się w kanaryjskim Zakopanem, czyli 
najwyżej położonej miejscowości w Hiszpanii - 
Villaflor, słynącej z lokalnych winnic. Odwiedzi-
my tam tradycyjną kanaryjską winiarnię, gdzie 
skosztujemy typowych wyrobów alkoholowych 
z Teneryfy. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu (w formie wczesnego 
śniadania lub pakietu) przeprawa promowa 
(ok.3h) na najmniejszą spośród kanaryjskich 
wysp, prawdziwy koniec hiszpańskiego świata. 
Naszym celem będzie dzika El Hierro - najbar-
dziej wysunięta na południe wysepka całego ar-
chipelagu, zachwycająca kontrastami pomiędzy 
wulkanicznymi terenami, zielenią gęstych lasów 
i  turkusowymi wodami oceanu. Cała wyspa 
tworzy unikalny ekosystem i jest objęta ochroną 
UNESCO jako rezerwat biosfery. Na naszej trasie 
po wyspie znajdą się: Mirador de la Peña - słynny 
punkt widokowy zaprojektowany przez znane-
go artystę Cesara Manrique, przejedziemy także 
przez piękną dolinę El Golfo i odwiedzimy naj-
mniejszy hotel świata w Las Puntas, gdzie zjemy 
tradycyjne tapas. Poznamy też bliżej mieszkań-
ców wyspy, czyli Bimbaczów, odwiedzając arche-
ologiczno-etnograficzne muzeum na świeżym 
powietrzu Ecomuseo de Guinea, gdzie zrekon-
struowano ich tradycyjne domostwa. Zajrzymy 
tam również do wulkanicznej jaskini. Następnie 
zwiedzimy Centrum Hodowli Jaszczurki Olbrzy-
miej, gdzie trwają prace nad odtworzeniem tego 
endemicznego dla El Hierro gatunku, który znaj-

duje się na progu wymarcia. Przeprawa powrot-
na na Teneryfę, kolacja i nocleg.
 Dzień 5  Dzień wolny na odpoczynek, kąpie-
le morskie i słoneczne. Śniadanie i obiadkolacja 
w hotelu (w cenie, napoje płatne dodatkowo). 
Dla chętnych możliwość skorzystania z wycieczki 
fakultatywnej na La Palmę (koszt ok. 160 EUR/os). 
Wtedy po śniadaniu (może być w formie wczesnego 
śniadania lub pakietu) przejazd na lotnisko Tenerife 
Norte w La Lagunie i przelot na La Palmę. Wyjazd 
do Roque de los Muchachos (2426 m n. p. m.) - naj-
wyższego punktu na La Palmie. Po drodze będzie-
my podziwiać widoki Parku Narodowego Caldera 
de Taburiente. Zatrzymamy się również w okolicach 
słynnego obserwatorium astronomicznego Ob-
servatorio del Roque de los Muchachos - najważniej-
szej tego rodzaju instytucji w Europie, gdzie mieści 
się jeden z największych teleskopów na świecie. 
Następnie przystanek w najładniejszym kurorcie 
wyspy Puerto de Naos - czas wolny na obiad (we 
własnym zakresie). Odwiedzimy także Fuencaliente, 
gdzie zobaczymy zalane lawą wybrzeże oraz naj-
młodsze wulkany archipelagu: wulkan San Antonio 
oraz wulkan Teneguia, który po raz ostatni wybuchł 
w 1971 roku. Zwiedzimy także urokliwe Santa Cruz 
de La Palma - stolicę wyspy i zarazem najpiękniejsze 
miasteczko. Przejazd na lotnisko, przelot na Tenery-
fę. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu (może być w formie 
wczesnego śniadania lub pakietu) przeprawa 
promowa na wyspę czarownic - La Gomerę. 
W programie wizyta w Parku Narodowym Ga-
rajonay (UNESCO), gdzie zobaczymy najwięk-
szy na świecie, tajemniczy i spowity mgłą las 
wawrzynowy i poczujemy się jak w filmie „Park 
Jurajski”. Odwiedzimy także plantację kanaryj-
skich bananów, z których słynie wyspa i zoba-
czymy, jak powoli płynie życie w gomeryjskich 

wioskach. Czeka nas także postój w zabytkowej 
stolicy, czyli San Sebastian, gdzie znajduje się 
dom Krzysztofa Kolumba. Zobaczymy również 
symbol La Gomery - słynną skałę Roque de 
Agando. Zwieńczeniem wycieczki będzie obiad 
w najbardziej niezwykłej restauracji na wyspie 
w Mirador de Abrante - zawieszonej nad prze-
paścią, z przeszkloną podłogą. Podczas obiadu 
odbędzie się pokaz tradycyjnego języka gome-
ryjskiego. Po wycieczce przeprawa promowa 
na Teneryfę, powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 
 Dzień 7  Dzień wolny na odpoczynek, kąpie-
le morskie i słoneczne. Śniadanie i obiadkolacja 
w hotelu (w cenie, napoje płatne dodatkowo). 
Dla chętnych możliwość skorzystania z wycie-
czek fakultatywnych - proponujemy wyjazd do 
słynnego ogrodu botaniczno-zoologicznego 
Loro Parque (płatne ok. 55 EUR/os.), gdzie 
można zobaczyć największą kolekcję papug na 
świecie, pokazy orek, delfinów, lwów morskich 
oraz papug, a także największe pingwinarium 
świata. W parku można też spotkać białe tygry-
sy, czerwone pandy, goryle i mnóstwo innych 
egzotycznych zwierząt na wybiegach. Alterna-
tywnie oferujemy rejs w poszukiwaniu wielo-
rybów i delfinów (cena ok. 41 EUR/os.), safari 
skuterami wodnymi (cena ok. 98 EUR/os.) lub 
wizytę w najlepszym parku wodnym na wyspie, 
w Siam Park (cena ok. 38 EUR/os.). 
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie. Trans-
fery: 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko i wylot do Polski. 
• Klienci pozostający na pobycie na Teneryfie- 
transfer do wybranego hotelu (w niektórych 
terminach transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi mia-
stami. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, przy czym 
w pokoju 3-osobowym najczęściej znajduje się 
łóżko małżeńskie i pojedyncze jako dostawka. 
Wszystkie z  łazienkami, często z  telefonem 
i klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia i serwowane obiadokolacje.
Dla chętnych za dopłatą możliwość przedłu-
żenia wycieczki o tydzień pobytu na Teneryfie. 
Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek Teneryfa” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, 
opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowanym au-
tokarem podczas objazdu, noclegi w hotelach jw. 
(7 rozpoczętych dób hotelowych lub za dopłatą 

14), śniadania i obiadokolacje, program turystycz-
ny j.w., opiekę polskiego pilota (podczas pobytu 
na Teneryfie opieka rezydenta) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, opłat za miejscowych przewodników, 
napojów do kolacji oraz wydatków osobistych. 
Orientacyjny koszt biletów wstępu, usług prze-
wodników lokalnych, ok. 65 EUR/os. (płatne 
jako pakiet u pilota na miejscu). W tej kwocie 
nie są zawarte wycieczki lokalne.

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

3330 zł

Be Live Adults Only 
Tenerife ****

od 970 zł

Playa Real 
****

od 1499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: TPH

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 08.11 3549 6430

08.11 - 15.11 3699 6699

15.11 - 22.11 3570 6470

22.11 - 29.11 3499 6349

29.11 - 06.12 3449 6270

06.12 - 13.12 3399 6199

13.12 - 20.12 3330 6070

20.12 - 27.12 3670 6470

27.12 - 03.01 4070 7130

03.01 - 10.01 3399 6199

10.01 - 17.01 3470 6299

17.01 - 24.01 3720 6720

24.01 - 31.01 3720 6720

31.01 - 07.02 3670 6630

07.02 - 14.02 3670 6630

14.02 - 21.02 3620 6549

21.02 - 28.02 3599 6520

28.02 - 07.03 3549 6430

07.03 - 14.03 3530 6399

14.03 - 21.03 3530 6399

21.03 - 28.03 3520 6399

28.03 - 04.04 3499 6349

04.04 - 11.04 3670 6470

11.04 - 18.04 3499 6349

18.04 - 25.04 3449 6270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3630 

Cena za dziecko już od 3749 

Dopłata za pok. 1 os. od 719 
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Transfer do hotelu na Teneryfie. Wie-
czorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujący 
późnym wieczorem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2  Śniadanie. Zwiedzanie Teneryfy 
rozpoczniemy od wizyty w Parque Nacional El 
Teide, który jest najczęściej odwiedzanym par-
kiem narodowym w Hiszpanii i najważniejszą 
atrakcją Wysp Kanaryjskich. Przespacerujemy 
się wśród księżycowych krajobrazów przy słyn-
nych formacjach skalnych Roques de Garcia oraz 
zobaczymy najwyższy szczyt Hiszpanii - mo-

numentalny wulkan El Teide (3718 m n.p.m.). 
Istnieje możliwość wjazdu na 3555 m n.p.m. 
kolejką linową Teleferico del Teide dodatkowo 
płatny ok. 27 EUR/os. Następnie przejedziemy 
do punktu widokowego, gdzie podziwiać bę-
dziemy morze chmur i zachód słońca w spek-
takularnej scenerii Parku Narodowego. Wulkan 
Teide to także jedno z najlepszych na świecie 
miejsc do podziwiania gwiazd i nocnego nieba 
- my obserwować je będziemy przez profesjo-
nalny teleskop. Wieczór zakończymy kolacją (w 
cenie) w winiarni w Villaflor - najwyżej położo-
nej miejscowości w Hiszpanii. Powrót do hotelu 
późnym wieczorem i nocleg.

 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na trekking 
w piekielnym wąwozie „barranco del infierno” 
(trasa ok. 6500 metrów, czas przejścia - ok. 
3 godziny; uwaga - konieczne obuwie trekkin-
gowe!). niezwykle widokowa trasa wśród kak-
tusów, smoczych drzew i palm doprowadzi nas 
do skrytego między zboczami wąwozu wodo-
spadu. po trekkingu krótka wizyta w urokliwej 
miejscowości Adeje i możliwość spróbowania 
słynnych czosnkowych kurczaków, z  których 
słynie miasteczko (dodatkowo płatne). powrót 
do hotelu, czas wolny, kolacja i nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie. Dla chętnych wycieczka 
na sąsiednią wyspę archipelagu - kameralną 
i dziką La Gomerę (dodatkowo płatne - cena 
ok. 100 EUR/os). Zwiedzanie Gomery jeepami, 
wizyta w Parku Narodowym Garajonay (UNE-
SCO), gdzie zobaczymy największy na świecie, 
tajemniczy i  spowity mgłą las wawrzynowy 
i poczujemy się jak w  filmie „Park Jurajski”. 
Odwiedzimy także plantację kanaryjskich ba-
nanów, z których słynie wyspa i zobaczymy, jak 
powoli płynie życie w gomeryjskich wioskach. 
Czeka nas także postój w zabytkowej stolicy, 
czyli San Sebastian, gdzie znajduje się dom 
Krzysztofa Kolumba. Zobaczymy również sym-
bol La Gomery - słynną skałę Roque de Agando. 
Zwieńczeniem wycieczki będzie obiad połączo-
ny z pokazem tradycyjnego języka gwizdanego. 
Po wycieczce przeprawa promowa na Teneryfę. 
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie. Tego dnia będziemy 
eksplorować zachodnią część Teneryfy. Krótki 

przystanek na zwiedzanie Garachico - miej-
scowości nazywanej „Pompejami Teneryfy” 
ze względu na lawę, która zalała miasteczko 
podczas erupcji pobliskiego wulkanu w 1706 
roku. Następnie rowerami elektrycznymi poje-
dziemy do najbardziej na zachód wysuniętego 
krańca wyspy - wulkanicznego cypla Punta de 
Teno z latarnią morską. Niezwykle malownicza 
trasa, którą pokonamy znana jest kinomanom 
z filmu „Szybcy i wściekli 6”. Po kolarskiej przy-
godzie czekają nas kolejne wrażenia krajobra-
zowe, podczas przejazdu autokarem do wioski 
piratów Masca. Usytuowana nad ogromnym 
wąwozem osada jest nazywana ze względu na 
bajkowe położenie „kanaryjskim Machu Picchu”. 
Czas wolny - polecamy skosztowanie pysznego 
„oscypka” z Masca, czyli grillowanego koziego 
sera, z którego słynie miejscowość (dodatkowo 
platny). Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Dzień wolny na kąpiele 
morskie i słoneczne. Dla chętnych wyjazd do 
jednego z dwóch kultowych parków rozrywki 
Teneryfy: Loro Park lub Siam Park. Loro Park to 
ogród botaniczno - zoologiczny, gdzie można 
zobaczyć największą kolekcję papug na świe-
cie, pokazy orek, delfinów, lwów morskich oraz 
papug, a także największe pingwinarium świa-
ta. W parku można też spotkać białe tygrysy, 
czerwone pandy, goryle i  mnóstwo innych 
egzotycznych zwierząt na wybiegach. Siam 
Park, uznawany za najlepszy aquapark świa-
ta, przyciąga wpisanym do Księgi Rekordów 
Guinessa basenem z  gigantyczną sztuczną 

W programie: La Laguna nocą • majestatyczny wulkan Teide • najpiękniejsza wioska - Masca • na trekking w piekielnym wąwozie • Pompeje 
Teneryfy • spływ kajakowy pod klifami los Gigantes • Dla chętnych La Gomera - wyspa czarownic • małe grupy do 25 osób
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Teneryfie

Aktywuj się na Teneryfie!

TENERYFA

P.N.
El Teide 

La Laguna

Barranco
Infierno

Masca
Los

Gigantes

GarachicoPunta
de Teno

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
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falą, kilkunastoma zjeżdżalniami i niezwykłą 
architekturą, nawiązującą do Tajlandii (dodat-
kowo płatne ok. 55 EUR/os.). Powrót do hotelu, 
kolacja i nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Tego dnia pojedziemy 
do uroczej miejscowości Puerto Santiago, gdzie 
zobaczymy największe klify Teneryfy - słynne 
Los Gigantes. Będziemy mieli okazje podziwiać 
je naprawdę z bliska, podczas rejsu kajakami 
(ok. 2 h). Przy odrobinie szczęścia może uda 
się zobaczyć delfiny! Zaostrzone wiosłowaniem 
apetyty zaspokoimy podczas obiadu w  Gu-
achinche - typowej dla wyspy małej, często 
rodzinnej restauracji. Serwowane tam potrawy 
są proste, tanie i oparte na lokalnych produktach 
(obiad we własnym zakresie). Powrót do hote-
lu, czas wolny, kolacja i nocleg. Dla chętnych 
po południu wycieczka (płatna ok. 35 EUR/os.) 
„La Laguna nocą”. La Laguna to najpiękniejsze 
miasto Teneryfy, a zdaniem niektórych całego 
archipelagu Wysp Kanaryjskich (UNESCO). To 
zabytkowe miasto jest najważniejszym ośrod-
kiem uniwersyteckim Teneryfy i w weekendy 
tętni życiem do białego rana. Przespacerujemy 
się starówką i zakosztujemy nocnego życia od-
wiedzając liczne tapas bary i lokalne puby.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie, czas 
wolny na ostatnie zakupy. Transfery: 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko i wylot do Polski. 
• Klienci pozostający na pobycie na Teneryfie- 
transfer do wybranego hotelu (w niektórych 
terminach transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi mia-
stami. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, przy czym 
w pokoju 3-osobowym najczęściej znajduje się 
łóżko małżeńskie i pojedyncze jako dostawka. 
Wszystkie z  łazienkami, często z  telefonem 
i klimatyzacją. Do dyspozycji gości: na miejscu 
w hotelu restauracja i bar. Wyżywienie: śniada-
nia i serwowane obiadokolacje.
Dla chętnych za dopłatą możliwość przedłu-
żenia wycieczki o tydzień pobytu na Teneryfie. 
Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek Teneryfa” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem podczas objazdu, noclegi 
w hotelach jw. (7 rozpoczętych dób hotelowych 
lub za dopłatą 14), śniadania i obiadokolacje, 
program turystyczny j.w., opiekę polskiego 
pilota (podczas pobytu na Teneryfie opieka re-

zydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa Pakiet 
Sport (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp) 
w kwocie 115 EUR/os - pakiet płatny u pilota na 
miejscu. Pakiet nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie oraz 
innych wydatków osobistych.

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 Real Resort 
****

od 1499 zł

Landmar Playa La Arena 
****+

od 1629 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2699 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 08.11 2899 5349

08.11 - 15.11 3049 5599

15.11 - 22.11 2930 5399

22.11 - 29.11 2870 5299

29.11 - 06.12 2820 5220

06.12 - 13.12 2770 5130

13.12 - 20.12 2699 5020

20.12 - 27.12 3020 5399

27.12 - 03.01 3370 5970

03.01 - 10.01 2770 5130

10.01 - 17.01 2830 5230

17.01 - 24.01 3070 5630

24.01 - 31.01 3070 5630

31.01 - 07.02 2999 5520

07.02 - 14.02 2999 5520

14.02 - 21.02 2970 5470

21.02 - 28.02 2970 5470

28.02 - 07.03 2899 5349

07.03 - 14.03 2899 5349

14.03 - 21.03 2899 5349

21.03 - 28.03 2899 5349

28.03 - 04.04 2870 5299

04.04 - 11.04 3030 5399

11.04 - 18.04 2870 5299

18.04 - 25.04 2820 5220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2999 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: TAF

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Hiszpania Wyspy Kanaryjskie

W programie: Fuerteventura i Lanzarote • Betancuria – dawna stolica Fuerteventury • Isla de Lobos – niezamieszkana wyspa kanaryjska 

• szmaragdowe jeziorko El Golfo • eksperymenty wulkaniczne w Parku Narodowym Timanfaya • wydmy w Corralejo i zachwycająca plaża 
Cofete • tradycyjna winiarnia w dolinie La Geria • czas wolny na plażowanie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Fuerteventurze

Fuerteventura, Lanzarote i Isla de Lobos
 – Tercet wulkaniczny 

P.N.Timanfaya
El Golfo

Los Hervidores
Playa Blanca

La Geria

La Graciosa

LANZAROTE

FUERTEVENTURA

WYSPY
KANARYJSKIE

Corralejo
Isla de Lobos

Pajara

Betancuria
Ajua

Maroko

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Hiszpania Wyspy Kanaryjskie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Przelot na Fuerteventurę. Transfer 
do hotelu. Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci 
przylatujący późnym wieczorem nie mają w tym 
dniu kolacji.
 Dzień 2  Śniadanie. Tego dnia poznamy naj-
ważniejsze atrakcje północnej i centralnej części 
wyspy. Wyjazd do rybackiej wioski Ajuy, słynącej 
z wulkanicznej, czarnej plaży i położonych tuż 
nad oceanem jaskiń. Przystanek w miasteczku 
Pájara, w którym znajduje się kościół Iglesia de 
Nuestra Señora de Regla z 1687 roku, którego 
portal zdobiony jest motywami azteckimi. Na-
stępnie przejazd trasą widokową przez góry - po 
drodze zatrzymamy się w najpiękniejszym punk-
cie widokowym wyspy Mirador de Morro Velosa, 
zaprojektowanym przez słynnego kanaryjskiego 
artystę Césara Manrique. Wizyta w dawnej sto-
licy Fuerteventury - urokliwej Betancurii, gdzie 
znajduje się zabytkowa starówka i najstarszy 
kościół na Wyspach Kanaryjskich. Następnie 
wizyta na koziej fermie - dowiemy się tam, jak 
powstają słynne kozie sery z Fuerteventury. Na 

zakończenie przystanek przy słynnych wydmach 
w Parque Natural Dunas de Corralejo. Powrót do 
hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie (formie wczesnego 
śniadania lub pakietu). Przeprawa promem na 
Lanzarote - wyspę stanowiącą rezerwat biosfery 
UNESCO. Odwiedzimy słynny Park Narodowy 
Timanfaya - przejedziemy autokarem przez 
spektakularną Ruta de Los Volcanes oraz na 
wielbłądach przez Ruta de los Camellos, weź-
miemy także udział w kilku eksperymentach 
wulkanicznych. Poznamy także postać i dzieła 
słynnego artysty z Lanzarote - Cesara Manrique 
(wizyta w pięknej jaskini Cueva de los Verdes). 
Odwiedzając jedną z  tradycyjnych winiarni 
w dolinie La Geria odkryjemy także tajniki ka-
naryjskiego wina Malvasia. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, kolacja i nocleg. Wieczorem 
dla chętnych możliwość uczestniczenia w kon-
cercie i kolacji w kompleksie grot Jameos del 
Agua, zamienionych przez Manrique na salę 
koncertową dla 600 osób (cena ok. 40 EUR/os.). 
 Dzień 4  Śniadanie. Wykwaterowanie i wy-
prawa na najmniejszą zamieszkałą wyspę kana-
ryjską - La Graciosę. Czas wolny na plażowanie 

i  spacery wśród białych domków Caleta del 
Sebo. Powrót na Lanzarote. W drodze do Playa 
Blanca przystanek przy szmaragdowym jeziorku 
El Golfo i przy Los Hervidores. Powrót na Fuer-
teventurę, kolacja i nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie. Dzień wolny na kąpiele 
morskie i słoneczne. Dla chętnych wycieczka 
(cena ok. 50 EUR/os) podczas której poznamy 
najpiękniejszą część Fuerteventury, czyli dzikie 
i surowe południe. Odbędziemy wyprawę va-
nami na najbardziej dziewiczą plażę Wysp Ka-
naryjskich - osłoniętą przez majestatyczne góry 
14-kilometrową Cofete. Czas wolny na zdjęcia 
i plażowanie. Zwiedzimy również najbardziej 
tajemniczy budynek Fuerteventury - Willę Gu-
stawa Wintera, która według krążących po dziś 
dzień historii i legend miała być sekretną bazą 
zaopatrzeniową niemieckich łodzi podwodnych 
oraz tajną kryjówką nazistowskich generałów 
(podobno odwiedził ją sam Adolf Hitler). Po-
wrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Transfer do portu w Cor-
ralejo i rejs statkiem na Isla de Lobos - nieza-
mieszkałą wysepkę przy północnym wybrzeżu 
Fuerteventury. Krótki trekking do zabytkowej la-
tarni morskiej Faro de Martiño lub czas wolny na 
kąpiel i snorkeling w naturalnych wulkanicznych 
zatoczkach. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Dzień wolny na kąpie-
le morskie i  słoneczne. Dla chętnych wizyta 
w Oasis Parku - największym ogrodzie zoolo-
giczno-botanicznym Wysp Kanaryjskich (cena 
ok. 35 EUR/os.) lub wyprawa buggies w ukryte 
zakątki wyspy (cena ok. 69 EUR/os.). Kolacja 
i nocleg. 
 Dzień 8  Transfery: 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko i wylot do Polski. 

• Klienci pozostający na pobycie Fuerteventurze 
- transfer do wybranego hotelu (w niektórych 
terminach transfer via lotnisko).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
HOTELE
Hotele *** położone poza zwiedzanymi miasta-
mi. Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, przy czym w po-
koju 3-osobowym najczęściej znajduje się łóżko 
małżeńskie i pojedyncze jako dostawka. Wszyst-
kie z łazienkami, często z telefonem i klimaty-
zacją. Do dyspozycji gości: na miejscu w hotelu 
restauracja i  bar, często basen. Wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Dla chętnych za dopłatą możliwość przedłuże-
nia wycieczki o tydzień pobytu na Fuerteven-
turze. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek Fu-
erteventura” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzo-
wanym autokarem podczas objazdu, noclegi 
w hotelach jw. (7 rozpoczętych dób hotelowych 
lub za dopłatą 14), śniadania i obiadokolacje, 
program turystyczny j.w., opiekę polskiego pi-
lota oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Pakiet Sport, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: Opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp) 
w kwocie ok. 50/os. - pakiet płatny u pilota na 
miejscu. Pakiet nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie. dodat-
kowych posiłków, napoi do obiadokolacji oraz 
wydatków osobistych.

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

Kod imprezy: FUL

TERMINY I CENY DOSTĘPNE  

W SYSTEMIE REZERWACYJNYM R.PL

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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      –› Wyloty z: Warszawa  
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Madera
Madera – portugalska wyspa zwana “kra-
iną wiecznej wiosny” dzięki przyjemnemu, 
łagodnemu klimatowi i niewielkim wahaniom 
temperatury jest wspaniałym miejscem 
całorocznego wypopczynku dla spragnionych 
słońca Europejczyków. Archipelag kilku wysp 
z których największą jest Madera, rozlokowany 
jest na wodach Oceanu Atlantyckiego, prawie 
1000 km od Lisbony oraz 500 km od Wysp 
Kanaryjskich. Nazwa wyspy pochodzi od wy-
jątkowo bujnego jej zalesienia, gdyż w tłuma-
czeniu Madera to wyspa drzew, znana również 
z obfitości kwiatów i malowniczych krajobra-
zów ze wzgórzami porośniętymi winoroslami 
i urytymi w górskich zaułkach wodospadami 
oraz stromymi klifami. Madera wabi amatorów 
aktywnego wypoczynku: pieszych wędrówek 
i sportow wodnych oraz wielbicieli lokalnej 
kuchni i znawców wina. W niedalekiej odległo-
ści płożona jest wyspa Porto Santo z pięknymi, 
długimi, piszczystymi plażami. Na Maderze jest 
tylko jedna sztucznie usypana plaża w okolicy 
stolicy Funchal, gdyż wyspa jest górzysta z klli-
fowym wybrzeżem.

W regionie
Funchal
To stolica Madery - miasto kwiatów z mnó-
stwem zieleni, położone na południowym 
wybrzeżu wyspy, którejgo zabudowa tworzy 
swego rodzaju naturalny amfiteatr. Miasto 

zachwyca śródziemnomorskim klimatem, 
gdzie miło zagubić się pośród stromych bru-
kowanych uliczek starego miasta z typowymi 
lokalnymi restauracjami we wschodniej częsci 
Funchal. Strefa turystyczna z hotelami znajduje 
się w zachodniej części miasta a w centrum 
znajdziemy sklepy oraz resturacje otoczone za-
bytkowymi zabudowaniami. W Funchal warto 
zajrzeć na lokalny targ pełen kwiatów, owoców 
i ryb a także do ogrodu botanicznego, gdzie 
dowozi turystów kabinowa kolejka linowa, 
skąd roztacza się urzekający widok na pagórki 
miasta malowniczo opadające do błekitnych 
wód oceanu.  

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 rezydenta, pakiet ubezpie-
czeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
fakultatywnych, posiłków innych niż wymienio-
ne w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
napojów do posiłków oraz innych wydatków 
osobistych.

Ponta Delgada

MADERA

Funchal

Madera

Hiszpania

Portugalia

Maroko

Algieria

Portugalia
Madera

Wypoczynek na Maderze to gwarancja wyjątkowych 
chwil w niepowtarzalnej scenerii. Malownicze klify, 
niezapomniane trasy spacerowe, spektakularne 
widoki, urokliwie położone miasteczka - to tylko 
nieliczne z elementów świadczących o atrakcyjności 
Madery. Przekonajcie się sami dlaczego to miejsce 
nazywane jest wyspą wiecznej wiosny!

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele Polski mogą podróżować do 
Portugalii na podstawie ważnego dowodu 
osobistego lub paszportu.

Czas
- 1 godzina w stosunku do czasu w Polsce.

Język urzędowy
Portugalski.

Waluta
EUR - Euro. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W kuror-
tach turystycznych istnieje wiele miejsc 
w których można wymienić walutę.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polski-
mi wtyczkami działają bez problemów.

Telefony
Telefony komórkowe działają w całej Portu-
galii. Koszty połączeń w roamingu polskich 
sieci komórkowych prosimy sprawdzać 
przed wyjazdem u operatora.

Orientacyjne ceny 
Ceny na Maderze kształtują się podobnie 
jak w Portugali,
obiad w restauracji od 12 EUR; 
woda 1 l - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

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

X XI XII I II III IV

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
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Wycieczki fakultatywne 

Zachodnie wybrzeże wyspy - Porto Moniz i Cabo Girao
Całodniowa wycieczka na zachodnią stronę wyspy, podczas której 
będą mogli Państwo podziwiać niezapomniane widoki skalistego 
wybrzeża. Zwiedzanie rozpoczniemy od typowej, uroczej osady 
rybackiej Camara de Lobos. Kolejno w Cabo Girao będą Państwo 
delektować się zapierającym dech w piersiach widokiem na wy-
spę, z najwyższego klifu na Maderze. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczy stąpanie nad przepaścią, po szklanej platformie. Trasa 
wycieczki przebiega wzdłuż południowego wybrzeża mijając 
plantacje bananów, a na Ribeira Brava przejedziemy przez wyspę 
do Sao Vicente. W trakcie przejazdu będą mieli Państwo okazję 
obserwować widoki na wzburzone północne wybrzeże między 

Sao Vincente i Porto Moniz. W Porto Moniz zatrzymamy się na 
pyszny lokalny posiłek. Zobaczą Państwo również wulkaniczne 
skalne baseny, położone na wybrzeżu z  przepięknym wido-
kiem na Ocean Atlantycki. W drodze powrotnej przejedziemy 
przez ogromny wulkaniczny płaskowyż Paul da Serra, z którego 
rozpościerają się widoki na oba wybrzeża. Pokonamy również 
przełęcz Encumeda, aby zatrzymać się w punkcie widokowym 
i zrobić wspaniałe zdjęcia oraz napawać się widokiem na Ocean, 
a także okalające pasmo górskie. Trasa wycieczki przebiega przez 
doliny o różnorodnej faunie i florze, min. lasu wawrzynowego, 
który został wpisany na listę światowego dziedzictwa przyrod-
niczego UNESCO (las Laurissilva). Cena od 209 zł/os.; od 99 zł/
dziecko 5-12 lat.

Madera - „pływający ogród” Atlantyku, kraina 
wiecznej wiosny – zachwyca wielobarwnymi 
kwiatami, górzystym krajobrazem, ale daje też 
możliwość aktywnego spędzania czasu. Jedną 
z największych atrakcji wyspy są wędrówki po 
lewadach - szlakach wodnych, podczas których 
można zobaczyć od środka tajemnicze lasy 
wawrzynowe Madery. Warto też pojechać kolejką 
linową do Tropikalnego Ogrodu na wzgórzu 
Monte, a następnie poczuć adrenalinę podczas 
zjazdu w dół wiklinowymi saniami. A to wszystko 
okraszone nutką wybornego wina Madera. 

Anna Mrozowska
Rezydent Rainbow

Portugalia
Madera
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Santana

Camara de Lobos

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne
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Fascynujący wschód wyspy
Całodniowa wycieczka po wschodniej części wyspy, która wiedzie 
wśród spektakularnych krajobrazów w górzyste tereny północnych 
wybrzeży. Po opuszczeniu Funchal udamy się do wioski Camacha, 
gdzie znajduje się słynne centrum wikliniarskie. Zobaczą Państwo 
jak tworzy się lokalne rękodzieło, min. zaplatane kosze oraz meble 
z wierzby. Zdobędziemy Pico de Areeiro, trzeci najwyższy szczyt 
Madery (1810 m n.p.m.), skąd rozpościera się wspaniały widok na 
okolicę. Zatrzymamy się również w Ribeiro Frio, aby zobaczyć 
wylęgarnię pstrągów otoczoną pięknym ogrodem, rzadkimi drze-
wami i endemicznymi roślinami. W miejscowości Santana zobaczą 
Państwo charakterystyczne domy dla tego regionu w kształcie lite-
ry A, kryte strzechą. Na zakończenie wycieczki podążymy fascynu-
jącym północnym wybrzeżem, odwiedzając Porto da Cruz i zatrzy-
mując się w Portela, skąd rozpościera się jeden z najpiękniejszych 
widoków na wyspie. Następnie zobaczą Państwo najstarsze miasto 
Machico, gdzie w 1418 r. po raz pierwszy zacumowali odkrywcy 
wyspy. Cena od 209 zł/os.; od 99 zł/dziecko 5-12 lat.

Relaksujący rejs katamaranem
Relaksujący rejs wzdłuż południowego wybrzeża Madery, jednym 
z wygodnych katamaranów. Jest duże prawdopodobieństwo, że 
podczas rejsu będzie możliwość obserwacji wielorybów i delfi-
nów w ich naturalnym środowisku. Rejs jest idealnym momen-
tem na kąpiele słoneczne, a sprzyjające warunki atmosferyczne, 
pozwolą poczuć „wiatr w żaglach”. Cena od 159 zł/os.; od 79 zł/
dziecko 5-12 lat.

Canyoning
Niesamowita dawka adrenaliny, której można doświadczyć na 
Maderze o każdej porze roku. To nic innego, jak połączenie wspia-
naczki, skakania, zjadów na linach oraz pływania. To wszystko 
w otoczeniu zielonej i majestatycznej przyrody, wśród rwących 
rzek, kanionów i jaskiń. Bez względu na twoje umiejętności, jest 
to ekstremalna i niezapomniana forma poznawania samego serca 
wyspy. Wycieczka tylko dla osób dorosłych. Cena od 269 zł/os.

Rejs na wyspę Porto Santo
Niezapomniany, całodzienny rejs na najbardziej wysuniętą na 
północ wyspę archipelagu Madery – Porto Santo. To co najbar-
dziej przyciąga na wyspę to przepiękna, 9-kilometrowa plaża ze 
złotym piaskiem. Podczas spacerów plażą, nie powinien nikogo 
dziwić widok osób zakopanych w piasku – widać im tylko głowy. 
Ciepły piach koralowcowy uważany jest za środek łagodzący reu-
matyzm, artretyzm i dolegliwości żylakowe. Podczas pobytu na 
wyspie czekają jeszcze zapierające dech w piersiach widoki takie 
jak szczyt Pico do Castelo, czy punkt widokowy Miradouro da Por-
tela. Porto Santo została odkryta dopiero w XV wieku. To właśnie 
na tej wyspie Krzysztof Kolumb spędził część swojego życia – 
dom wielkiego podróżnika można podziwiać do dziś. Dodatkowo 
będzie czas na poznanie życia codziennego mieszkańców wyspy. 
Cena ok. 100 EUR/os.; ok. 50 EUR/dziecko 5-12 lat.

Relaks

Lokalne festiwale
Miłośnicy lokalnych festiwali i tradycyjnych festynów nie będą 
się nudzić podczas pobytu na Maderze. Do głównych wydarzeń 
można zaliczyć: Karnawał, Festiwal Kwiatów, Święto Atlantyku, 
Festiwal Wina, Festiwal Kolumba, Natura Festiwal i obchody Bo-
żego Narodzenia oraz powitania Nowego Roku. Kalendarz imprez 
wypełniony jest po brzegi na cały rok, a wszystkie te wydarzenia 
pozwolą urozmaicić pobyt na Maderze i przybliżyć tutejszy folklor 
i tradycje.

Kolejki linowe i szklane windy
W ciągu ostatnich kilku lat na Maderze powstało kilka kolejek 
linowych, między innymi z przeszklonymi, panoramicznymi win-
dami. Najpopularniejszą z nich jest kolejka znajdująca się w sto-
licy wyspy - Funchal, którą można wyruszyć na wzgórze Monte.

Życie nocne w Funchal
Stolica wyspy jest niekwestionowaną królową rozrywki. Znajdzie-
cie tu wiele kafejek, barów, pubów i nocnych klubów. Wybierzcie 
się ze znajomymi i delektujcie się nocnym życiem Madery.

Dla aktywnych

Spacer po lewadach
Zobacz i poczuj wyspę w pełnym majestacie i odkryj miejsca, któ-
re są dostępne tylko dzięki wędrówkom wzdłuż lewad (kanałów 
służących do transportowania wody). Można skorzystać z usług 
przewodnika lub wybrać się na własną rękę. Trasy podzielone są 
w zależności od stopnia trudności. Najbardziej popularna trasa 
wiedzie do doliny Rabacal, która wiedzie do 25 źródeł (25 fontes) 
i lasów wawrzynowych – Laurissilva.

Trasy trekkingowe
Madera wyrosła nad Atlantykiem za sprawą wulkanów i to lawa 
wraz z wysoką temperaturą i wodą utworzyły tutejszy krajobraz. 
Oprócz lawed można wybrać się w bardziej dzikie rejony z liczny-
mi stromymi podejściami i zejściami oraz wspaniałymi widokami 
na szczytach gór. Najdalej na wschód wysunięta trasa trekkin-
gowa, czyli trasa na półwyspie Sao Lourenco uznawana jest za 
najbardziej widowiskową trasę na Maderze.

Kuchnia

Znakomita kuchnia
Tutejsza kuchnia oparta w dużej mierze na tradycji śródziem-
nomorskiej jest znakomita. Polecamy między innymi grillowane 
ślimaki, zupę pomidorową z jajkiem sadzonym i acorda, czyli 
zupę z chlebem, jajkiem i czosnkiem. Najbardziej popularnym 
daniem jest jednak estepada, danie składające się z dużych ka-
wałków wołowiny lub ryby w przyprawach podane na szpadzie. 

Skosztujecie tutaj również fantastycznych win i innych alkoholi 
np. Nikita lub Poncha.

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.

Fuchnal
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Portugalia Madera

Położenie
Wybudowany w 2019 roku hotel położony jest ok. 800 m od 
centrum miasta, przystanek komunikacji miejskiej przy hotelu, 
w okolicy bary i restauracje. Do lotniska ok. 25 km.
Plaża
Około 1,7 km od hotelu, przy plaży Lido (kamienista) znajduje się 
Lido Bathing Complex (wyróżniony błękitną Flagą, wstęp płatny 
ok. 5,5 EUR/os dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki i parasole płatne 
ok. 5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, brodzik ze statkiem 
pirackim, w basenach słona woda, dostęp do oceanu, przebieral-
nie, więcej informacji na www.visitfunchal.pt/en/things-to-expe-
rience/enjoy-the-sea/beaches-and-seaside-bathing-complexes/
item/571-lido-bathing-complex.html.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, biblioteka, cztery restauracje (w tym 
1 główna bufetowa, 1 dla gości pokoi Suite, 2 a’la carte), kafe-
teria, bary, ogród, taras słoneczny z basenem (słodka woda, 
podgrzewany), brodzik, leżaki i parasole przy basenie i bro-
dziku, basen i taras słoneczny na dachu przy Galaxia Sky Bar 
(tylko dla dorosłych), basen i taras słoneczny na dachu tylko 
dla Klientów pokoi typu Suite, pokój zabaw dla najmłodszych, 
sale konferencyjne. Dodatkowo płatne: opiekunka do dziecka, 
prasowanie i pralnia, wypożyczalnia rowerów, parking. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (gratis). Hotel przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel oferuje 580 pokoi różnego typu rozlokowanych w 16-pię-
trowym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane, z częściowo 
otwartą łazienką (prysznic, suszarka do włosów, kosmetyki ką-
pielowe, szlafrok i klapki kąpielowe), TVsat, zestawem do przy-
gotowania kawy/herbaty, Nespresso, telefonem, sejfem (gratis), 
VOD (płatne), mini barem (płatny) oraz z balkonem lub tarasem. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie).
Pokoje standardowe (pow. ok. 40 m2) – dla max 2 osób, pokoje 
z widokiem na ulicę i miasto.
Pokoje z widokiem na ogród (pow. ok. 47 m2) – dla max 3 osób, po-
koje od strony basenu z bezpośrednim wyjściem na taras słoneczny.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Wyżywienie
Śniadania (7.00-13.00) w formie bufetu. Istnieje możliwość do-
płaty do obiadokolacji (bufet), lub do 3 posiłków dziennie (lunch 
a’la carte, obiadokolacja w formie bufetu).
Program sportowy i animacyjny
Codziennie animacje dla dorosłych. W cenie: siłownia. Spa płat-
ne (ok. 50 EUR/os.): jacuzzi, basen kryty, prysznice sensoryczne, 
sauna, sauna parowa. Zabiegi na twarz i ciało, masaże płatne 
dodatkowo.
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego obiektu.

Fit & Fun Royal We dwoje

Najlepszy i najnowszy hotel 5* na Maderze, z luksusowymi pokojami (dostępne również z niewielkim basenem). Na uwagę zasługuje także 
piękny ogród z dużym basenem oraz elegancko zaaranżowane Laurea Spa. Hotel położony w odległości przyjemnego spaceru od centrum 
miasta, w bezpośredniej okolicy kilka barów i restauracji.

Savoy Palace – Funchal 
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

3570 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 6470 9020 13230 18570

Styczeń od 3570 5620 7299 11570

Luty od 3799 6120 7649 12449

Marzec od 4149 6720 8399 13799

Kwiecień od 4149 6720 8399 13799

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1799 1799 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 1540 3080 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Madera

Położenie
Wybudowany w 2015 roku hotel znajduje się na południowo-
-zachodnim wybrzeżu Madery, w miejscowości Calheta. Około 
300 metrów od hotelu kilka restauracji, kafeteria, sklepy z pa-
miątkami, najbliższy super market ok 500 m od hotelu, tyle samo 
do przystanku autobusowego. Hotel zapewnia transfer do Fun-
chal (płatny ok. 19 EUR/os. w dwie strony). Do lotniska ok. 55 km.
Plaża
Praia do Calhau – ok. 50 m od hotelu, niewielka, kamienista, leżaki 
dla Gości Saccharum bezpłatne, przy plaży bar hotelowy czynny 
sezonowo.
Praia da Calheta – ok. 500 m hotelu, piaszczysto-żwirkowa. Leża-
ki i parasole na plaży dodatkowo płatne ok. 3,5 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, dwie restauracje, pięć barów, ogród, ta-
rasy słoneczne z dwoma basenami (podgrzewane, słodka woda, 
jeden typu infinity na dachu, jeden tylko dla dorosłych), brodzik 
oraz leżaki przy basenach, pokój zabaw dla najmłodszych. Do-
datkowo płatne: pralnia i prasowalnia, parking/garaż (ok. 8 EUR 
dziennie). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (gartis). Hotel przy-
stosowany dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel oferuje 243 pokoi różnego typu rozlokowanych w 10-pię-
trowym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane, z częściowo 
otwartą łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, 
szlafroki i klapki kąpielowe), TV, telefonem, minibar (płatny), 
sejfem (gratis), zestawem do parzenia kawy i herbaty oraz z bal-
konem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Hotel posiada 1 pokój 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Pokój Courtyard (pow. ok. 35 m2) – dla max 2 osób, pokój z wi-
dokiem na wewnętrzny dziedziniec.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania (7:30-10:00 bufet) i obiadokolacje (bufet lub a’la car-
te). Istnieje możliwość dopłaty do obiadów (12:30-14:00, wybór 
z zestawu). Dostępne dania wegetariańskie. Za dodatkową opłatą 
możliwość korzystania ze strefy basenowej, przekąsek i napo-
jów w hotelu Calheta Beach (ok. 500 m od hotelu, w godzinach 

14:00-18:00, dopłata w dwóch wersjach w zależności od rodzaju 
napojów alkoholowych): Calheta Beach, przekąski i piwo;· Calheta 
Beach, przekąski i alkohole międzynarodowe
Program sportowy i animacyjny
Trzy razy w tygodniu wieczorne show. W cenie: basen kryty, 
siłownia, sauna, hamam. Dodatkowo płatne Spa (ok. 20 EUR/
dziennie, w cenie: basen kryty tylko dla Gości spa, prysznice sen-
soryczne, grota solna, jacuzzi; przy zakupie zabiegów lub masaży 
wejście do spa w tym dniu gratis).
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego hotelu.
www.savoysignature.com

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Nowoczesny, stylowy hotel urządzony według najwyższych standardów i zaprojektowany przez jedną z najbardziej znanych portugalskich 
architektek – Nini Andrade Silva. Przestronne pokoje, tarasy słoneczne z basenami i widokiem na ocean, posiłki przygotowane z najlepszych 
składników, położenie przy niewielkiej hotelowej plaży i nieopodal jednej z dwóch piaszczystych plaż wyspy.

Saccharum – Calheta 
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

2799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 4620 6449 8549 11599

Styczeń od 2799 4420 5699 8399

Luty od 2849 4399 5770 8349

Marzec od 2799 4370 5699 8299

Kwiecień od 2999 4749 6020 8949

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1799 1799 

Calheta Beach, przekąski i alkohole międzynarodowe  

od 385 770 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest na klifie, ok. 500 m od centrum miasta, ok. 
50 m od hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, 
tyle samo do najbliższych: supermarketu, barów i restauracji. Do 
lotniska ok. 25 km. 
Plaża
Praia Lido – ok. 2 km od hotelu, wąska, kamienista. Obok plaży 
znajduje się Lido Bathing Complex (wyróżniony błękitną Flagą, 
wstęp płatny ok. 5,5 EUR/os dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki i pa-
rasole płatne ok. 5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, brodzik 
ze statkiem pirackim, w basenach słona woda, dostęp do oceanu, 
przebieralnie, więcej informacji na http://www.visitfunchal.pt/
en/things-to-experience/enjoy-the-sea/beaches-and-seaside-
-bathing-complexes/item/571-lido-bathing-complex.html). Praia 
Formosa - ok. 5 km. od hotelu, kamienista, długa.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracje (w tym a’la carte), bary, 
biblioteka, snack bar, ogród, taras słoneczny z basenem i bro-
dzikiem (słodka woda), leżaki i parasole, plac zabaw, butik, 
dyskoteka, kasyno, sale konferencyjne. Za opłatą: opiekunka do 
dziecka, room service, parking, usługi pralnicze i prasowanie. Ho-
tel przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (gratis).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 379 pokojach różnego typu roz-
lokowanych w 5-piętrowym budynku. Wszystkie pokoje klimaty-
zowane, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), 
TVsat, telefonem, minibarem (płatny), sejfem (bezpłatny) oraz 
z balkonem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Hotel posiada 
3 pokoje dla osób niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Pokój Classic (pow. ok. 25 m2) - dla max 3 osób, jako dostawka 
dodatkowe łóżko.
Pokój Classic z widokiem na ogród (pow. ok. 25 m2) - dla max 
3 osób, jako dostawka dodatkowe łóżko.
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne w formie bufetu (7.30-10.00, dodatko-
wo płatne dania a’la carte). Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dów (12.30-15.30, bufet sałatkowy i z deserami, danie główne 

z menu) i do obiadokolacji (19.00-21.30, bufet). Hotel zapewnia 
dania wegetariańskie i bezglutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia kilka razy w tygodniu animacje dla dorosłych. 
Bezpłatnie: basen kryty, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi. Płatne: 
kort tenisowy (ze sprzętem, ok. 17 EUR/godzina), strefa SPA (ma-
saże, zabiegi pielęgnacyjne).
Internet
Wi-Fi gratis.
www.pestana.com

We dwoje

Hotel należy do znanej portugalskiej sieci Pestana, położony na dużym terenie, w zadbanym ogrodzie i oferuje zakwaterowanie w wygodnych 
pokojach (meble nie są najnowsze). Hotel wyróżnia doskonałe położenie: w odległości kilkuminutowego spaceru centrum miasta oraz 
nadmorskiej promenady prowadzącej do starego miasta. Do tego z hotelowego tarasu roztacza się przyjemny widok na ocean i port.

Pestana Casino Park Hotel – Funchal 
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

2620 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 5899 7099 10370 12370

Styczeń od 2620 3770 4899 6799

Luty od 2920 4249 5299 7520

Marzec od 3049 4499 5520 7930

Kwiecień od 2980 4649 5399 8199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2430 3099 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1799 1799 

Dopłata do HB od 1066 2132 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Położenie
Wybudowany w 2002 roku hotel położony jest ok. 2 km od 
centrum miasta, ok. 100 m od hotelu znajduje się przystanek 
komunikacji miejskiej, do najbliższych: supermarketu, barów 
i restauracji ok. 1 km. Autokar nie ma możliwości podjechania 
pod sam hotel, konieczne przeniesienie bagaży (ok. 100 m). Do 
lotniska ok. 25 km.
Plaża
Praia Lido – ok. 2 km od hotelu, wąska, kamienista. Obok plaży 
znajduje się Lido Bathing Complex (wyróżniony błękitną Flagą, 
wstęp płatny ok. 5,5 EUR/os dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki i pa-
rasole płatne ok. 5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, brodzik 
ze statkiem pirackim, w basenach słona woda, dostęp do oceanu, 
przebieralnie, więcej informacji na http://www.visitfunchal.pt/
en/things-to-experience/enjoy-the-sea/beaches-and-seaside-
-bathing-complexes/item/571-lido-bathing-complex.html). Praia 
Formosa - ok. 2,5 km od hotelu, kamienista, długa.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, dwa bary, ogród, niewielki 
taras słoneczny z basenem (podgrzewany) oraz leżakami, sale 
konferencyjne, parking. Dodatkowo płatne: opiekunka do dziec-
ka, pomoc medyczna, prasowanie i pralnia, wypożyczalnia samo-
chodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe. Hotel przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 71 pokojach różnego typu, roz-
lokowanych w 3-piętrowym budynku. Wszystkie pokoje klimaty-
zowane, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, 
szlafroki, klapki kąpielowe), TVsat, telefonem, minibarem (płat-
ny), sejfem (bezpłatny) oraz z balkonem. Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat gratis.
Pokój standardowy z widokiem na ogród (pow. ok. 30 m2) - dla 
max 3 osób, jako dostawka dodatkowe łóżko.
Pokój standardowy z panoramicznym widokiem (pow. ok. 30 m2) 
- dla max 3 osób, jako dostawka dodatkowe łóżko, widok na mia-
sto i okoliczne wzgórza.W tej kategorii dostępne pokoje dla osób 
niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Wyżywienie
HB Plus: śniadania 7:30-10:00 (bufet), obiadokolacje (a’la carte) 
i do obiadokolacji kieliszek wina, kieliszek wody i kawa/herbata; 
dodatkowo w godzinach Happy Hours 16:00-18:00 1 kieliszek 
wina lub 1 piwo lub 1 koktajl gratis.
Program sportowy i animacyjny
Raz w tygodniu wieczorne show i/lub muzyka na żywo. W cenie: 
basen kryty, siłownia, minigolf. Strefa SPA płatna (sauna, łaźnia 
parowa, hamam, masaże). W cenie 30 minut masażu (tylko 1 x 
na pobyt i tylko dla 1 osoby z pokoju).
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego obiektu.
www.charminghotelsmadeira.com

We dwoje

Miejsce dla wszystkich tych, którzy poszukują hotelu z duszą: kameralny i bardzo zadbany, otoczony ponad stuletnim ogrodem, urządzony 
w stylu retro, położony na wzgórzu z którego roztacza się malownicza panorama Funchal i wybrzeża. Idealna opcja również dla osób 
szukających spokoju (hotel nie prowadzi animacji).

Quinta das Vistas Palace Gardens – Funchal 
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

2420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 3870 5170 7270 9470

Styczeń od 2449 3599 5049 6930

Luty od 2430 3549 5070 6930

Marzec od 2420 3530 5049 6899

Kwiecień od 2599 3849 5349 7430

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2699 3470 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Madera

Położenie
Odświeżony w 2018 roku hotel znajduję się na południowo-za-
chodnim wybrzeżu Madery, w miejscowości Calheta. Przy hotelu 
kilka restauracji, kafeteria, sklepy z pamiątkami oraz market, 
a także postój taksówek i przystanek autobusowy. Do lotniska 
ok. 55 km.
Plaża
Praia da Calheta – przy hotelu, piaszczysto-żwirkowa. Leżaki 
i parasole na plaży dodatkowo płatne ok. 3,5 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, dwie restauracje (główna i a’la carte), 
dwa bary, taras słoneczny z basenem i brodzikiem, leżaki i pa-
rasole przy basenie, plac zabaw, sale konferencyjne. Dodatkowo 
płatne: opiekunka do dziecka, pralnia, parking/garaż (ok. 7,5 EUR 
dziennie). Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis. Hotel przy-
stosowany dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 153 pokojach różnego typu rozlo-
kowanych w 2 budynkach (główny przy plaży oraz tzw. Annex po 
przeciwnej stronie ulicy, budynki połączone ze sobą „mostkiem”). 
Wszystkie klimatyzowane z łazienką (suszarka do włosów), TV 
Sat, telefonem, minibarem (płatny), sejfem (płatny ok. 15 EUR/
tydzień) oraz balkonem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje standardowe (pow. ok. 23 m2) – dla max 2 osób, pokoje 
od strony ulicy, pokoje w budynku głównym.
Pokoje standardowe z widokiem na morze (pow. ok. 23 m2) – dla 
max 2 osób, pokoje w budynku głównym.
Suite (pow. ok. 45 m2) – dla max 4 osób, pokoje od strony uli-
cy, dodatkowo w pokoju zestaw do przygotowania kawy/her-
baty, osobna sypialnia i pokój dzienny, aneks kuchenny (płyta 
grzewcza, kuchenka mikrofalowa, naczynia i sztućce do przygo-
towania i serwowania posiłków), jako dostawki rozkładana sofa 
lub dodatkowe łóżka, pokoje w budynku Annex.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30-10:00), obiady (13:00-14:30) 
i obiadokolacje (18:00-21:00) w formie bufetu; lokalne napoje al-
koholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00), kawa i herbata (10:00-

23:00), przekąski (10:00-13:00) oraz popołudniowe słodkości 
(14:30-18:00) serwowane w miejscach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych, wieczorami mu-
zyka na żywo. W cenie: basen kryty, sauna i hamam. Za dodat-
kową opłatą: masaże. Dla dzieci - pokój zabaw.
Internet
WiFi gratis na terenie całego hotelu.
www.savoysignature.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Goście doceniają odświeżone w 2018 roku wnętrza, wygodne pokoje (również z osobną sypialnią), przyjemny taras słoneczny w otoczeniu 
zieleni, smaczne wyżywienie oraz hotelowe animacje (również dla dzieci). Hotel zasługuję na uwagę ze względu na to, że to jeden z niewielu 
hoteli na całej Maderze położony przy piaszczystej plaży (za to „+”).

Calheta Beach – Calheta +
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

2970 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 4199 5770 7520 11230

Styczeń od 2970 4370 5430 8699

Luty od 3180 4649 5730 9070

Marzec od 3349 5120 6020 10020

Kwiecień od 3399 5320 6099 10399

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1799 1799 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Madera

Położenie
Kompleks hotelowy składający się z 2 hoteli: Pestana Village 
Garden i Pestana Miramar. Kompleks położony jest ok. 1,5 km 
od centrum miasta, ok. 50 m od hotelu znajduje się przystanek 
komunikacji miejskiej, do najbliższych: supermarketu – ok. 50 m, 
barów i restauracji ok. 200 m. Do lotniska ok. 25 km.
Plaża
Plaża hotelu Pestana Carlton Madeira – ok. 500 m od hotelu, ka-
mienista, Klienci Pestana Village Garden & Miramar mogą korzy-
stać z kamienistej plaży oraz jednego z basenów hotelu Pestana 
Carlton (basen wskazany przez hotel).
Około 900 m od hotelu, przy plaży Lido (kamienista) znajduje się 
Lido Bathing Complex (wyróżniony błękitną Flagą, wstęp płatny 
ok. 5,5 EUR/os dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki i parasole płatne 
ok. 5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, brodzik ze statkiem 
pirackim, w basenach słona woda, dostęp do oceanu, przebieral-
nie, więcej informacji na www.visitfunchal.pt/en/things-to-expe-
rience/enjoy-the-sea/beaches-and-seaside-bathing-complexes/
item/571-lido-bathing-complex.html
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, cztery restauracje, bary, ogród, tarasy 
słoneczne z leżakami i parasolami, 2 baseny (słodka woda, w jed-
nym z basenów wydzielona część dla dzieci), butik. Dodatkowo 
płatne: prasowanie i pralnia, parking. Hotel przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(gratis). Hotel akceptuje małe zwierzęta (do 5 kg) – konieczna 
opłata ok. 25 EUR dziennie.
Pokoje
Kompleks oferuje zakwaterowanie w pokoi różnego typu rozlo-
kowanych w dwóch częściach Village i Miramar. Wszystkie pokoje 
z łazienką (suszarką do włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, 
telefonem, sejfem (płatny ok. 2,5 EUR dziennie), małą lodówką 
(bezpłatnie) oraz z balkonem. Łóżeczko dla dziecka do lat 2 gratis. 
Pokoje dla osób niepełnosprawnych na potwierdzenie.
Studio Classic Village (pow. ok. 30 m2) – dla max 3 osób, aneks 
kuchenny (płyta grzewcza, naczynia do przygotowania i serwo-
wania posiłków), jako dostawka dodatkowe łóżko lub sofa, widok 
na ogród. Pokoje odświeżone w 2012 roku.

Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania (7.00-10.00) w  formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do obiadokolacji. Dostępne dania wegetariańskie i bez-
glutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Dwa razy w tygodniu animacje dla dorosłych, raz na tydzień wie-
czorne show i/lub codziennie muzyka na żywo. W cenie: basen 
kryty, siłownia, sauna, łaźnia parowa, hamam. Masaże i zabiegi 
na twarz i ciało płatne.
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego kompleksu.
www.pestana.com

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Wszechobecna zieleń, bardzo ładnie zaaranżowany w romantycznym stylu teren hotelowy i wnętrza, dostępne pokoje z osobną sypialnią, 
obsługa na wysokim poziomie i bardzo smaczne wyżywienie – wszystko to sygnowane znaną portugalską siecią hotelową Pestana. Do tego 
możliwość korzystania z plaży hotelu Pestana Carlton Madeira. Kompleks wart uwagi.

Pestana Village & Miramar Garden Resort – Funchal 
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

2470 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 4499 5549 8020 9770

Styczeń od 2470 3470 4630 6299

Luty od 2749 3870 5020 6899

Marzec od 2749 3980 5020 7070

Kwiecień od 2749 4149 5020 7349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2470 3170 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1799 1799 

Dopłata za obiadokolacje od 956 1911 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Madera

Położenie
Wyremontowany w 2018 roku hotel położony jest w dzielnicy 
hotelowej Lido, ok. 2 km od centrum Funchal, przystanek komu-
nikacji miejskiej przy hotelu, do najbliższych: supermarketu – ok. 
100 m, barów i restauracji – ok. 50 m, do promenady ok. 500 m. 
Do lotniska ok. 25 km.
Plaża
Praia Lido – ok. 500 m od hotelu, wąska, kamienista. Obok plaży 
znajduje się Lido Bathing Complex (wyróżniony błękitną Flagą, 
wstęp płatny ok. 5,5 EUR/os dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki 
i parasole płatne ok. 5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, 
brodzik ze statkiem pirackim, w basenach słona woda, dostęp 
do oceanu, przebieralnie, więcej informacji na www.visitfunchal.
pt/en/things-to-experience/enjoy-the-sea/beaches-and-seasi-
de-bathing-complexes/item/571-lido-bathing-complex.html).
Praia Formosa - ok. 2,5 km od hotelu, kamienista, długa
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, dwa bary, taras słoneczny 
z basenem (podgrzewany, słodka woda) i brodzikiem, leżaka-
mi i parasolami, sala konferencyjna. Dodatkowo płatne: room 
service, opiekunka do dziecka, prasowanie i pralnia, parking (ok. 
6 EUR dziennie). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (gratis). Hotel 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel oferuje 315 pokoi różnego typu rozlokowane w 15-pię-
trowym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TV, telefonem, małą 
lodówką (gratis, minibar płatny), zestawem do przygotowania 
herbaty, sejfem (płatny ok. 13 EUR/tydzień) oraz z balkonem. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie). Hotel 
posiada jeden pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
(na potwierdzenie).
Pokoje standardowe (pow. ok. 28 m2) – dla max 2 osób, jako do-
stawka dodatkowe łóżko. Pokoje 1-osobowe mogą być mniejsze.
Studio (pow. ok. 30 m2) – dla max 3 osób, jako dostawka do-
datkowe łóżko, aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, płyta 
elektryczna, naczynia do przygotowania i serwowania posiłków).

Suite z widokiem na ocean (pow. ok. 40 m2) - dla max 2 osób, 
optycznie wydzielona część dzienna z sofą.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obiado-
kolacji (a’ la carte). Dostępne dania wegetariańskie.
Program sportowy i animacyjny
Kilka razy w tygodniu wieczorne show i/lub muzyka na żywo. 
W cenie: basen kryty, siłownia. Strefa SPA płatna ok. 5 EUR/os. 
(sauna, hamam).
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego obiektu.
www.altolido.pt

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Wyremontowany w 2018 roku, nowoczesny i stylowy hotel, z przestronnymi i gustownymi pokojami różnego typu. Położony niedaleko 
promenady (ok. 500), która łączy dzielnicę Lido z kamienistą plażą Formosa, i z której roztaczają się piękne widoki również na klif Cabo 
Girao.

Aldo Lido – Funchal 
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

2799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Styczeń od 2799 4070 5199 7299

Luty od 2980 4270 5399 7549

Marzec od 3149 4649 5699 8199

Kwiecień od 3280 5020 5899 8799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2699 3620 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 1830 1870 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 980 1960 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Madera

Położenie
Hotel położony w dzielnicy hotelowej Lido, ok. 3 km od centrum 
Funchal. W pobliżu hotelu (ok. 50 - 100 m) centrum handlowe, 
bary i restauracje. Przystanek komunikacji miejskiej ok. 50 m od 
hotelu, postój taksówek ok. 30 m. Do lotniska ok. 25 km.
Plaża
Niewielka, kamienista około 200 m. od hotelu.
Około 250 m od hotelu, nad oceanem znajduje się Ponta Gorda 
Bathing Complex (wyróżniony błękitną Flagą, wstęp płatny ok. 
5,5 EUR/os dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki i parasole płatne ok. 
5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, brodzik, w basenach 
słona woda, dostęp do oceanu, przebieralnie), więcej informacji 
na www.visitfunchal.pt/en/things-to-experience/enjoy-the-sea/
beaches-and-seaside-bathing-complexes/572-ponta-gorda-
-po%C3%A7as-do-governador-swimming-complex.html
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, 2 restauracje, bar, taras słoneczny, ba-
sen i brodzik (podgrzewane), leżaki i parasole przy basenie, sala 
konferencyjna. Dodatkowo płatne: room service, opiekunka do 
dziecka, prasowanie i pralnia, parking/garaż. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (gratis, wymiana płatna ok. 1 EUR/ręcznik). 
Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel dysponuje 215 pokojami różnego typu rozlokowanych 
w  11-piętrowym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, minibarem 
(płatny), sejfem (płatny ok. 13 EUR/tydzień) oraz z balkonem lub 
tarasem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis, dziecko wlicza się 
w maksymalną ilość osób w pokoju. Hotel dysponuje 2 pokojami 
(na potwierdzenie) przystosowanymi do osób niepełnospraw-
nych.
Pokój standardowy (pow. ok. 25 m2) – dla max 3 osób, widok 
na okolicę hotelu.
Pokój standardowy z widokiem na morze (pow. ok. 25 m2) – dla 
max 3 osób, widok może nie być pełny.
Pokoje na wyższych piętrach (pow. ok. 25 m2) – dla max 3 osób, 
pokoje położone na piętrach 9-11, w pokoju szlafrok i klapki ką-
pielowe, w cenie hamam i sauna.

Wyżywienie
Śniadania (7.00-10.30) w formie bufetu. Za dopłatą obiadokolacje 
(18:30-21:30) w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Wieczorami muzyka na żywo. W cenie: basen kryty, siłownia. 
Sauna i hamam płatne ok. 5 EUR/os., zabiegi na twarz i ciało 
płatne dodatkowo.
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego hotelu.

We dwoje

Odświeżony w 2016 roku, gustownie i nowocześnie urządzony, z tarasu słonecznego rozciąga się widok na Atlantyk i Funchal. Klienci 
wysoko oceniają czystość, obsługę i wyżywienie. Hotel z jedną z najbardziej dogodnych lokalizacji względem oceanu – około 250 metrów od 
nadoceanicznej promenady i kąpieliska Ponta Gorda. Jako bonus – hotel zapewnia darmowy transfer do centrum Funchal.

Baia Azul – Funchal 
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

3170 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Styczeń od 3170 4549 5299 7599

Luty od 3330 4699 5570 7849

Marzec od 3499 5120 5849 8549

Kwiecień od 3649 5499 6099 9199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299 2799 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 1849 1870 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 980 1960 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Madera

Położenie
Wybudowany w 2007 roku hotel położony jest w dzielnicy ho-
telowej Lido, ok. 3 km od centrum miasta. Restauracje, bary, su-
permarket ok. 250 m od hotelu. Przystanek komunikacji miejskiej 
przy hotelu. Do lotniska ok. 25 km.
Plaża
Praia Formosa - ok. 700 m od hotelu, kamienista, długa. Około 
1 km od hotelu, nad oceanem znajduje się Ponta Gorda Bathing 
Complex (wyróżniony błękitną Flagą, wstęp płatny ok. 5,5 EUR/
os. dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki i parasole płatne ok. 5 EUR/
komplet, na miejscu m.in.: basen, brodzik, w basenach słona 
woda, dostęp do oceanu, przebieralnie, więcej informacji na www.
visitfunchal.pt/en/things-to-experience/enjoy-the-sea/beaches-
-and-seaside-bathing-complexes/572-ponta-gorda-po%C3%A-
7as-do-governador-swimming-complex.html
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, sklep, restauracja (główna i a’la carte), 
3 bary, taras słoneczny z basenem (słodka woda), leżaki i paraso-
le,sale konferencyjne. Za dodatkową opłatą: opieka nad dzieckiem, 
room service, pralnia, prasowanie, garaż. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe. Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 172 pokojach różnego typu roz-
lokowanych w trzech budynkach (C -budynek ze strefą baseno-
wą nad oceanem, A i B - dwa kolejne pod po przeciwnej stronie 
ulicy). Wszystkie pokoje klimatyzowane, z łazienką (suszarka do 
włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, telefonem, małą lodówką 
(bezpłatna), sejfem (płatny ok. 1,5 EUR dziennie) i balkonem. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis
Pokój standardowy z bocznym widokiem na morze (pow. ok. 
34 m2) – dla max 2 osób, pokoje w budynku C.
Suite (pow. ok. 55 m2) – dla max 3 osób, widok na okolicę, osobna 
sypialnia i pokój dzienny, pokoje w budynku A. W tej kategorii 
dostępne pokoje dla osób niepełnosprawnych (pokoje na po-
twierdzenie).
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Wyżywienie
Śniadania (7:30-10:30) i obiadokolacje (19:00-22:00) w formie 
bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do lunchu (12:30-14:30) ser-
wowanych w formie a la carte. Istnieje możliwość dopłaty do 
napojów do obiadokolacji (HB Plus) – na osobę” ½ butelki wina 
i woda lub 2 piwa i woda.
Program sportowy i animacyjny
Muzyka na żywo 2 razy w tygodniu. Bezpłatnie: basen kryty, si-
łownia i centrum fitness. Za dodatkową opłatą: bilard, centrum 
SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia turecka, hamam, masaże).
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego hotelu.
www.goldenresidence.com.pt

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Hotel położony malowniczo na klifie, do tego bardzo ładnie zaaranżowane lobby oraz strefa basenowa. Z tarasu słonecznego rozpościera 
się piękny widok na ocean i IIhas Desertas. Hotel wyróżniają komfortowe i przestronne pokoje (również z osobną sypialnią). Około 5 km od 
hotelu znajduje się urocza miejscowość Camara de Lobos – można do niej dojść również brzegiem oceanu.

Golden Residence – Funchal 
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

3230 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 5149 7099 9099 12370

Styczeń od 3230 4949 5899 8770

Luty od 3449 5180 6199 9070

Marzec od 3549 5499 6349 9599

Kwiecień od 3520 5499 6299 9599

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1799 1799 

Dopłata za Half Board Plus od 168 336 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Madera

Położenie
Odnowiony w 2009 roku hotel położony jest w mieście (przy 
drodze), ok. 1 km od centrum (hotel zapewnia bezpłatny transfer 
6 dni w tygodniu), ok. 50 m od hotelu znajduje się przystanek 
komunikacji miejskiej, do najbliższych: centrum handlowego ok. 
750 m, barów i restauracji ok. 500 m. Do lotniska ok. 25 km
Plaża
Praia do Almirante – ok. 2 km od hotelu, kamienista.
Około 2,5 km od hotelu, przy plaży Lido (kamienista) znajduje się 
Lido Bathing Complex (wyróżniony błękitną Flagą, wstęp płatny 
ok. 5,5 EUR/os. dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki i parasole płatne 
ok. 5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, brodzik ze statkiem 
pirackim, w basenach słona woda, dostęp do oceanu, przebieral-
nie, więcej informacji na www.visitfunchal.pt/en/things-to-expe-
rience/enjoy-the-sea/beaches-and-seaside-bathing-complexes/
item/571-lido-bathing-complex.html
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, dwa bary, ogród, taras słoneczny 
z basenem (słodka woda, podgrzewany) i brodzikiem, leżaka-
mi oraz parasolami, sala konferencyjna, parking. Dodatkowo 
płatne: room service, opiekunka do dziecka, pomoc medyczna, 
prasowanie i pralnia, wypożyczalnia samochodów, parking. Ho-
tel zapewnia ręczniki basenowe. Hotel przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 261 pokojach różnego typu roz-
lokowanych 9-piętrowym budynku. Wszystkie pokoje klimaty-
zowane, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), 
TVsat, telefonem, zestawem do parzenia kawy i herbaty, miniba-
rem (dodatkowo płatny), sejfem (płatny ok. 15 EUR/tydzień) oraz 
z balkonem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne w formie bufetu (07.30-10.00). Istnieje 
możliwość dopłaty do obiadokolacji (bufet lub a’ la carte). Do-
stępne dania wegetariańskie i bezglutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Codziennie wieczorne show i/lub muzyka na żywo. W cenie: 
basen kryty, siłownia, bilard, tenis stołowy. Strefa SPA płatna 

ok. 5 EUR/os dzień (sauna, jacuzzi, hamam), masaże płatne 
dodatkowo.
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego obiektu.
www.fourviewshotels.com

We dwoje

Hotel cieszący się bardzo dobrymi opiniami, Goście doceniają położenie (niedaleko centrum), urozmaicone wyżywienie, obsługę, pokoje 
oraz piękne widoki na miasto oraz zatokę Funchal, jakie rozpościerają się z części pokoi, tarasu słonecznego i restauracji. Hotel bardziej na 
wakacje we dwoje niż na rodziny wypoczynek (brak atrakcji dla dzieci poza brodzikiem).

Four Views Bahia – Funchal 
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

3020 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 4649 6299 8270 11020

Styczeń od 3020 4549 5549 8099

Luty od 3320 4899 5970 8599

Marzec od 3270 4970 5899 8720

Kwiecień od 3249 4970 5849 8720

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1799 1799 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Madera

Położenie
Hotel położony ok. 3 km od centrum Funchal. W pobliżu hotelu 
(ok. 100 - 200 m) centrum handlowe, bary i restauracje. Przysta-
nek komunikacji miejskiej ok. 100 m od hotelu. Do nadmorskiej 
promenady/ścieżki około 350 metrów. Do lotniska ok. 25 km.
Plaża
Niewielka, kamienista około 500 m. od hotelu. Około 500 m od 
hotelu, nad oceanem znajduje się Ponta Gorda Bathing Complex 
(wyróżniony błękitną Flagą, wstęp płatny ok. 5,5 EUR/os. dorosła, 
zniżki dla dzieci, leżaki i parasole płatne ok. 5 EUR/komplet, na 
miejscu m.in.: basen, brodzik, w basenach słona woda, dostęp do 
oceanu, przebieralnie), więcej informacji na www.visitfunchal.pt/
en/things-to-experience/enjoy-the-sea/beaches-and-seaside-
-bathing-complexes/572-ponta-gorda-po%C3%A7as-do-gover-
nador-swimming-complex.html
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, bar, windy, 2 restauracje (w tym główna bufeto-
wa i a’la carte), 2 bary, ogród, taras słoneczny z basenem (pod-
grzewany) oraz brodzikiem (w basenach słodka woda), leżaki 
(w cenie) i parasolami (dodatkowo płatne). Dodatkowo płatne: 
room service, opiekunka do dziecka, prasowanie i pralnia.
Pokoje
Hotel oferuje 277 pokoi różnego typu rozlokowanych w 10-pię-
trowym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), TVsat, telefonem, minibarem (płatny), 
sejfem (płatny ok. 12 EUR/tydzień) oraz z balkonem lub tarasem. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokój standardowy (pow. ok. 20 m2) – dla max 2 osób, pokoje 
od strony ulicy.
Pokój standardowy z widokiem na ogród (pow. ok. 20 m2) – dla 
max 2 osób.
Studio (pow. ok. 28 m2) – dla max 3 osób, jako dostawka dodat-
kowe łóżko, w pokoju aneks kuchenny (płyta grzewcza, naczynia 
do przygotowania i serwowania posiłków), pokoje od strony ulicy 
albo od strony ogrodu.
Wyżywienie
Śniadania (7.30-10.00) i obiadokolacje (19:00-21:30) w formie 
bufetu, do obiadokolacji kieliszek wina lub piwa lub soku, woda). 

Istnieje możliwość dopłaty do All Inclusive: śniadania (bufet), 
obiady (a’la carte lub bufet), obiadokolacje (bufet), przekąski, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (11:00 - 23:00), po-
południowe słodkości (16:00-17:00) w miejscach wyznaczonych 
przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych. W cenie: basen kryty, 
strefa fitness, pokój gier (niektóre gry mogą być płatne). Strefa 
SPA płatna (solarium, łaźnia parowa, hamam, masaże).
Internet
Wi-Fi gratis.
www.hoteljardinsdajuda.com

All Inclusive za dopłatą We dwoje

Hotel nie należy do najnowszych, ale za to jest bardzo dobrze utrzymany i w atrakcyjnej cenie. Duży i ładny ogród oraz basen, przestronne 
pokoje oraz bardzo dobra obsługa to wizytówki hotelu. Do tego All Inclusive (za dopłatą) dla wszystkich ceniących wygodę tej formuły. 
Polecamy!

Jardins d’Ajuda – Funchal 
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

2230 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 3370 4499 6470 8349

Styczeń od 2230 3249 4730 6349

Luty od 2299 3270 4849 6470

Marzec od 2299 3249 4849 6430

Kwiecień od 2349 3549 4930 6849

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2349 2830 

Dopłata do All Inclusive od 840 1680 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Madera

Położenie
Wybudowany w 2019 roku hotel położony w mieście, ok. 500 m 
od centrum, ok. 300 m. od hotelu znajduje się przystanek komu-
nikacji miejskiej, do najbliższych: supermarketu, barów i restau-
racji ok. 300 m. Autokar nie ma możliwości podjechania pod sam 
hotel, konieczne przeniesienie bagaży (ok. 150 m). Do lotniska 
ok. 25 km.
Plaża
Praia do Almirante – ok. 750 m od hotelu, kamienista.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, dwa bary, niewielki taras sło-
neczny na dachu z basenem oraz kilkoma leżakami. Dodatkowo 
płatne: room service, parking, pralnia. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe.
Pokoje
Hotel oferuje 92 pokoi różnego typu rozlokowanych w 7-pię-
trowym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane z łazienką 
(suszarka do włosów), TVsat, telefonem, zestawem do przygo-
towania kawy i herbaty, minibarem (płatny), sejfem (bezpłatny) 
oraz z balkonem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokój superior (ok. 22 m2) – dla max 3 osób, jako dostawka do-
datkowe łóżko.
Wyżywienie
Śniadania (7.30-10.30) w formie bufetu. Istnieje możliwość dopła-
ty do obiadokolacji (a’ la carte). Dostępne dania wegetariańskie 
i bezglutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu sportowego, ani animacyjneg. Naj-
bliższe rozrywki w centrum Funchal.
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego hotelu.
www.turim-hotels.com

We dwoje

Miejski hotel w butikowym stylu. Nowoczesny design z materiałów najwyższej jakości, komfortowe pokoje urządzone w jasnych kolorach 
oraz piękny widok ze sky baru na dachu na miasto i zatokę. Idealny na wakacje we dwoje i dla wszystkich tych, którzy chcą być w centrum 
życia Funchal. Do słynnego targu Mercado dos Lavradores ok. 400 metrów i tyle samo do starego miasta Funchal. Polecamy!

Turim Santa Maria Hotel – Funchal 
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

2420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 4830  8570 

Luty od 2520 3370 4630 6049

Marzec od 2449 3299 4520 5930

Kwiecień od 2420 3299 4470 5930

Cena za dziecko (13-17 lat) już od 2249 2699 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 672 1344 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Madera

Położenie
Odświeżony w 2013 roku hotel jest częścią kompleksu Dorisol, 
w  skład którego wchodzą 3 hotele. Kompleks położony jest 
w dzielnicy hotelowej Lido, ok. 2 km od centrum miasta, ok. 100 
– 300 m od hotelu znajdują się: przystanek komunikacji miejskiej, 
supermarket, bary i restauracje. Do lotniska ok. 25 km.
Plaża
Praia Lido – ok. 600 m od hotelu, wąska, kamienista. Obok plaży 
znajduje się Lido Bathing Complex (wyróżniony błękitną Flagą, 
wstęp płatny ok. 5,5 EUR/os dorosła, zniżki dla dzieci, leżaki i pa-
rasole płatne ok. 5 EUR/komplet, na miejscu m.in.: basen, brodzik 
ze statkiem pirackim, w basenach słona woda, dostęp do oceanu, 
przebieralnie, więcej informacji na http://www.visitfunchal.pt/
en/things-to-experience/enjoy-the-sea/beaches-and-seaside-
-bathing-complexes/item/571-lido-bathing-complex.html).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, czytelnia, restauracja, bar, snack bar, 
ogród, tarasy słoneczne z leżakami, 2 baseny i brodzik (w base-
nach słodka woda), parking. Dodatkowo płatne: pralnia i praso-
walnia. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 20 EUR).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w  148 pokojach różnego typu 
rozlokowanych w 12-piętrowym budynku. Wszystkie z łazienką 
(suszarka do włosów), TVsat, telefonem oraz z sejfem (płatny ok. 
2 EUR/dzień). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokój standardowy (pow. ok. 20 m2) - dla max 3 osób, pokój bez 
balkonu.
Pokój standardowy z balkonem (pow. ok. 24 m2) - dla max 3 osób.
Wyżywienie
Śniadania (7:30-10:00) oraz obiadokolacje (19:00-21:00) w for-
mie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty All Inclusive: śniadania 
(bufet), obiady (13:00-14:00 tzw. set menu) i obiadokolacje 
(bufet), przekąski (kanapki, tosty, hamburgery, frytki, sałatka, 
pizza, kawa/herbata, słodkości, lody – w godzinach wyznaczo-
nych przez hotel), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00-23:00). Dostępne dania wegetariańskie i bezglutenowe.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dorosłych, wieczorami pokazy i/
lub muzyka na żywo. W cenie: basen kryty, tenis stołowy. Płatne 
dodatkowo: kort tenisowy (ok. 5 EUR/godzina), bilard (ok. 5 EUR/
godzina), strefa SPA (sauna, masaże, zabiegi na ciało).
Internet
Wi-Fi gratis w miejscach ogólnodostępnych.
www.dorisol.com

All Inclusive za dopłatą We dwoje

Na terenie kompleksu 2 baseny, kort tenisowy i zadbany ogród. Idealna baza wypadowa dla wszystkich tych, którzy na własną rękę 
chcieliby zwiedzać wyspę. Hotel dla niewymagających Klientów ale za to w bardzo dobrej cenie.

Kategoria lokalna: ***
Dorisol Estrelicia – Funchal 

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

2170 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 3370 4270 6470 7970

Styczeń od 2170 2999 4430 5899

Luty od 2199 3099 4699 6199

Marzec od 2170 3070 4630 6130

Kwiecień od 2199 3230 4699 6399

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1820 1849 

Dopłata do All Inclusive od 840 1680 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Madera

Położenie
Hotel położony jest w mieście, ok. 500 m od jego centrum, ok. 
100 m od hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, 
do najbliższych: supermarketu - ok. 700 m, barów i restauracji 
- ok. 100 m. Autokar nie ma możliwości podjechania pod sam 
hotel, konieczne przeniesienie bagaży (ok. 100 m). Do lotniska 
ok. 25 km.
Plaża
Praia do Almirante – ok. 2 km od hotelu, kamienista.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, restauracja, bar. Dodatkowo płatne: pra-
sowanie i pralnia, parking.
Pokoje
Hotel oferuje 76 pokoi różnego typu rozlokowanych w 6-piętro-
wym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane, z łazienką (su-
szarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (płatny ok. 10 EUR/
tydzień). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje standardowe (pow. ok. 15-20 m2) – dla max 3 osób, jako 
dostawka dodatkowe łóżko. Pokoje 1-osobowe mają metraż ok. 
10 m2.
Pokoje standardowe z balkonem (pow. ok. 20 m2) - dla max 
3 osób, jako dostawka dodatkowe łóżko.
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne (7.30-13.00) w formie bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do obiadokolacji (tzw set menu). Dostępne 
dania wegetariańskie i bezglutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie zapewnia programu sportowo-animacyjnego.
Internet
Wi-Fi gratis na terenie całego obiektu.
www.hotelorquidea.com

We dwoje

Podstawowe 3* położone w mieście - w pobliżu hotelu bary i restauracje. Hotel dla wszystkich osób, które za niewygórowaną cenę chcą 
spędzić wakacje na Maderze i korzystać z typowo miejskich atrakcji.

Orquidea – Funchal 
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

2199 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Grudzień od 4049 4749 7599 8899

Styczeń od 2199 2899 4270 5570

Luty od 2370 3070 4520 5849

Marzec od 2349 3049 4520 5799

Kwiecień od 2449 3299 4630 6270

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1799 1799 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 595 1190 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie transfer do hotelu. Wie-
czorem kolacja i nocleg. Uwaga! W przypadku 
nocnych godzin przelotu w tym dniu nie będzie 
kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Funchal - 
stolicy wyspy. Rozpoczniemy od Mercado dos 
Lavadores - najsłynniejszego targu Madery, 
gdzie można nie tylko zobaczyć co właśnie zło-
wili rybacy, ale i skosztować słynnych krzyżówek 
różnych owoców np. marakui z truskawką, czy 
banana z ananasem. Następnie spacer uliczkami 
starego miasta. Kolejnym punktem programu 
będzie miejski ogród botaniczny, gdzie na 8300 
m2 można zapoznać się z piękną florą Madery 
i całego świata. Na zakończenie wizyta w jed-
nej z winiarni, gdzie będzie można zobaczyć jak 
produkuje się znane wino - maderę, w progra-

mie przewidziana także degustacja. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu, jeśli pozwolą na to wa-
runki pogodowe, pojedziemy na Pico do Arieiro 
(1818 m.n.p.m), z którego roztacza się zjawisko-
wa panorama na najwyższe szczyty Madery. Ko-
lejnym punktem programu będzie Ribeiro Frio 
- mała górska miejscowość słynąca ze stawów 
hodowlanych pstrąga tęczowego, otoczona la-
sem wawrzynowym (UNESCO). Przejazd do 
wioski Santana, słynącej z tradycyjnych, charak-
terystycznych budynków i domów mieszkalnych 
w kształcie litery A. Tam lunch (dodatkowo płat-
ny), a po lunchu zapraszamy na „poncha” - to 
napój robiony z rumu z trzciny cukrowej z dodat-
kiem miodu i soku z limonek. Powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 80 km). 
 Dzień 4  Śniadanie. Dzień wolny. Dla chęt-
nych i za dodatkową opłatą (ok. 37 EUR/os.) 
proponujemy trekking lewadą 25 Fontes, która 

prowadzi przez las wawrzynowy (UNESCO), po-
śród gigantycznych paproci, pięknie pachnących 
wrzośców oraz szumiących w tle wodospadów. 
Pokonanie trasy (w dwie strony około 10 km) 
zajmuje około 4 godzin, trasa należy do śred-
nio trudnych (około 400 m przewyższenia), 
rekomendujemy zabranie wody i  przekąski, 
butów trekkingowych oraz ciepłej bluzy. Kola-
cja i nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie. Przejazd przez przełęcz 
Encumeada przez przepiękną dolinę do wioski 
Sao Vicente, położonej na północnym wybrzeżu 
wyspy. W Sao Vicente proponujemy podziemny 
spacer w powulkanicznej jaskini. Następnie prze-
jazd do Porto Moniz, które słynie z naturalnych 
wulkanicznych basenów skalnych - możliwość ką-
pieli (w zależności od pogody). Powrót do hotelu 
przez płaskowyż Paul da Serra, zwany „maderską 
tundrą”. Kolacja, nocleg. (Trasa ok. 110 km). 
 Dzień 6  Śniadanie. Dzień wolny. Dla chęt-

nych i za dodatkową opłatą (ok. 100 EUR/os.) 
wycieczka promem na wyspę Porto Santo - po-
łożoną nieco ponad 40 km na północny wschód 
od Madery (przeprawa trwa około 2,5 godziny 
w  jedną stronę). Porto Santo słynnie przede 
wszystkim z 9 kilometrowej, naturalnej plaży 
o złotym piasku i leczniczych właściwościach. 
Krótki przejazd do stolicy wyspy - Vila Baleira. 
W Vila Baleira czas wolny na kąpiele słoneczne 
i morskie lub za dodatkową opłatą: możliwość 
wypożyczenia rowerów, jazda konna, szlaki pie-
sze, nurkowanie. Po południu powrót na Made-
rę. Istnieje opcja zakupienia wycieczki na Porto 
Santo w wersji lotniczej - cena do potwierdzenia 
u rezydenta (przelot trwa ok. 20 minut w jedną 
stronę, wtedy w cenę wycieczki transfer hotel - 
lotnisko w Funchal - hotel, bilet lotniczy na Porto 
Santo i z powrotem, transfer lotnisko - Vila Ba-
leira - lotnisko na Porto Santo. Kolacja, nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Dzień wolny. Dla chęt-

W programie: Funchal – tętniąca życiem stolica wyspy • egzotyczna roślinność Madery • spadziste dachy w Santana i Dolina Zakonnic 

• malownicze widoki Encumeada • naturalne baseny w Porto Moniz • Pico do Arieiro • dla chętnych (płatne dodatkowo) wizyta Camara 
de Lobos oraz plażowanie na Porto Santo
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Maderze

Madera – Festiwal wiecznej wiosny 

Pico do
Arieiro

Ribeiro
Frio

SantanaSao Vicente

Porto Moniz

Encumeada 

Paul da Serra

MADERA

Funchal

      –› Nowość  

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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nych i za dodatkowa opłatą (ok. 35 EUR/os.) 
półdniowa wycieczka do Camara de Lobos 
i  na Cabo Girao - najwyższy klif w  Europie. 
Spacer po zawieszonej 580 m n.p.m szklanej 
platformie zapewni fantastyczne widoki na 
południową część wyspy. Przejazd do Camara 
de Lobos - najsłynniejszej z wiosek rybackich 
Madery i uwiecznionej przez samego Winstona 
Churchilla. Na zakończenie Monte - urokliwa 
wieś położona powyżej stolicy Funchal, sły-
nąca z pięknego kościoła (gdzie pochowany 
jest ostatni cesarz Austro-Węgier), ogrodów 
publicznych oraz zjazdów na saniach (płatny 
dodatkowo ok. 15 EUR/os). Kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie. Trans-
fer na lotnisko w Funchal. Wylot do Polski. Dla 
Klientów pozostających na kolejny tydzień 
wypoczynku: po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer do wybranego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
HOTELE
Hotele *** - położony w Funchal, przykładowy 
hotel to Dorisol Estrelicia (pokoje standardowe).
Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, (przy czym 3 - oso-
bowe, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostaw-
ką), wszystkie z łazienkami i wc, często z tele-
fonem i klimatyzacją. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w wybranym hotelu na Maderze. Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Portugalia Madera” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 

klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 
7  rozpoczętych dób hotelowych, śniadania 
i  obiadokolacje, program turystyczny j.w., 
opiekę polskiego pilota podczas objazdu oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla kierowców, opłaty 
rezerwacyjne itp) w kwocie 65 EUR/os - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Cena nie obejmuje 
również wycieczek opcjonalnych wymienionych 
w programie imprezy, dodatkowych posiłków 
i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych.

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

Orquidea 
***

od 699 zł

Turim Santa Maria Hotel 
****

od 849 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2499 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.12 - 03.01 4770 8799

03.01 - 10.01 2570 4849

10.01 - 17.01 2599 4970

17.01 - 24.01 2699 5349

24.01 - 31.01 2720 5349

31.01 - 07.02 2730 5349

07.02 - 14.02 2699 5349

14.02 - 21.02 2870 5349

21.02 - 28.02 2620 5220

28.02 - 07.03 2570 5199

07.03 - 14.03 2549 5199

14.03 - 21.03 2699 5199

21.03 - 28.03 2570 5130

28.03 - 04.04 2499 5130

04.04 - 11.04 2520 5220

11.04 - 18.04 2949 5349

18.04 - 25.04 3049 5130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2820 

Cena za dziecko już od 2470 

Dopłata za pok. 1 os. od 629 

Kod imprezy: MZW

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Madera – Gdzie nogi poniosą 
W programie: Lewada 25 Fontes i las laurowy (UNESCO) • zachwycający wschód – trekking po półwyspie św. Wawrzyńca • Funchal: kolorowe 
drzwi starego miasta i ogród botaniczny • maderska kuchnia i wino • piaszczysta plaża Porto Santo (wycieczka dodatkowo płatna)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Maderze

Rabacal Pico do
Arieiro

Ribeiro
Frio

Santana

MADERA

Funchal

Przylądek
Św. Wawrzyńca

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie transfer do hotelu. Wie-
czorem kolacja i nocleg. Uwaga! W przypadku 
nocnych godzin przelotu w tym dniu nie będzie 
kolacji.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Funchal - 
stolicy wyspy. Rozpoczniemy od Mercado dos 
Lavradores - najsłynniejszego targu Madery, 
gdzie można nie tylko zobaczyć co właśnie zło-
wili rybacy, ale i skosztować słynnych krzyżówek 
różnych owoców np. marakui z truskawką, czy 
banana z ananasem. Następnie spacer uliczkami 
starego miasta. Kolejnym punktem programu 
będzie miejski ogród botaniczny, gdzie na 8300 
m2 można zapoznać się z piękną florą Madery 
i całego świata. Na zakończenie wizyta w jed-
nej z winiarni, gdzie będzie można zobaczyć jak 
produkuje się znane wino - maderę, w progra-
mie przewidziana także degustacja. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu, jeśli pozwolą na to wa-
runki pogodowe, pojedziemy na Pico do Arieiro 
(1818 m.n.p.m), z którego roztacza się zjawiskowa 
panorama na najwyższe szczyty Madery. Kolej-
nym punktem programu będzie Ribeiro Frio 
- mała górska miejscowość słynąca ze stawów 
hodowlanych pstrąga tęczowego, otoczona la-
sem wawrzynowym (UNESCO). Przejazd do 
wioski Santana, słynącej z tradycyjnych i cha-
rakterystycznych budynków i domów mieszkal-
nych w kształcie litery A i tam lunch (dodatkowo 
płatny), a po lunchu zapraszamy na „poncha” - to 
napój robiony z rumu z trzciny cukrowej z dodat-
kiem miodu i soku z limonek. Powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 80 km). 
 Dzień 4  Śniadanie. W tym dniu proponu-

jemy trekking lewadą 25 Fontes, która prowa-
dzi przez las wawrzynowy (UNESCO), pośród 
gigantycznych paproci, pięknie pachnących 
wrzośców oraz szumiących w tle wodospadów. 
Pokonanie trasy (w dwie strony około 10 km) 
zajmuje około 4 godzin, trasa należy do średnio 
trudnych (około 400 m przewyższenia), reko-
mendujemy zabranie wody i przekąski, butów 
trekkingowych oraz ciepłej bluzy. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 5  Śniadanie. W tym dniu zapraszamy 
na trekking po półwyspie świętego Wawrzyńca 
(Sao Lorenco), czyli po najbardziej na wschód 
wysuniętej części Madery. Szlak uznawany 
jest za najbardziej widowiskowy na wyspie - 
prowadzi gdzieniegdzie urwiskami skalnymi 
do punktów widokowych na piękne formacje 
skalne zatopione w wodach Atlantyku. Trasa 
należy do średnio trudnych, jej przejście zajmuje 
około 4 godzin (ok. 8 km, do Casa do Sardinha 
i z powrotem), rekomendujemy zabranie wody, 
przekąski, butów trekkingowych, ciepłej bluzy 
oraz kremu z filtrem. Powrót do hotelu, kolacja, 
nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Dzień wolny. Dla chęt-
nych i za dodatkową opłatą (ok. 100 EUR/os) 
wycieczka promem na wyspę Porto Santo - po-
łożoną nieco ponad 40 km na północny wschód 
od Madery (przeprawa trwa około 2,5 godziny 
w  jedną stronę). Porto Santo słynnie przede 
wszystkim z 9 kilometrowej, naturalnej plaży 
o złotym piasku i leczniczych właściwościach. 
Krótki przejazd do stolicy wyspy - Vila Baleira. 
W Vila Baleira czas wolny na kąpiele słoneczne 
i morskie lub za dodatkową opłatą: możliwość 
wypożyczenia rowerów, jazda konna, szlaki 
piesze, nurkowanie. Istnieje również opcja 
zakupienia wycieczki na Porto Santo w wersji 

lotniczej - cena do potwierdzenia u rezydenta 
(przelot trwa ok. 20 minut w jedną stronę), wte-
dy w cenę wycieczki wliczony jest dodatkowo 
przelot w obie strony oraz transfer z lotniska 
do stolicy wyspy - Vila Baleira i z powrotem. 
Po południu powrót na Maderę. Kolacja, nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Dzień wolny. Chętnym 
i za dodatkową opłatą (ok. 30 EUR/os) propo-
nujemy 3-godzinny rejs katamaranem wzdłuż 
południowego wybrzeża Madery w poszuki-
waniu wielorybów i delfinów. Kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowanie. Trans-
fer na lotnisko w Funchal. Wylot do Polski. Dla 
Klientów pozostających na kolejny tydzień 
wypoczynku: po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer do wybranego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. 
Trekkingi oraz wycieczka katamaranem są za-
leżne od warunków pogodowych.
HOTELE
Hotele *** - położony w Funchal, przykładowy 
hotel to Dorisol Estrelicia (pokoje standardowe).
Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe, (przy czym 3 - oso-
bowe, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostaw-
ką), wszystkie z łazienkami i wc, często z tele-
fonem i klimatyzacją. Wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w wybranym hotelu na Maderze. Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Portugalia Madera” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, 

7  rozpoczętych dób hotelowych, śniadania 
i  obiadokolacje, program turystyczny j.w., 
opiekę polskiego pilota podczas objazdu oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla kierowców, opłaty 
rezerwacyjne itp) w kwocie 75 EUR/os. - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Cena nie obejmuje 
również wycieczek opcjonalnych wymienionych 
w programie imprezy, dodatkowych posiłków 
i napojów do kolacji oraz wydatków osobistych.

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

Orquidea 
***

od 699 zł

Turim Santa Maria Hotel 
****

od 849 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2520 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.12 - 03.01 3649 6849

03.01 - 10.01 2649 4899

10.01 - 17.01 2620 5020

17.01 - 24.01 2720 5399

24.01 - 31.01 2720 5399

31.01 - 07.02 2699 5349

07.02 - 14.02 2699 5349

14.02 - 21.02 2699 5349

21.02 - 28.02 2649 5270

28.02 - 07.03 2520 5220

07.03 - 14.03 2520 5199

14.03 - 21.03 2549 5199

21.03 - 28.03 2599 5199

28.03 - 04.04 2670 5199

04.04 - 11.04 2570 5270

11.04 - 18.04 2770 5349

18.04 - 25.04 2799 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2849 

Cena za dziecko już od 2299 

Dopłata za pok. 1 os. od 629 

Kod imprezy: MTL

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Porto Santo: 9-kilometrowa piaszczysta plaża, sporty wodne i szlaki trekkingowe • zielona Madera – spektakularna Dolina Zakonnic 
i ogród botaniczny w Funchal, tradycja w Santana i Monte
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Maderze

Madera i Porto Santo

Funchal

Dolina Zakonnic

Vila Baleira

P.N. Ribeiro Frio

Santana
MADERA

PORTO SANTO

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl. 
Po przylocie transfer do hotelu Four Views 
Monumental **** w Funchal (lub podobnego). 
Wieczorem kolacja i nocleg. Uwaga! W przy-
padku nocnych godzin przelotu w tym dniu nie 
będzie kolacji.
 Dzień 2  Wcześnie rano transfer do portu 
w Funchal (śniadanie w formie pakietu np: sok/
woda, owoc, croissant lub kanapka z szynką lub 
serem), przeprawa promowa na Porto Santo 
(ok. 2,5 h,). Porto Santo to niewielka wulka-
niczna wyspa (42 km2 powierzchni) położona 
ok. 40 km na północny wschód od Madery, ze 
stolicą w Vila Baleira - tu znajdują się hotele, re-
stauracje i bary, centrum handlowe. Największą 
atrakcją wyspy jest ponad 9 kilometrowa, piasz-
czysta, szeroka plaża, rozciągająca się z Vila Ba-
leira do Ponta de Calheta. Dla osób chcących ak-
tywnie spędzić czas do wyboru pozostaje szereg 
atrakcji np. windsurfing, kitesurfing, nurkowanie 
i snorkeling, jazda konna czy jazda na rowerze. 
Na wyspie znajduje się również klub tenisowy 
oraz pole golfowe. Wielbiciele pieszych wędró-
wek docenią trasy trekkingowe wzdłuż Pico de 
Branco lub Terra Cha. Po południu zakwatero-
wanie w hotelu Praia Dourada (lub podobnym) 
*** w Vila Baleira, dostępne pokoje 1-2 osobowe. 
Wyżywienie: śniadania kontynentalne w hotelu 
Praia Dourada i obiadokolacje serwowane w ho-
telu Torre Praia (ok. 800 metrów od hotelu Praia 
Dourada, hotel zapewnia transfer na kolację/z 
kolacji, transfer w turach).
 Dzień 3-4  Dni wolne, czas na kąpiele 
słoneczne i morskie lub samodzielne eksplo-
rowanie wyspy. Zachęcamy do skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych po wyspie (płatne 

dodatkowo, od około 20 EUR/os.) - propozycję 
wycieczek przedstawi pilot wycieczki.
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Wieczorem przeprawa promowa na Maderę, 
kolacja na promie w  restauracji samoobsłu-
gowej, w  cenie: zupa, danie główne, deser, 
napój, kawa). Transfer do hotelu Four Views 
Monumental (lub podobnego) **** w Funchal. 
Nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Funchal 
- stolicy wyspy. Rozpoczniemy od Mercado 
dos Lavadores - najsłynniejszego targu Ma-
dery, gdzie można nie tylko zobaczyć 
co właśnie złowili rybacy, ale 
i  skosztować słynnych krzy-
żówek różnych owoców np. 
marakui z  truskawką, czy 
banana z ananasem. Na-
stępnie spacer uliczkami 
starego miasta. Kolejnym 
punktem programu będzie 
miejski ogród botaniczny, 
gdzie na 8300 m2 można za-
poznać się z piękną florą Madery 
i  całego świata. Kolejnym punktem 
programu tego dnia będzie Monte - urokliwa 
wieś położona powyżej stolicy Funchal, słyną-
ca z pięknego kościoła gdzie pochowany jest 
ostatni cesarz Austro-Węgier, ogrodów publicz-
nych oraz zjazdów na saniach. Na zakończenie 
wizyta w jednej z winiarni, gdzie będzie można 
zobaczyć jak produkuje się znane wino - made-
rę, w programie przewidziana także degustacja. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd do Doliny Za-
konnic (Curral das Freiras), gdzie poza piękny-
mi widokami na turystów czekają kasztanowe 
słodkości i wymyślne likiery. Kolejnym punktem 

programu będzie Ribeiro Frio - mała górska 
miejscowość słynąca ze stawów hodowlanych 
pstrąga tęczowego, otoczona lasem wawrzy-
nowym (UNESCO). Przejazd do wioski Santana, 
słynącej z tradycyjnych, charakterystycznych 
budynków i domów mieszkalnych w kształcie 
litery A. Tam lunch (dodatkowo płatny), a po 
lunchu zapraszamy na „poncha” - to napój 
robiony z rumu z trzciny cukrowej z dodatkiem 
miodu i  soku z  limonek. Powrót do Funchal 
przez malownicze wioski wschodniego wybrze-
ża. Kolacja, nocleg. (Trasa ok. 80 km).

 Dzień 8  Śniadanie i wykwaterowa-
nie. Transfer na lotnisko w Funchal. 

Wylot do Polski. Dla Klientów 
pozostających na kolejny 

tydzień wypoczynku: po 
śniadaniu wykwaterowa-
nie, transfer do wybranego 
hotelu.

Uwagi! Kolejność realizacji 
punktów programu może 

ulec zmianie lub odwróceniu.  
Pilot nie oprowadza po zwiedza-

nych obiektach.
HOTELE
Madera - hotele 4* połozone w Funchal, pokoje 
1-2 osobowe (możliwa dostawka), z łazienką, 
TV, telefonem, na miejscu restauracja, bar i ba-
sen. Przykładowy hotel na Maderze: Four Views 
Monumental. 
Porto Santo - hotele 3*, położone w Vila Bale-
ira, pokoje 1-2 osobowe (możliwa dostawka), 
z łazienką, TV, telefonem, na miejscu sala śnia-
daniowa, czasem basen. Przykładowy hotel na 
Porto Santo: Praia Dourada.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 

w wybranym hotelu na Maderze. Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Portugalia Madera” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, przeprawę 
promową Madera - Porto Santo - Madera, prze-
jazdy klimatyzowanym autokarem, 7  rozpo-
czętych dób hotelowych, wyżywienie zgodnie 
z programem, program turystyczny j.w., opiekę 
polskiego pilota podczas objazdu oraz ubezpie-
czenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki dla kierowców, opłaty 
rezerwacyjne itp) w kwocie 55 EUR/os - pakiet 
płatny u pilota na miejscu. Cena nie obejmuje 
również wycieczek fakultatywnych wymie-
nionych w programie imprezy, dodatkowych 
posiłków i napojów do kolacji oraz wydatków 
osobistych.

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

Orquidea 
***

od 699 zł

Turim Santa Maria Hotel 
****

od 849 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3149 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.02 - 21.02 3420 6520

21.02 - 28.02 3199 6349

28.02 - 07.03 3270 6470

07.03 - 14.03 3249 6430

14.03 - 21.03 3249 6430

21.03 - 28.03 3230 6399

28.03 - 04.04 3170 6299

04.04 - 11.04 3149 6270

11.04 - 18.04 3299 6399

18.04 - 25.04 3149 6199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3449 

Cena za dziecko już od 1949 

Dopłata za pok. 1 os. od 671 

Kod imprezy: MPO

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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      –› Wylot z: Warszawa 
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Ejlat – Tam gdzie wielki rów afrykański schodzi 
pod wodę tworząc głębiny zatoki Aqaba, tam gdzie 
znajdowały się Kopalnie Króla Salomona, gdzie 
krystaliczna woda pozwala obejrzeć piękną rafę 
koralową, pływać z delfinami oraz zażywać kąpieli 
morskich. Witamy w Ejlacie - izraelskim kurorcie 
położonym na styku czterech krajów.

W regionie
Ejlat
Położony nad Morzem Czerwonym kurort ma 
do zaoferowania znacznie więcej atrakcji niż 
Akaba w Jordanii czy Taba w Egipcie. Wspaniałe 
hotele, piaszczyste plaże, bary, restauracje, 
puby, dyskoteki. Mimo bliskości geograficznej, 
to zupełnie inny świat niż Egipt, który leży tuż 
obok i zupełnie inna kultura, w której brak 
arabskiej nachalności w stosunku do turystów. 
Ejlat to również doskonałe miejsce do wielu 
bardzo ciekawych wycieczek, których trudno 
nie zaliczyć, gdy już jest się tu na wczasach.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem z/do Ejlat-Ovda, opłaty lotniskowe, 
transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 
rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie 
wg opisu zakwaterowania, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 

w Polsce, opiekę polskojęzycznego 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
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Obywatele polscy nie 
potrzebują wiz do Izraela na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje 
standardowo wydrukowaną kartkę z zezwo-
leniem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. 
Należy jednak pamiętać, iż fakt przekroczenia 
granicy lądowej z Izraelem może oznaczać 
brak możliwości lub utrudnienia wjazdu do 
Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii, 
Syrii. Dlatego jeśli planujecie Państwo wizytę 
w tych krajach, należy zwrócić się do urzędu 
paszportowego o wymianę paszportu. Nie 
ma natomiast problemu z wjazdem do Izraela 
przy uprzedniej bytności w krajach arabskich 
lub innych nieuznających Izraela.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Hebrajski

Waluta
NIS - szekel izraelski. Warto zabrać euro lub 
dolary. Pieniądze można wymienić w licz-
nych kantorach w hotelach lub w bankach, 
w których kursy są takie same. Nie ma 
problemów w płaceniu kartami kredytowy-
mi i przy korzystaniu z bankomatów.

Telefony
Telefony komórkowe działają bez pro-
blemu na większości terytorium Izraela. 
Koszty połączeń w roamingu polskich sieci 
komórkowych prosimy sprawdzać przed 
wyjazdem u operatora. 

Napiwki
Przyjęte jest zostawianie drobnych sum 
jako napiwków. Zwyczajowo ok. 10% w res-
-tauracjach, o ile nie został on wcześniej 
doliczony do rachunku. 

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 40 NIS; woda 
1l. - 7 NIS; piwo w barze od 8 NIS; kawa 
w kawiarni od 8 NIS.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy i Krakowa. Pobyt w Ej-
lacie jest realizowany samolotem lądują-
cym w Ovda na terytorium Izraela. Zbiórka 
na 2 godz. przed planowanym wylotem 
przy stanowisku Rainbow na lotnisku. 
Aktualne rozkłady lotów prosimy spraw-
dzać na: R.pl/rozklady

Egipt

Arabia
Saudyjska

Liban

Jerozolima

Ejlat

Jordania

Syria

IZRAEL

Izrael

Turcja

Egipt
Libia

Izrael
Ejlat

Z czego była wykonana flaga Izraela zatknięta po 
zajęciu wybrzeża nad Morzem Czerwonym, dziś 
to miejsce upamiętnione tzw. Placem Flagi? 
Była namalowana atramentem.

Koło Ejlatu powstało jedyne cywilne lotnisko 
Izraela zbudowane w całości po uzyskaniu 
niepodległości

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IVIIIIIIXIIXIX
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W miejscu gdzie Afryka styka się z Azją, na połu-
dniu Izraela leży Ejlat. W tym eleganckim kurorcie 
skosztujesz przysmaków kuchni koszernej, zrelak-
sujesz się w ciepłych wodach Morza Czerwonego 
podziwiając kolorowe ryby i rafy koralowe, 
zachwycisz się pięknem górzystej pustyni Negew. 
Tu nie ma czasu na nudę - rejsy, nurkowanie, del-
finarium, pustynne rajdy jeepami, życie nocne, 
to tylko mała część atrakcji. W sąsiedniej Jordanii 
czeka na Ciebie wykuta w skale nabatejska Petra.

Aneta Kuberska
Rezydent Rainbow

Wycieczki fakultatywne

Petra - jeden z siedmiu cudów świata
Jeden z siedmiu cudów świata - starożytne miasto Nabatej-
czyków. Ukryte w górach Dżebel Harun w południowej Jordanii 
„różowo-czerwone skalne miasto” to najcenniejszy zabytek ar-
chitektoniczny pozostawiony przez ten starożytny lud. W okre-
sie od III w. p.n.e. do I w. n.e. Petra przeżywała pełnię rozkwitu 
będąc stolicą królestwa. Zapraszamy na 1-dniową wycieczkę 
autokarową. Wyprawa rozpoczyna się od przekroczenia granicy 
izraelsko - jordańskiej. Po odprawie paszportowej, udajemy się 
w kierunku Petry, mijając po drodze jedną z surowszych pustyń 
świata Wadi Rum, którą zamieszkują jedynie Beduini. Z lokalnym 
przewodnikiem zobaczą Państwo „zaginione miasto”, aby jednak 

do niego dotrzeć należy przejść wąwozem As-Siq trzy kilometry 
(można skorzystać z przejazdu wierzchem na koniu (ok. 800 me-
trów) wymagane napiwki ok. 5 USD lub z bryczki dodatkowo 
płatnej ok. 40 USD). Po niezapomnianych widokach, będzie czas 
na obiad w lokalnej restauracji. Cena ok. 310 USD/os. + 65 USD 
opłata graniczna.

Jerozolima, Betlejem, Morze Martwe
Jest to wspaniała okazja na odkrycie miejsc związanych z trze-
ma religiami: chrześcijaństwem, judaizmem i islamem. Podczas 
wycieczki zobaczą Państwo najbardziej znane miejsca kultu re-
ligijnego i odwiedzą Państwo jedną z największych atrakcji na 
bliskim Wschodzie - Morze Martwe. Wycieczkę rozpoczniemy od 
kąpieli w Morzu Martwym z możliwością okładów z błota lecz-

Izrael
Ejlat
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Petra

Jerozolima
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niczego. Kolejno przejedziemy do Jerozolimy, miejsca bliskiego 
sercu każdego chrześcijanina. Wycieczkę rozpoczyna wizyta na 
Górze Oliwnej, tu pojmano Chrystusa i tu spędził ostatnią noc 
przed ukrzyżowaniem. Na stoku góry znajdują się cmentarze: 
żydowski i muzułmański. Następnie udamy się na Stare Miasto. 
Tam przejdziemy wąskimi uliczkami pełnymi straganów i skle-
pików, a także poznamy niepowtarzalny charakter miasta. Idąc 
wzdłuż Drogi Krzyżowej, będziemy mijać kolejne stacje, aby dojść 
do głównego punktu naszej wycieczki - Bazyliki Grobu Pańskie-
go. Tam spędzimy kilkadziesiąt minut, zwiedzając kolejne części 
kościoła. Następnym punktem naszej wyprawy będzie Dzielnica 
Żydowska ze Ścianą Płaczu - Kotelem. Będzie możliwość pozo-
stawienia swojej modlitwy między głazami muru. Zobaczymy 
ortodoksyjnych Żydów, którzy do dziś przychodzą pod Ścianę 
Płaczu modlić się i  opłakiwać zburzenie Świątyni. Kolejnym 
ważnym miejscem podczas zwiedzania, będzie Betlejem, czyli 
miejsce narodzin Jezusa. Cena ok. 135 USD/os. 

Ejlat – City Tour
Wycieczkę rozpoczniemy od wizyty w fabryce biżuterii Eilat Sto-
nes Factory. Będą mogli Państwo podziwiać jak niebiesko-zielone 
kamienie Ejlatu zmieniają się w drogocenną biżuterię. Następnie 
udamy się do podwodnego świata jakim jest Podwodne Obser-
watorium „Marina Museum”. Będzie można zobaczyć duże okazy 
płaszczek, czy rekinów, a największą atrakacją jest pora karmie-
nia. Na zakończenie czeka nas wizyta w delfinarium. Dla chętnych 
będzie możliwość nurkowania z delfinami (dodatkowo płatne ok. 
95 USD/os.). Cena ok. 78 USD/os.

Camel Safari
Ekscytująca wyprawa na pustynię! Poczuj się jak w prawdziwej ka-
rawanie podczas kilkugodzinnej przejażdżki na wielbłądach. Nasi 
profesjonalni przewodnicy sprawią, że wyprawa będzie bezpiecz-
na, a wrażenia pozostaną w Państwa pamięci na długo (szczegól-
nie dreszczyk emocji będzie odczuwalny w początkowej i końcowej 
fazie wyprawy, gwarantujemy!). Cena od 50 do 75 USD/os.

Boat/Yacht Tour
Słońce, morze i luksusowy rejs statkiem bądź jachtem/żaglow-
cem. Czterogodzinna wyprawa przeznaczona na relaks, kąpiele 
morskie i słoneczne. W trakcie podróży możliwość korzystania 
z  jacuzzi, leżaków i  klimatyzowanego salonu (udogodnienia 
w zależności od statku). Na pokładzie serwowany jest lunch 
i orzeźwiające napoje (w zależności od opcji). Cena ok. 65 USD/os.

Jacht Sinem
Słońce, morze i luksusowy rejs statkiem bądź jachtem/żaglow-
cem. Czterogodzinna wyprawa przeznaczona na relaks, kąpiele 
morskie i słoneczne. W trakcie podróży możliwość korzystania 
z leżaków i klimatyzowanego salonu (udogodnienia w zależności 
od statku). Na pokładzie serwowany jest lunch z winem. Postój 
na snurkowanie. Cena ok. 65 USD/os.

Dla aktywnych

Raj dla aktywnych
Podczas pobytu w tym zachwycającym kurorcie koniecznie skuś się 
na jedną z wielu sportowych atrakcji. Wśród nich nie brakuje wind-
surfingu, nart wodnych, żeglarstwa i kultowego tutaj nurkowania.

Relaks

Kamień z Ejlatu i bajeczne góry
Jeśli szukacie pamiątek oryginalnych i takich, które najbardziej 
oddają charakter danego miejsca nie zawiedziecie się. Z Ejlatu 
warto przywieźć biżuterię wykonaną z występującego tutaj nie-
bieskawo-zielonego malachitu, zwanego „kamieniem Ejlatu”. 
Wielbicieli wędrówek niekoniecznie po utartych szlakach zachwyci 
uroda tutejszych gór, które skrywają bogactwo różnych, czasem 
zupełnie przedziwnych form skalnych i majestatycznych kanionów.

Przyroda

Rezerwat Przyrody Rafy Koralowej
Rezerwat słynie z fenomenalnej wprost rafy koralowej. Na miej-
scu można wypożyczyć akcesoria do nurkowania i udać się na 
wyprawę wzdłuż jednej z tras. Na terenie rezerwatu znajdują się 
również restauracje i stragany z pamiątkami. Doskonały relaks 
dla całej rodziny.

Z dziećmi

Miasto Królów
Fantastyczna atrakcja dla całej rodziny, czyli biblijny park tema-
tyczny i  jednocześnie jedna z największych atrakcji w Ejlacie. 
Park podzielony jest na strefy. Jego dodatkowym atutem jest 
wspaniała zjeżdżalnia.

Zwiedzanie

Ruiny zamku Mameluków
Zabytek często niedoceniany, jednak niezwykle ważny i wywie-
rający niesamowite wrażenie. Najstarsze części fortyfikacji po-
chodzą z XII wieku z czasów Wypraw Krzyżowych. W XIV wieku 
bardzo potężny ród Mameluków znacznie rozbudował zamek. 
Obok ruin znajduje się muzeum.

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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Izrael Ejlat

Położenie
Komfortowy hotel należący do znanej izraelskiej sieci Fattal Ho-
tels, zlokalizowany jest w strefie hotelowej Ejlatu - North Beach. 
W pobliżu hotelu (ok. 5 min. spacerem) znajduje się promenada, 
skupiająca liczne sklepy i restauracje, a także port jachtowy. Od-
ległość do lotniska Ejlat - Ramon to ok. 23 km.
Plaża
Publiczna, piaszczysto-żwirowa plaża znajduje się w odległości 
ok. 950 m od hotelu (bezpłatne leżaki dostępne po okazaniu 
voucheru)
Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja, windy, bankomat, sale konferencyjne, 
sklep z pamiątkami, restauracja główna Keshet Da’nam (ofero-
wane jest specjalne menu dla dzieci), a także bar przy basenie, 
lobby bar (09:00-24:00) i kawiarnia. Hotel dysponuje basenem 
zewnętrznym oraz basenem dla dzieci. Do dyspozycji gości jest 
siłownia (18:00-22:00, dla osób powyżej 18 lat). Na terenie hotelu 
działają także: pralnia, parking oraz salon kosmetyczny (usługi te 
są dodatkowo płatne).
Pokoje
Hotel oferuje 247 pokoi, urządzonych w nowoczesnym i komfor-
towym stylu, mieszczących się w 2-piętrowym budynku. Pokoje 
są 2-osobowe z możliwością dostawki (rozkładana sofa). Wszyst-
kie pokoje wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, 
suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, sejf oraz telefon. 
Pokoje posiadają także zestawy do przygotowywania kawy 
i herbaty. Większość pokoi posiada balkon. Za dodatkową opłatą 
dostępne są również pokoje z widokiem na basen.
Wyżywienie
Formuła AIl inclusive zawiera: wegetariańskie śniadania (7:00-
10:30), obiady (13:00-15:00) i kolacje (18:30-21:00) serwowane 
w formie bufetu; podawane posiłki są koszerne. Po południu 
serwowana kawa i desery (16:00-17:00) a wieczorem przekąski 
typu pizza (23:00). Lokalne napoje alkoholowe (w tym wino do-
mowe i piwo) oraz bezalkoholowe dostępne są podczas posiłków 
a także w ciągu dnia (11:00-23:00) w wybranych barach i restau-
racjach. W ciągu dnia tzw. Happy Hour (16:00-18:00), w czasie 
której dostępne są importowane napoje alkoholowe.

Program sportowy i animacyjny
W hotelu dostępne są: sala gier, centrum SPA, oferujące masaże 
i zabiegi kosmetyczne oraz saunę, a także salon kosmetyczny 
(dodatkowo płatne). Dla najmłodszych przygotowano mini-club, 
oferujący zajęcia w kilku grupach wiekowych. W lobby występy 
artystyczne.
Internet
Bezpłatny dostep do internetu na terenie hotelu.

All Inclusive Dla rodzin

Hotel przyciąga rzadko oferowaną w Izraelu formułą All Inclusive w rozsądnej cenie. Wygodne miejsce wypoczynku zarówno dla par jak 
i rodzin z dziećmi.

Leonardo Privilege Eilat Hotel – Ejlat 

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: soboty

CENA OD

3249 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 3730 6530 6730 11420

Listopad od 3249 5570 5930 9799

Grudzień od 3419 6190 6199 10799

Styczeń od 3320 5699 6049 10020

Luty od 3419 5869 6199 10270

Marzec od 3799 6599 6849 11530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3549 5870 

Cena za dziecko (0-2 lat) już od 1470 1699 

Kategoria lokalna: W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Izrael Ejlat

Położenie
Hotel znajduje się w pobliżu niedużego centrum handlowego, 
ok. 1 km od centrum Ejlatu i głównej promenady ze sklepami 
i restauracjami oraz ok. 21 km od portu lotniczego Ejlat-Ramon.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa publiczna plaża znajduje się ok. 1000 m 
od hotelu. (Zejście do morza łagodne, ale kamieniste - zalecane 
obuwie kąpielowe). Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Zbudowany w 1999 r., odnowiony w 2016 r. zadbany hotel oferuje 
swoim Gościom całodobową recepcję, przestronne lobby, 3 win-
dy, restaurację główną serwującą dania kuchni międzynarodo-
wej, bar w lobby oraz bar przy basenie, taras słoneczny, ogród, 
w którym znajduje się kompleks basenów (jeden podgrzewany 
w sezonie zimowym) z kilkoma zjeżdżalniami; przy basenie bez-
płatne parasole, leżaki i ręczniki. Ponadto w hotelu znajduje się 
kantor, pokój do przechowywania bagażu, sklep z pamiątkami, 
centrum konferencyjne, fryzjer oraz pralnia.
Pokoje
282 komfortowe pokoje zlokalizowane w 2-piętrowym budynku. 
Standardowe pokoje 2-os. superior (możliwość 1 dostawki) wy-
posażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do 
włosów), klimatyzację, TV-sat, oraz telefon, sejf oraz mini bar (za 
dodatkową opłatą). Większość pokoi posiada balkon lub taras.
Wyżywienie
AIl inclusive: śniadania (07:00-10:30), obiady (13:00-15:00) i ko-
lacje (18:30-21:00) serwowane w formie bufetu. Lokalne napoje 
alkoholowe oraz bezalkoholowe dostępne są podczas posiłków 
a także w ciągu dnia (11:00-23:00) w wyznaczonych barach.
Program sportowy i animacyjny
Sezonowo w ciągu dnia animacje dla dorosłych i dzieci, wieczo-
rami muzyka na żywo. Ponadto w hotelu dostępny jest kompleks 
basenów ze słodką wodą (jeden z nich podgrzewany w sezonie 
zimowym), 2 zjeżdżalnie, jacuzzi, brodzik dla dzieci, pokój zabaw 
dla dzieci, mini-klub, tenis stołowy. Za opłatą: centrum fitness, 
sauna, bilard, salon piękności, masaże.

Internet
Za dodatkową opłatą dostęp do Wi-Fi na terenie lobby oraz kącik 
internetowy.
www.leonardo-hotels.com

All Inclusive Dla rodzin Aquapark

Znany i bardzo lubiany hotel należący do popularnej sieci Leonardo, szczególnie polecany dla rodzin z dziećmi z uwagi na liczne atrakcje, 
baseny i zjeżdżalnie! Hotel zachęca również bogatą formułą all inclusive. Polecamy!

Leonardo Club Eilat – Ejlat 

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: soboty

CENA OD

3299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 3780 6580 6730 11420

Listopad od 3299 5620 5930 9799

Grudzień od 3469 6240 6199 10799

Styczeń od 3370 5749 6049 10020

Luty od 3469 5919 6199 10270

Marzec od 3849 6649 6849 11530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3549 5870 

Cena za dziecko (0-2 lat) już od 1470 1699 

Kategoria lokalna: W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Izrael Ejlat

Położenie
Nowoczesny, butikowy hotel, położony w sercu Ejlatu, w pobliżu 
nadmorskiej promenady, skupiającej liczne sklepy i restauracje 
oraz w sąsiedztwie centrów handlowych. Odległość do portu 
lotniczego Ejlat-Ramon to ok. 21 km.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa publiczna plaża znajduje się ok. 5 minut 
spacerem od hotelu. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Kameralny hotel oferuje całodobową recepcję, przestronne lobby 
z windą, przechowalnię bagażu, restaurację, bar, taras słoneczny 
oraz basen zewnętrzny i brodzik dla dzieci. Ponadto do dyspo-
zycji gości sauna (bezpłatna), jaccuzzi (dodatkowo płatne) oraz 
centrum spa, gdzie można skorzystać z profesjonalnych zabiegów 
i masaży (za dodatkową opłatą).
Pokoje
Ponad 70 eleganckich, nowocześnie urządzonych pokoi stan-
dardowych, rozlokowanych w 4-piętrowym budynku, które mają 
możliwość zakwaterowania maksymalnie 2 os. dorosłych i 1 dziec-
ka (dostawka w postaci rozkładanej sofy). Wszystkie pokoje wy-
posażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC), klimatyzację, 
TV-sat., telefon i sejf. Suszarkę do włosów i czajnik elektryczny 
można wypożyczyć bezpłatnie w recepcji.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej (07:00-10:30). 
Kawa, herbata, wybrane soki oraz woda do śniadań w cenie. 
Za dopłatą możliwość wykupienia obiadokolacji serwowanych 
w restauracji poza hotelem (18:00-22:00). Napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe do obiadokolacji za dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu do dyspozycji gości znajduje się basen ze-
wnętrzny (09:00-17:00), brodzik dla dzieci, sauna.
Internet
Dostęp do WiFi na terenie całego hotelu bezpłatny.
www.soleil-hoteleilat.com

We dwoje

Dobrej klasy, kameralny hotel polecany zwłaszcza dla par. Lokalizacja w centrum Ejlatu daje możliwość korzystania z licznych atrakcji 
miasta.

Soleil Boutique Eilat – Ejlat 

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: soboty

CENA OD

2779 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 2829 4650 5099 8149

Listopad od 2779 4529 5020 7930

Grudzień od 2849 4670 5099 8149

Styczeń od 2829 4650 5099 8149

Luty od 2809 4630 5099 8149

Marzec od 2879 4700 5199 8220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2649 4070 

Cena za dziecko (0-2 lat) już od 1470 1699 

Dopłata za obiadokolacje od 1085 2170 

Kategoria lokalna: W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Izrael Ejlat

Położenie
Kameralny hotel położony zaledwie 3 minuty spacerem od cen-
trum Ejlatu i ok. 10 minut spacerem od nadmorskiej promenady. 
Do portu lotniczego Ejlat-Ramon ok. 21 km.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa publiczna plaża znajduje się w odległości ok. 
15 minut spacerem od hotelu. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Na terenie hotelu całodobowa recepcja, lobby, przechowalnia ba-
gażu, restauracja serwująca śniadania oraz bar serwujący lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Na terenie hotelu do dys-
pozycji gości także basen dla dorosłych oraz brodzik dla dzieci. 
Za dodatkowa opłatą centrum spa, w którym można skorzystać 
z zabiegów kosmetycznych i masażu.
Pokoje
Hotel posiada 100 pokoi usytuowanych w czteropiętrowym bu-
dynku. Standardowe pokoje 2-os. (możliwość 1 dostawki dla do-
rosłego lub 2 dla dzieci), wyposażone są w: łazienkę (wanna lub 
prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, telefon, 
sejf, mini lodówkę.
Wyżywienie
Śniadania (07:00-10:00) serwowane w formie bufetu w restau-
racji głównej (woda, kawa i herbata w cenie).
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości niewielki basen zewnętrzny oraz brodzik 
dla dzieci. Na terenie hotelu także centrum Spa (za dodatkową 
opłatą) oferujące zabiegi kosmetyczne i masaże.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu.

We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobrze zlokalizowany w centrum miejscowości pozwala cieszyć się licznymi atrakcjami jakie proponuje Ejlat.

Comfort Hotel Eilat – Ejlat 

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: soboty

CENA OD

2249 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 2299 3599 4199 6349

Listopad od 2249 3499 4099 6199

Grudzień od 2319 3619 4199 6349

Styczeń od 2299 3599 4199 6349

Luty od 2279 3579 4199 6349

Marzec od 2330 3620 4230 6399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299 3399 

Cena za dziecko (0-2 lat) już od 1470 1699 

Kategoria lokalna: W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Izrael Ejlat

Położenie
Odremontowany w 2016 roku nowoczesny hotel położony w ser-
cu Ejlatu, w pobliżu nadmorskiej promenady, skupiającej liczne 
sklepy i restauracje oraz w sąsiedztwie centrów handlowych. Od-
ległość do portu lotniczego Ejlat - Ramon to ok. 21 km.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa publiczna plaża znajduje się ok. 700 m od 
hotelu. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Na terenie hotelu całodobowa recepcja, przestronne lobby, 3 win-
dy, przechowalnia bagażu, restauracja serwująca dania kuchni 
międzynarodowej, bar w lobby oraz bar przy basenie serwujący 
lokalne napoje. Do dyspozycji gości także basen zewnętrzny dla 
dorosłych oraz brodzik dla dzieci. Ponadto w hotelu znajdują się 
centrum konferencyjne, pralnia i pokój gier (dodatkowo płatne).
Pokoje
W pięciopiętrowym budynku znajduje się 160 pokoi. Standar-
dowe pokoje 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dorosłego lub dla 
2 dzieci - rozkładane łóżko), wyposażone są w: łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, 
telefon, sejf, mini lodówkę i zestaw do parzenia kawy i herbaty. 
Możliwość dopłaty do pokoju z balkonem.
Wyżywienie
Śniadania (07:00-10:00) oraz obiadokolacje (18:30-20:00) w for-
mie bufetu w restauracji głównej.
Program sportowy i animacyjny
Wieczorami program animacyjny obejmujący przedstawienia 
i występy muzyczne. Ponadto w hotelu dostępny jest basen ze-
wnętrzny (09:00-16:00), a dla dzieci brodzik (leżaki i parasole 
przy basenie w cenie) a dla najmłodszych prowadzone są zajęcia 
w mini klubie (4-12 lat, 10:00-12:00 i 14:00-16:00)
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu.

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Doskonale położony w sercu Ejlatu pozwala korzystać z licznych uroków jakie oferuje miasto. Wybierany jest często przez rodziny z dziećmi.

BE Club Hotel – Ejlat 

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: soboty

CENA OD

2700 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 2779 4510 5020 7899

Listopad od 2700 4479 4899 7849

Styczeń od 2779 4510 5020 7899

Luty od 2759 4490 5020 7899

Marzec od 2800 4579 5049 8020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 4370 

Cena za dziecko (0-2 lat) już od 1470 1720 

Kategoria lokalna: W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Izrael Ejlat

Położenie
Hotel, którego wystrój inspirowany jest muzyką, położony w 
zacisznej części Ejlatu, ok. 10 km od ścisłego centrum. Obiekt 
przyciąga swoich gości znakomitym położeniem przy północnych 
plażach zatoki, oferując tym samym dostęp do najpiękniejszych 
raf Ejlatu. Hotel położony jest w pobliżu granicy egipskiej, 26 km 
od lotniska w Ejlat Ramon. Obiekt należy do sieci hoteli Prima 
Hotels, posiada 6 pięter.
Plaża
Obiekt umiejscowiony jest ok 5 min spacerem od publicznej plaży 
Coral.
Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja, kantor wymiany walut, wypożyczalnia 
przenośnego sprzętu muzycznego (bezpłatnie), wypożyczalnia 
samochodów, sale konferencyjne, sklepy z pamiątkami, bibliote-
ka, pralnia oraz parking. W lobby dostępny jest bezprzewodowy 
dostęp do Internetu (za opłatą). Na terenie hotelu znajduje się 
restauracja “Coral Hall” (kuchnia izraelska, posiłki koszerne), lo-
bby bar “U Bar” (m.in. kawa, przekąski, drinki), bar przy basenie 
oraz kawiarnia. Goście mogą korzystać z basenu zewnętrzne-
go otoczonego palmami (podgrzewany w okresie zimowym), 
bezpłatne leżaki, parasole oraz ręczniki na tarasie słonecznym 
dostępne bezpłatnie.
Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom ponad 140 wygodnych, gustownie 
urządzonych pokoi standardowych 2-osobowych z możliwością 
pojedynczej dostawki (dorosłego lub dziecka) z łazienką (WC, 
prysznic/wanna, suszarka do włosów). Pobyt niemowlęcia 
jest dodatkowo płatny (ok. 7 EUR/dzień, płatność na miejscu). 
Wszystkie pokoje są wyposażone w indywidualnie sterowaną kli-
matyzację, telewizja satelitarna, telefon, radio, sejf, odtwarzacz 
CD, czajnik elektryczny, mała lodówka. Pokoje posiadają balkon 
(stolik, krzesełka).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Wyżywienie 
w hotelu Prima Music jest koszerne.Za dopłatą obiadokolacje 
(napoje dodatkowo płatne).

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny, wieczorne przedstawienia, muzyka 
na żywo, kort tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki, strefy 
relaksu na hamakach, tenis stołowy, masaże, szkoła nurkowania, 
sporty wodne na plaży (niektóre atrakcje mogą być dodatkowo 
płatne).
www.prima-hotels-israel.com

We dwoje

Hotel o bardzo dobrym standardzie w swojej kategorii 3* z szerokim wyborem atrakcji na terenie hotelu.

Prima Music – Ejlat 

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: soboty

CENA OD

2399 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 2699 4299 4849 7520

Listopad od 2399 3799 4349 6699

Grudzień od 2619 4519 4699 7849

Styczeń od 2470 3899 4470 6849

Luty od 2450 3879 4470 6849

Marzec od 2499  4520 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 3570 

Cena za dziecko (0-2 lat) już od 1470 1699 

Dopłata do HB od 770 1540 

Kategoria lokalna: W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki.

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Shalom Israel – Weekend w Izraelu
W programie: Jerozolima - święte miasto trzech religii • Betlejem - miejsce narodzin Chrystusa • Cezarea - wyśnione miasto Heroda Wielkiego

• Morze Martwe - relaks w największej depresji na świecie • Tel Aviv - kosmopolityczna metropolia

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na lotnisku. Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. Po przylocie na lotnisko 
Ramon koło Ejlatu (od połowy marca lot do Tel 
Avivu) odprawa paszportowo-celna, a następ-
nie przejazd przez pustynię Negev w kierunku 
Jerozolimy. Kolacja i nocleg w hotelu w Betle-
jem / Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu, przejazd do Jerozo-
limy. Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty na 
Wzgórzu Świątynnym, gdzie kiedyś stała Świą-
tynia Jerozolimska, a dziś sanktuarium złotej Ko-
puły na Skale i meczet al-Aqsa. Następnie Drogą 
Krzyżową - Via Dolorosa (od trzeciej stacji), wio-
dącą przez malownicze uliczki muzułmańskiej 
i chrześcijańskiej dzielnicy Starego Miasta, po-
śród straganów i kramów orientalnego bazaru, 
dojdziemy do Bazyliki Grobu Pańskiego. Pod 
jej dachem znajdują się ostatnie stacje, w tym 
Golgota i miejsce Zmartwychwstania Jezusa. Po 
czasie wolnym na Starym Mieście pójdziemy pod 
Ścianę Płaczu, gdzie Żydzi od wieków modlą się 
opłakując zburzoną świątynię. W drugiej połowie 
dnia udamy się do Betlejem i jednego z najważ-
niejszych miejsc chrześcijaństwa - Bazyliki Naro-
dzenia Pańskiego, gdzie zobaczymy m.in. Grotę 
Narodzenia. Spacer po Starówce w Betlejem. 
Powrót na kolację i nocleg w hotelu w Betlejem 
/ Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu, przejazd do Jerozolimy 
na Górę Oliwną skąd rozpościera się przepiękna 
panorama na Stare Miasto i zachodnią Jerozo-
limę. Następnie udamy się na pustynię Judzką, 
gdzie odwiedzimy Masadę - twierdzę Zelotów, 
na którą wjedziemy kolejką linową oraz Qum-
ran: miejsce odnalezienia słynnych zwojów 
znad Morza Martwego. Dzień zakończymy re-
laksującą kąpielą w Morzu Martwym - 430 m. 
p.p.m.! Po kąpieli możliwość zakupu kosmety-
ków z minerałami z Morza Martwego. Powrót do 
hotelu w Betlejem / Hebronie lub okolicy. Kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 220 km). Dla chętnych po ko-

lacji, zwiedzanie „Jerozolimy nocą ” w późnych 
godzinach wieczornych (dodatkowo płatne 
ok. 25 USD/ osoby). Przejedziemy przez Mea 
Sharim - dzielnicę ultraortodoksyjnych Żydów, 
poznamy zasady ich życia i zobaczymy miesz-
kańców w tradycyjnych strojach. Następnie uda-
my się pod Kneset - izraelski parlament, gdzie 
zobaczymy słynną Menorę oraz Muzeum Księgi 
(z zewnątrz) - imponującą kopułę, pod którą 
znajdują się teksty biblijne znad Morza Martwe-
go. Wieczór zakończymy spacerem po starym 
mieście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem 
/ Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Tel Avivu, czas wolny na samodziel-
ne eksplorowanie miasta, zakupy itp. Dla chęt-
nych (koszt ok. 60 USD/os.) wyjazd do Cezarei 
Nadmorskiej - wspaniałego portowego miasta 
wybudowanego przez króla Heroda Wielkiego, 
zobaczymy między innymi hipodrom, teatr oraz 
akwedukt a także pozostałości pałacu zbudowa-
nego przez Heroda Wielkiego. Jadąc wybrzeżem 
Morza Śródziemnego dojedziemy do Tel Awiwu 
(przejazd przez najciekawsze części miasta m.in. 
przez dzielnicę z największą na świecie liczbą 
domów w stylu bauhaus, wpisaną na listę UNE-
SCO). W Jaffie liczącej ponad 4 tys. lat historii 
i pamiętającej wydarzenia wspomniane w Sta-
rym Testamencie, pospacerujemy urokliwymi 
uliczkami starego miasta. Czas wolny w Jaffie. 
Następnie transfer na lotnisko w Tel Avivie i wy-
lot do Polski. (Trasa ok. 250 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
W terminach od połowy marca 2021 r. imprezy 
będą realizowane w oparciu o przeloty do Tel 
Awiwu (TLV).
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 

muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość). 
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w orga-
nizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki 
w tym czasie są serwowane na zimno, napoje 
tylko bezalkoholowe. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ *** 
w ocenie organizatora (wg programu) - (3 roz-
poczęte doby hotelowe). Pokoje: wszędzie 2 - os. 
(możliwość dostawki), wszystkie klimatyzowane, 
z łazienkami oraz najczęściej TV-sat. Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja oraz bar. Wyżywienie: 
śniadania oraz kolacje (wg. opisu w programie).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotem do Eilatu - Ovda i z Tel Avivu, opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie (razem 3 rozpoczęte 
doby hotelowe), wyżywienie śniadania (3) 
i obiadokolacje (3), transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota lub polskiego przedstawicie-
la lokalnego kontrahenta podczas zwiedzania 
i ubezpieczenie TU Europa - wariant podstawo-
wy (NW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
zwiedzania Masady, Tour Guide System, obsługi 
przewodników, bagażowych, kierowców itp.): 
ok. 90 USD/os. płatne obligatoryjnie na miej-
scu; napojów do kolacji, obiadów, wycieczek fa-
kultatywnych (ceny podane w programie) oraz 
innych wydatków osobistych (najpopularniejszą 
walutą na miejscu jest USD).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty 
powrotu do Polski. Od 1.01.2018 r. władze Pań-
stwa Izrael nie stemplują paszportów na żadnym 
z przejść granicznych. Każdy pasażer otrzymuje 

standardowo wydrukowaną kartkę z zezwole-
niem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy 
jednak pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy 
lądowej z Izraelem może oznaczać brak możli-
wości lub utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyj-
skiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli 
planujecie Państwo wizytę w tych krajach, należy 
zwrócić się do urzędu paszportowego o wymianę 
paszportu. Nie ma natomiast problemu z wjaz-
dem do Izraela przy uprzedniej bytności w kra-
jach arabskich lub innych nieuznających Izraela
Wizy. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.

IZRAEL

Morze
Martwe

Egipt

Jordania

Syria

Jerozolima 

Massada 

Qumran

Betlejem

Tel Awiw
Jaffa

Cezarea

Eilat Ramon

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

31.10 - 03.11 1670 2999

07.11 - 10.11 1729 3099

14.11 - 17.11 1710 3070

21.11 - 24.11 1680 3070

28.11 - 01.12 1629 2999

05.12 - 08.12 1630 2999

12.12 - 15.12 1630 2970

26.12 - 29.12 1729 3099

02.01 - 05.01 1710 3070

09.01 - 12.01 1649 2999

16.01 - 19.01 1729 3099

23.01 - 26.01 1729 3099

30.01 - 02.02 1729 3099

06.02 - 09.02 1729 3099

13.02 - 16.02 1729 3099

20.02 - 23.02 1729 3099

27.02 - 02.03 1629 2999

06.03 - 09.03 1680 3070

13.03 - 16.03 1710 3070

20.03 - 23.03 1710 3070

28.03 - 31.03 1629 2999

04.04 - 07.04 1729 3099

11.04 - 14.04 1770 3220

18.04 - 21.04 1649 2999

25.04 - 28.04 1779 2999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 

Dopłata za pok. 1 os. od 269 

Dopłata za termin Wielkanocny 199

Kod imprezy: IZC

CENA OD

1629 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

więcej na: R.pl

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

4
dni
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8
dni

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne roz-
kłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po 
przylocie na lotnisko Ramon koło Ejlatu odprawa 
paszportowo-celna a następnie przejazd przez 
pustynię Negev w kierunku Jerozolimy. Kolacja 
i nocleg w  hotelu w Betlejem / Hebronie lub 
okolicy. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty na Wzgórzu 
Świątynnym, gdzie kiedyś stała Wielka Świątynia 
Jerozolimska, a dziś sanktuarium Złotej Kopuły 
na Skale i meczet al-Aqsa. Następnie Drogą Krzy-
żową - Via Dolorosa (od trzeciej stacji) wiodącą 
przez malownicze uliczki muzułmańskiej i chrze-
ścijańskiej dzielnicy Starego Miasta, pośród stra-
ganów i kramów orientalnego bazaru, dojdziemy 
do Bazyliki Grobu Pańskiego. Po czasie wolnym 
na Starym Mieście pójdziemy pod Ścianę Płaczu, 
gdzie Żydzi od wieków modlą się opłakując zbu-
rzoną świątynię. W drugiej połowie dnia udamy 
się do Betlejem i  jednego z  najważniejszych 
miejsc chrześcijaństwa - Bazyliki Narodzenia 
Pańskiego, gdzie zobaczymy m.in. Grotę Naro-
dzenia. Spacer po Starówce w Betlejem. Powrót 
na kolację i nocleg do hotelu w Betlejem / Hebro-
nie lub okolicy. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Jerozo-
limy na Górę Oliwną z przepiękną panoramą 
Starego Miasta i  zachodniej Jerozolimy.  Na-
stępnie udamy się na pustynię Judzką, gdzie 
odwiedzimy Masadę - twierdzę Zelotów, na 
którą wjedziemy kolejką linową oraz Qumran, 
miejsce odnalezienia słynnych zwojów znad 
Morza Martwego. Dzień zakończymy relaksują-
cą kąpielą w Morzu Martwym - 430 m. p.p.m.! 
Po kąpieli możliwość  zakupów kosmetyków 
z minerałami z Morza Martwego. Powrót do ho-
telu w Betlejem / Hebronie lub okolicy. Kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 220 km). Dla chętnych po ko-
lacji, zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w późnych 
godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 
25 USD/os.). Przejedziemy przez Me’a Shea’rim 

- dzielnicę ultraortodoksyjnych Żydów, udamy 
się pod Kneset - izraelski parlament, gdzie zo-
baczymy słynną Menorę oraz Muzeum Księgi (z 
zewnątrz). Wieczór zakończymy spacerem po 
starym mieście. Powrót na nocleg do hotelu 
w Betlejem / Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 
150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Tel Awiwu, czas wolny na samo-
dzielne eksplorowanie miasta, zakupy itp. Dla 
chętnych (koszt ok. 60 USD/os.) wyjazd do Ceza-
rei Nadmorskiej - portowego miasta wybudowa-
nego przez króla Heroda Wielkiego, zobaczymy 
między innymi hipodrom, teatr oraz akwedukt 
a także pozostałości pałacu zbudowanego przez 
Heroda Wielkiego. Jadąc dalej wybrzeżem Morza 
Śródziemnego dojedziemy do Tel Awiwu (prze-
jazd przez najciekawsze części miasta m.in. 
dzielnicę z największą na świecie liczbą domów 
w stylu bauhaus). W Jaffie pospacerujemy uro-
kliwymi uliczkami starego miasta. Czas wolny 
w Jaffie. Przejazd do Ejlatu. Zakwaterowanie 
i nocleg (od dnia 4. do 7. w  jednym z dwóch 
hoteli do wyboru w Ejlacie). (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5-7  Czas na relaks i  wypoczynek 
w Ejlacie. Opisy hoteli w sekcji w systemie re-
zerwacyjnym R.pl.
 Dzień 8  Po śniadaniu  wykwaterowanie 
z hotelu w Ejlacie i przejazd na lotnisko Ejlat - 
Ramon, odprawa paszportowa i wylot do Polski. 
(Trasa 50 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i menu). 
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 

czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ *** 
w ocenie organizatora (wg programu 7 rozpo-
czętych dób hotelowych: 3 w ramach części ob-
jazdowej i 4 w ramach części wypoczynkowej). 
Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja oraz 
bar. Pokoje: 2-osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane, z  łazienkami oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania oraz 
kolacje (wg. opisu w programie)
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotem do/z Ovda k. Ejlatu, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych: 3 w Betlejem / Hebronie i 4 w Ejla-
cie), wyżywienie śniadania (7) i obiadokolacje 
(3 podczas części objazdowej), transfery kli-
matyzowanym autokarem, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opiekę polskiego pilota lub polskiego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta pod-
czas zwiedzania i ubezpieczenie TU Europa - 
wariant podstawowy (NW, KL, Assistance oraz 
bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
zwiedzania Masady, Tour Guide System, obsługi 
przewodników, bagażowych, kierowców itp.): 
ok. 90 USD/ osoby płatne obligatoryjnie na 
miejscu; pakietu dodatkowych 4 obiadokolacji 
podczas części pobytowej w Ejlacie (możliwe do 
wykupienia w systemie rezerwacyjnym), napo-
jów do kolacji, obiadów, wycieczek fakultatyw-
nych (ceny podane w programie) oraz innych 
wydatków osobistych (najpopularniejszą walutą 
na miejscu jest USD).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Od 1.01.2018 roku, Wła-
dze Państwa Izrael nie stemplują paszportów na 
żadnym z przejść granicznych. Każdy pasażer 
otrzymuje standardowo wydrukowaną kartkę 

z zezwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izra-
ela. Należy jednak pamiętać, iż fakt przekrocze-
nia granicy lądowej z Izraelem może oznaczać 
brak możliwości lub utrudnienia wjazdu do 
Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii, 
Syrii. Dlatego jeśli planujecie Państwo wizytę 
w tych krajach, należy zwrócić się do urzędu 
paszportowego o wymianę paszportu. Nie ma 
natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy 
uprzedniej bytności w krajach arabskich lub in-
nych nieuznających Izraela. 
Wiza. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.

IZRAEL

Morze Martwe

Egipt

Jordania

Je
ro

zo
lim

a 

Jaffa

Qumran

Massada

Eilat Ramon

Betlejem

Tel Awiw

 Cezarea Syria

W programie: Jerozolima - święte miasto trzech religii • Betlejem - miejsce narodzin Chrystusa • Cezarea - wyśnione miasto Heroda Wielkiego 

• Morze Martwe - relaks w największej geograficznej depresji na świecie • Tel Awiw - kosmopolityczna metropolia • wypoczynek w Ejlacie nad 
Morzem Czerwonym

Shalom Israel – Zobacz i odpocznij!

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

1770 zł

Pegasus Hotel 
*** 

od 1070 zł

BE Club Hotel 
***

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za 4 doby 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

31.10 - 07.11 1770 3299

07.11 - 14.11 1879 3430

14.11 - 21.11 1850 3399

21.11 - 28.11 1820 3399

28.11 - 05.12 1779 3349

16.01 - 23.01 1879 3430

23.01 - 30.01 1879 3430

30.01 - 06.02 1879 3430

06.02 - 13.02 1879 3430

13.02 - 20.02 1879 3430

20.02 - 27.02 1879 3430

27.02 - 06.03 1779 3349

06.03 - 13.03 1820 3399

13.03 - 20.03 1850 3399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1970 

Dopłata za pok. 1 os. od 271 

Kod imprezy: IZL

      –› Tour Guide System  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie na lotnisko Ramon koło Ejlatu (od kwietnia 
lot do Tel Avivu) odprawa paszportowo-celna 
a następnie przejazd przez pustynię Negev w kie-
runku Jerozolimy. Kolacja i nocleg w  hotelu w Be-
tlejem / Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty na Wzgórzu 
Świątynnym, gdzie kiedyś stała Wielka Świątynia 
Jerozolimska, a dziś sanktuarium Złotej Kopuły 
na Skale i meczet al-Aqsa. Następnie, Drogą 
Krzyżową - Via Dolorosa (od trzeciej stacji), 

wiodącą przez malownicze uliczki muzułmań-
skiej i chrześcijańskiej dzielnicy Starego Miasta, 
pośród straganów i kramów orientalnego baza-
ru, dojdziemy do Bazyliki Grobu Pańskiego. Pod 
jej dachem znajdują się ostatnie stacje, w tym 
Golgota i miejsce Zmartwychwstania Jezusa. Po 
czasie wolnym na Starym Mieście pójdziemy pod 
Ścianę Płaczu, gdzie Żydzi od wieków modlą się 
opłakując zburzoną świątynię. W drugiej połowie 
dnia udamy się do Betlejem i jednego z najważ-
niejszych miejsc chrześcijaństwa - Bazyliki Naro-
dzenia Pańskiego, gdzie zobaczymy m.in. Grotę 
Narodzenia. Spacer po Starówce w Betlejem. 
Powrót na kolację i nocleg do hotelu w Betlejem 
/ Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 30 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Jerozoli-
my na Górę Oliwną skąd rozpościera się prze-
piękna panorama na Stare Miasto i zachodnią 
część miasta. Następnie udamy się na pustynię 
Judzką, gdzie odwiedzimy Masadę - twierdzę 
Zelotów, na którą wjedziemy kolejką linową 
oraz Qumran, miejsce odnalezienia słynnych 
zwojów znad Morza Martwego. Dzień zakoń-
czymy relaksującą kąpielą w Morzu Martwym 
- 430 m. p.p.m.! Po kąpieli możliwość zakupów 
kosmetyków z minerałami z Morza Martwego. 
Powrót do hotelu w Betlejem / Hebronie. Kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 220 km). Dla chętnych po ko-
lacji, zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w późnych 
godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 

25 USD/os.). Przejedziemy przez Me’a Shea’rim 
- dzielnicę ultraortodoksyjnych Żydów, pozna-
my zasady ich życia i zobaczymy mieszkańców 
w tradycyjnych strojach. Następnie udamy się 
pod Kneset - izraelski parlament, gdzie zoba-
czymy słynną Menorę oraz Muzeum Księgi (z 
zewnątrz) - imponującą kopułę, pod którą znaj-
dują się teksty biblijne znad Morza Martwego. 
Wieczór zakończymy spacerem po starym mie-
ście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem / 
Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd do Tel Awiwu, czas wolny na sa-
modzielne eksplorowanie miasta, zakupy itp. 
Dla chętnych (koszt ok. 60 USD/os.) wyjazd 

W programie: Jerozolima - święte miasto trzech religii • Betlejem - miejsce narodzin Chrystusa • Cezarea - wyśnione miasto Heroda Wielkiego

• Morze Martwe - relaks w największej geograficznej depresji na świecie • Cezarea - wyśnione miasto Heroda Wielkiego • Tel Aviv - kosmopolityczna 
metropolia • wypoczynek nad Morzem Martwym

Izrael i Morze Martwe – Izraelskie Spa

IZRAEL

Morze Martwe

Egipt

Jordania

Jerozolima 
Jaffa

Qumran

Massada

Eilat Ramon

Betlejem

Tel Awiw

 Cezarea Syria

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

8
dni
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do Cezarei Nadmorskiej - wspaniałego por-
towego miasta wybudowanego przez króla 
Heroda Wielkiego, zobaczymy między innymi 
hipodrom, teatr oraz akwedukt a także pozosta-
łości pałacu zbudowanego przez Heroda Wiel-
kiego. Jadąc dalej wybrzeżem Morza Śródziem-
nego dojedziemy do Tel Awiwu (przejazd przez 
najciekawsze części miasta m.in. przez dzielnicę 
z największą na świecie liczbą domów w stylu 
bauhaus, wpisaną na listę UNESCO). W Jaffie li-
czącej ponad 4 tys. lat historii i pamiętającej wy-
darzenia wspominane w Starym Testamencie, 
pospacerujemy urokliwymi uliczkami starego 
miasta. Czas wolny w Jaffie. Przejazd nad Mo-
rze Martwe. Zakwaterowanie i nocleg (od dnia 
4. do 7. w jednym z dwóch hoteli do wyboru nad 
Morzem Martwym). (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5-7  Czas na relaks i wypoczynek nad 
Morzem Martwym. Opisy hoteli w systemie re-
zerwacynym R.pl.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu nad Morzem Martwym i przejazd na 
lotnisko Ejlat-Ramon (od kwietnia do Tel Avi-
vu), odprawa paszportowa i wylot do Polski. 
(Trasa 50 km).
Uwagi do programu
Uwaga! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-

lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość).
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w orga-
nizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki 
w tym czasie są serwowane na zimno, napoje 
tylko bezalkoholowe. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ *** 
w ocenie organizatora (wg programu) - (7 roz-
poczętych dób hotelowych: 3 w ramach części 
objazdowej i 4 w ramach części wypoczynko-
wej). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja 
oraz bar. Pokoje: 2-osobowe (możliwość do-
stawki), wszystkie klimatyzowane, z łazienkami 
oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania 
oraz kolacje (wg. opisu w programie).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolo-
tem do/z Ovda k. Ejlatu, opłaty lotniskowe, za-
kwaterowanie (razem 7 rozpoczętych dób hote-
lowych: 3 w Betlejem / Hebronie i 4 nad Morzem 
Martwym), wyżywienie śniadania (7) i obiado-
kolacje (3 podczas części objazdowej), transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opiekę polskiego pilota lub polskiego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
zwiedzania i ubezpieczenie TU Europa - wariant 
podstawowy (NW, KL, Assistance oraz bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów re-
alizacji programu zwiedzania (biletów wstępu, 
zwiedzania Masady, Tour Guide System, obsługi 
przewodników, bagażowych, kierowców itp.): 
ok. 90 USD/ osoby płatne obligatoryjnie na 
miejscu; pakietu dodatkowych 4 obiadokolacji 
podczas części pobytowej w Ejlacie (możliwe do 
wykupienia w systemie rezerwacyjnym), napo-
jów do kolacji, obiadów, wycieczek fakultatyw-
nych (ceny podane w programie), oraz innych 
wydatków osobistych (najpopularniejszą walutą 
na miejscu jest USD).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty 
powrotu do Polski. Od 1.01.2018 r. władze Pań-
stwa Izrael nie stemplują paszportów na żadnym 
z przejść granicznych. Każdy pasażer otrzymuje 
standardowo wydrukowaną kartkę z zezwole-
niem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy 
jednak pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy 
lądowej z Izraelem może oznaczać brak możli-
wości lub utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyj-
skiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli 
planujecie Państwo wizytę w tych krajach, należy 
zwrócić się do urzędu paszportowego o wymianę 
paszportu. Nie ma natomiast problemu z wjaz-
dem do Izraela przy uprzedniej bytności w kra-
jach arabskich lub innych nieuznających Izraela
Wizy. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.

Położenie
Utrzymany w miejskim stylu niewielki hotel należy do znanej w Izraelu sie-
ci hotelowej Fattal Hotels. Położony w dzielnicy hotelowej w miejscowości 
Ein Bokek, niedaleko plaży i w bliskim sąsiedztwie centrum handlowego.
Plaża
Piaszczysta prywatna płatna plaża znajduje się w odległości ok. 5 minut 
spacerem od hotelu. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
W hotelu całodobowa recepcja w lobby, przechowalnia bagażu, restaura-
cja serwująca śniadania i obiadokolacje oraz bar w lobby i bar z przeką-
skami przy basenie. Do dyspozycji gości także taras słoneczny w ogrodzie, 
basen dla dorosłych, brodzik dla dzieci. Ponadto pralnia (dodatkowo płat-
na), centrum konferencyjne i kantor wymiany walut.
Pokoje
96 pokoi rozlokowanych w kilkupiętrowym budynku. Standardowe pokoje 
2-os. (możliwość 1 dostawki dla dorosłego lub dla 2 dzieci), wyposażone 

są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimaty-
zację, TV-sat, telefon, sejf, mini lodówkę oraz zestaw do parzenia kawy 
i herbaty.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje serwowane w formie bufetu w restauracji głów-
nej. Napoje do kolacji dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu.
Kategoria lokalna:
W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozo-
stawiają kategoryzację organizatorom turystyki.
Naszym zdaniem
Dobrej klasy z miłą atmosferą i przyjazną obsługą zachęca do spędzenia 
niezapomnianych wakacji nad Morzem Martwym.

Leonardo Inn Dead Sea – Ein Bokek 

Leonardo Plaza Dead Sea – Ein Bokek 
Położenie
Przepięknie położony, komfortowy hotel należący do znanej izraelskiej 
sieci Fattal Hotels, ulokowany jest w pobliżu plaży publicznej i w bliskim 
sąsiedztwie wielu lokalnych atrakcji.
Plaża
Piaszczysta publiczna płatna plaża znajduje się w odległości ok. 5 minut 
spacerem od hotelu. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Na terenie hotelu całodobowa recepcja, przestronne lobby, przechowalnia 
bagażu, restauracja serwująca śniadania i obiadokolacje oraz bar i bar przy 
basenie. Do dyspozycji gości także basen dla dorosłych, brodzik dla dzieci 
oraz centrum spa (za dodatkową opłatą) oferujące zabiegi kosmetyczne 
i masaże, siłownia, sauna i pole golfowe (dodatkowo płatne). Ponadto 
pralnia (dodatkowo płatna) i kantor wymiany walut.
Pokoje
Hotel posiada 280 pokoi usytuowanych w kilkupiętrowym budynku. 
Standardowe pokoje 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dorosłego lub dla 
2 dzieci), wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka 

do włosów), klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf, mini lodówkę oraz zestaw 
do parzenia kawy i herbaty.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje serwowane w formie bufetu w restauracji głów-
nej. Napoje do kolacji dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Prowadzone są programy animacyjne oraz występy artystyczne. Do dys-
pozycji gości basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci. Na terenie hotelu 
także centrum Spa (za dodatkową opłatą) oferujące zabiegi kosmetyczne 
i masaże, siłownia i sauna. Dla najmłodszych mini-klub.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu.
Kategoria lokalna:
W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozo-
stawiają kategoryzację organizatorom turystyki.
Naszym zdaniem
Położenie w spokojnej okolicy, bliskość plaży i duży wybór atrakcji gwa-
rantuje niezapomniany relaks i wypoczynek nad Morzem Martwym.

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

Leonardo Inn 
Dead Sea ***

od 1499 zł

Leonardo Plaza 
Dead Sea ****

od 1699 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za 4 doby 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1799 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 14.11 1829 3349

21.11 - 28.11 1799 3349

23.01 - 30.01 1829 3349

06.02 - 13.02 1829 3349

20.02 - 27.02 1829 3349

06.03 - 13.03 1799 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 

Dopłata za pok. 1 os. Od 271 

Kod imprezy: IZM

więcej na: R.pl
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W programie: Ejlat - izraelski kurort • Masada - twierdza Heroda • Jerozolima - święte miasto trzech religii • Betlejem - Grota Narodzenia 

• Via Dolorosa - Droga Krzyżowa• Tel Awiw - kosmopolityczna metropolia • Hajfa - perskie ogrody • Akka - twierdza krzyżowców • Meggido 
- biblijny Armagedon • Safed - święte miasto Żydów • Hamad Gader - gorące źródła w dolinie rzeki Yarmuk • Bet Shean - na skrzyżowaniu 
handlowych szlaków • Jerycho - najstarsze miasto świata • Morze Martwe - relaks w największej depresji na świecie!
Dla chętnych (w wybranych terminach) przedłużenie wycieczki o pobyt w hotelu w: Ejlacie

Izrael – Niezwykła Ziemia Obiecana

IZRAEL

Morze Martwe

Jerozolima 

Massada 

Betlejem

Jezioro Galilejskie

Jerycho

Bet Shean

Akka

Hajfa

Megiddo

Tel Awiw
Jaf fa

Tyberiada

Safed

Egipt

Jordania

Syria

Ovda

Ejlat

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa  

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 samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie na lotnisko Ramon koło Ejlatu od-
prawa paszportowo-celna, a następnie przejazd 
przez pustynię Negev w  kierunku Ejlatu. Po 
dojeździe zwiedzanie podwodnego akwarium, 
w którym można suchą stopą znaleźć się na dnie 
zatoki Aqaba i obserwować rafę koralową. Postój 
w centrum miasta przy placu flagi, który upa-
miętnia przyłączenie miasta do Izraela. Kolacja 
(możliwa w formie zimnego pakietu) i nocleg 
w hotelu w Ejlacie lub okolicy. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i wyjazd nad Morze Martwe. Zakupy 
kosmetyków z minerałami z Morza Martwego 
oraz przejazd na relaksującą kąpiel w Morzu 
Martwym - 430 m.p.p.m. Następnie zwiedzimy 
Masadę - twierdzę Heroda Wielkiego i jedno-
cześnie miejsce walki Zelotów - społeczności 
Żydów, która najdłużej opierała się Rzymowi. 
Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem / Hebronie 
lub okolicy. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wjazd na Górę Oliwną 
oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów 
położonej przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliw-
nym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie 
przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez 
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą 
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znaj-
duje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Gro-
bem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy 
ormiańskiej i żydowskiej oglądając po drodze 
Cardo Maximus - pozostałości po starej rzym-
skiej ulicy i  dojdziemy do Bramy Syjońskiej. 
Czas wolny na Starym Mieście w Jerozolimie na 
spacer i zakupy na barwnym targu arabskim. 
Kolacja i nocleg w Betlejem / Hebronie lub oko-
licy. (Trasa ok. 60 km). Dla chętnych zwiedzanie 
„Jerozolimy nocą” w późnych godzinach wie-
czornych (dodatkowo płatne ok. 25 USD/os.).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Betlejem - miejsca narodzin 
Jezusa. Wizyta w Grocie Narodzenia i wybudo-
wanej na niej Bazylice Narodzenia Pańskiego 
oraz na Polu Pasterzy - położonego na skraju. 
Przejazd do Tel Awiwu - panoramiczne zwie-
dzanie miasta: dzielnica z najwiekszą na świecie 
liczbą domów w stylu Bauhaus, a także spacer 
po starej dzielnicy Jaffa, gdzie będzie czas na 
kawę na placu Kedumin. Czas wolny na spacer 
przy plaży. Przejazd na nocleg do Tyberiady, 
Nazaretu lub okolicy. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Hajfy, 
gdzie zobaczymy efektowne perskie Ogrody 

Bahaitów (bahaizm to mieszanka judaizmu, 
chrześcijaństwa i  islamu), o  ile to możliwe 
spacer po ogrodach wokół Sanktuarium Baba. 
Następnie udamy się do Akki (lista UNESCO) - 
malowniczego starego miasta, gdzie zwiedzimy 
twierdzę krzyżowców. Kolejnym przystankiem 
będzie położone w wyżynnej części Galilei świę-
te miasto Żydów - Safed - od stuleci ośrodek 
żydowskiej nauki, religii, mistycyzmu i Kabały. 
Przejazd na nocleg do Tyberiady, Nazaretu lub 
okolicy. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejedziemy do 
Meggido (Biblijny Armagedon), gdzie moż-
na zobaczyć ponad 20 warstw osadnictwa, 
twierdzę i podziemny tunel do źródeł wody. 
Wjedziemy również na górę Tabor - miejsce 
związane z  Przemienieniem Pań-
skim - zwiedzimy piękny Kościół 
oraz zobaczymy rozległą pa-
noramę na dolinę Jezreel. 
Następnie pojedziemy do 
gorących źródeł Hamat 
Gader Spa, gdzie będzie 
można w górskiej scenerii 
u  podnóża wzgórz Golan 
w dolinie rzeki Yarmuk zażyć 
zdrowotnej kąpieli. Dzień zakoń-
czymy rejsem po Jeziorze Galilejskim 
do centrum Tyberiady, gdzie zobaczymy pozo-
stałości starożytnego miasta zbudowanego 
z  czarnego kamienia bazaltowego. Nocleg 
w kibucu. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
z hotelu udamy się na południe wzdłuż doli-
ny Jordanu. Po drodze zwiedzimy Bet Shean, 
gdzie zobaczymy m. in. teatr rzymski, bizan-
tyjską ulicę, antyczne świątynie oraz łaźnie 
rzymskie. Następnie zwiedzanie Qasr Al. 
Yehud - miejsce chrztu Jezusa Chrystusa. Po 
południu dotrzemy do najstarszego miasta 
świata - Jerycha a tam odwiedzimy klasztor 
zawieszony na Górze Kuszenia (wjazd kolejką 
linową) i zobaczymy Drzewo Zacheusza. Póź-
nym popołudniem zakwaterowanie w hotelu 
w Betlejem/ Jerychu/ Herbonie lub okolicy. 
(Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd na lotnisko Eilat- Ramon, 
odprawa paszportowa i wylot do Polski. Dla 
klientów pozostających na pobyt - przejazd do 
wybranego hotelu w Ejlacie i pobyt w dniach 8.-
14., a dnia 15. wykwaterowanie i wylot do Polski. 
(Trasa ok. 250 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 

W terminach od połowy marca 2021 imprezy 
będą realizowane w oparciu o przeloty do Tel 
Awiwu.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych 
(lokalne święta narodowe i religijne) organi-
zacja objazdów i pobytów może ulec zmianie 
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia 
obiektów muzealnych i świątyń, godziny ser-
wowanych posiłków i menu). - W okresie naj-
ważniejszego święta religijnego Yom Kippur, 
mogą wystąpić zmiany w organizacji objazdów 
i pobytów. Wszystkie posiłki w tym czasie są 
serwowane na zimno, podawane są tylko na-
poje bezalkoholowe. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-

twym sugerujemy posiadanie obu-
wia do wody.

HOTELE
Hotele o  standardzie od-
powiadającym **/ *** 
w ocenie organizatora (wg 
programu) - (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych). Do 

dyspozycji gości: w hotelu 
restauracja oraz bar. Pokoje: 

wszędzie 2 - osobowe (możli-
wość dostawki), wszystkie klimaty-

zowane z łazienkami oraz najczęściej TV-sat. 
Wyżywienie: śniadania oraz kolacje (wg. opisu 
w programie).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  7 kolejnych nocy 
w wybranym hotelu w Ejlacie. Opisy hoteli 
sekcji „Wypoczynek Izrael” i w systemie re-
zerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotem do/z Ovdy k.Ejlatu, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie śniadania i obiado-
kolacje (lub lunche), transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania i ubezpie-
czenie TU Europa - wariant podstawowy (NW, 
KL, Assistance oraz 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. 250 USD /os, 
opłata nie zawiera kosztu wycieczek fakulta-
tywnych podanych w programie. Pakiet płatny 
pilotowi na miejscu.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Obywatele polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest 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

2699 zł

Comfort Hotel Eilat
***

od 1270 zł

Prima Music
***

od 1430 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: IZS

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 14.11 2849 5070

21.11 - 28.11 2719 5020

02.01 - 09.01 2780 5070

16.01 - 23.01 2820 5130

30.01 - 06.02 2820 5130

13.02 - 20.02 2780 5070

27.02 - 06.03 2699 4970

13.03 - 20.03 2820 5070

04.04 - 11.04 2969 5349

18.04 - 25.04 2919 5130

25.04 - 02.05 2920 5299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2999 

Dopłata za pok. 1 os. od 1000 

Dopłata za termin Wielkanocny 199 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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W programie: Jerozolima - święte miasto • Via Dolorosa - Droga Krzyżowa • Ściana Płaczu • Betlejem - Grota Narodzenia • Akka - twierdza 
krzyżowców • Cezarea Nadmorska • Nazaret - bazylika Zwiastowania NMP • Kafarnaum - Góra Błogosławieństw • Tel Aviv • Hajfa - perskie 
ogrody • Masada - twierdza Heroda • Morze Martwe - dla urody!
Dla chętnych (w wybranych terminach) przedłużenie wycieczki o pobyt w hotelu w: Ejlacie

Izrael nie tylko dla pielgrzymów

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na lotnisku. Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. Po przylocie na lotnisko 
Ramon koło Ejlatu (od połowy marca lot do Tel 
Avivu) odprawa paszportowo-celna, a następ-
nie przejazd przez pustynię Negev w kierunku 
Jerozolimy. Kolacja i nocleg w hotelu w Betle-
jem / Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wjazd na Górę Oliwną 
oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów 
położonej przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliw-
nym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie 
przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez 
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą 
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znaj-

duje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Gro-
bem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy 
ormiańskiej i żydowskiej oglądając po drodze 
Cardo Maximus - pozostałości po starej rzymskiej 
ulicy i dojdziemy do Bramy Syjońskiej. Przejazd 
do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa - wizyta 
w Grocie Narodzenia i wybudowanej na niej Bazy-
lice Narodzenia Pańskiego. Kolacja i nocleg w Be-
tlejem / Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Bramy 
Gnojnej, przez którą dojdziemy do Ściany Płaczu 
i na Wzgórze Świątynne (jeśli tylko będzie udo-
stępnione) z sanktuarium Złotej Kopuły na Skale 
i Meczetem Al-Aksa (nie wchodzimy do świą-
tyń). Następnie przejedziemy do Jerozolimy 
Zachodniej, gdzie zwiedzanie rozpoczniemy od 

Wielkiej Synagogi. Dalej pojedziemy pod Kneset 
(parlament izraelski) zobaczyć słynną menorę, 
odwiedzimy również Ein Karem z kościołem 
Jana Chrzciciela. Kolejnym punktem programu 
będzie wizyta w Instytucie Yad Vashem - miej-
scu upamiętniającym ofiary Holokaustu. Powrót 
do hotelu, kolacja. Dla chętnych zwiedzanie 
„Jerozolimy nocą” w późnych godzinach wie-
czornych (dodatkowo płatne ok. 25 USD/os.). 
(Trasa ok. 50 km). 
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się w kierunku 
Galilei. Dla chętnych, o  ile czas pozwoli, wy-
cieczka do najstarszego miasta świata - Jerycha 
(dodatkowo płatne ok. 15 USD/ osoby). Odwie-
dzimy Qasr Al Yehud nad Jordanem - miejsce 
chrztu Chrystusa. Następnie Bet Shean, gdzie 

zobaczymy m. in. teatr rzymski, bizantyjską 
ulicę, antyczne świątynie oraz łaźnie rzymskie. 
Wizyta w Nazaret, gdzie odwiedzimy Bazylikę 
Zwiastowania Pańskiego (zbudowaną wokół 
Groty Zwiastowania). Odwiedzimy Yardenit nad 
Jordanem, symboliczne miejsce chrztu Chry-
stusa. Kolacja i nocleg w hotelu w Nazaret lub 
Tyberiadzie (lub okolicy). (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu możliwość wycieczki 
fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo 
płatna ok. 35 USD/ osoby). Podczas wycieczki 
będzie można delektować się wyśmienitym 
obiadem z endemicznie występującą w tym re-
jonie rybą św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 
USD/ osoby). Następnie przejazd do miejsc zwią-
zanych z ważnymi dla chrześcijan wydarzeniami: 

IZRAEL

Morze Martwe

Jerozolima 

Massada 

Betlejem

Jezioro
Galilejskie

Jerycho
Qumran

Bet Shean

Akka

Hajfa

Tel Awiw
Jaf fa

Cezarea

Tyberiada
Nazaret

Egipt

Jordania

Syria

Eilat Ramon

W tym maleńkim kraju zobaczymy 
mnóstwo kontrastów: pustynie i roz-
winięte rolnictwo oraz europejską 
zieleń, najnowszą myśl technicz-
ną i najstarsze zabytki, liberalne 
społeczeństwo i niemal wyznaniowe 
państwo mocno przestrzegające sza-
batu. To podróż do bardzo nowocze-
snego państwa z bogactwem tysięcy 
lat historii od czasów biblijnych.

Aneta Kuberska
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

8
dni

lub
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Mała Tabgha - kościół Prymatu św. Piotra, gdzie 
Jezus Chrystus wskazał apostoła Piotra jako swe-
go następcę na ziemi, Kafarnaum - wielokrotnie 
wspominane w Biblii miejsce zamieszkania Je-
zusa oraz Góra Błogosławieństw (miejsce tzw. 
Kazania na Górze). Tego dnia odwiedzimy kibuc 
- specyficzną izraelską formę „spółdzielni”. Rejs 
łodzią po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady. Kola-
cja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie lub Nazarecie 
(lub okolicy). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Akki (lista UNESCO) - 
malowniczego starego miasta gdzie zwiedzi-
my twierdzę krzyżowców. Potem udamy się 
do Hajfy, gdzie zobaczymy efektowne perskie 
Ogrody Bahaitów (bahaizm to mieszanka ju-
daizmu, chrześcijaństwa i  islamu). Następnie 
udamy się do Cezarei Nadmorskiej, wspania-
łego portowego miasta wybudowanego przez 
króla Heroda Wielkiego, zobaczymy między 
innymi hipodrom, teatr, akwedukt z II w. oraz 
mury krzyżowców z potężną bramą. Jadąc dalej 
wybrzeżem Morza Śródziemnego dojedziemy 
do Tel Avivu (przejazd przez najciekawsze czę-
ści miasta). Dotrzemy do Jaffy - miasteczka pa-
miętającego wydarzenia wspominane w Starym 
Testamencie. Spacer po starej Jaffie. Przejazd do 
Betlejem/ Hebronu lub okolicy; zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd nad Morze Mar-
twe, gdzie zwiedzimy Masadę - twierdzę Heroda 
Wielkiego i jednocześnie miejsce walki zelotów 
- społeczności Żydów, która najdłużej opierała 
się Rzymowi. Następnie zwiedzimy Qumran 
starożytną wioskę Esseńczyków, twórców słyn-
nych zwojów znad Morza Martwego. Zakupy ko-
smetyków z minerałami z Morza Martwego oraz 
przejazd na kąpiel w Morzu Martwym - 430 m 

p.p.m. Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem/ 
Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd na lotnisko Ejlat-Ramon (od 
kwietnia do Tel Avivu), odprawa paszportowa 
i wylot do Polski. Dla klientów pozostających na 
pobyt - przejazd do wybranego hotelu w Ejlacie 
i pobyt w dniach 8.-14., a dnia 15. wykwaterowa-
nie i wylot do Polski. (Trasa ok. 250 km).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
W terminach od połowy marca 2021 r. imprezy 
będą realizowane w oparciu o przeloty do Tel 
Avivu (TLV).
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i menu).
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym **/ *** 
w ocenie organizatora (wg programu) - (7 roz-
poczętych dób hotelowych). Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja oraz bar. Pokoje: 
wszędzie 2 - osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane z  łazienkami oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania oraz 
kolacje (wg. opisu w programie).

Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  7 kolejnych nocy 
w wybranym hotelu w Ejlacie. Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Izrael” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotem do/z Ovdy k.Ejlatu, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie śniadania i obiado-
kolacje (lub lunche), transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania i ubezpie-
czenie TU Europa - wariant podstawowy (NW, 
KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
realizacji programu zwiedzania (biletów wstę-
pu, zwiedzania Masady, Tour Guide System 
m.in. w Yad Vashem, obsługi przewodników, 
bagażowych, kierowców itp.): ok. 195 USD/os. 
(płatne obligatoryjnie na miejscu). Cena nie 
obejmuje również: napojów do obiadów, kola-
cji, wycieczek fakultatywnych (Jerozolima nocą 
ok. 25 USD/os., Wzgórza Golan ok. 35 USD/os., 
Jerycho ok. 15 USD/os.) oraz innych wydatków 
osobistych. Najpopularniejszą walutą na miej-
scu jest dolar USA.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty 
powrotu do Polski. Od 1.01.2018 r. władze Pań-
stwa Izrael nie stemplują paszportów na żadnym 
z przejść granicznych. Każdy pasażer otrzymuje 
standardowo wydrukowaną kartkę z zezwole-
niem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy 
jednak pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy 
lądowej z Izraelem może oznaczać brak możli-
wości lub utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyj-

skiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli 
planujecie Państwo wizytę w tych krajach, należy 
zwrócić się do urzędu paszportowego o wymianę 
paszportu. Nie ma natomiast problemu z wjaz-
dem do Izraela przy uprzedniej bytności w kra-
jach arabskich lub innych nieuznających Izraela
Wizy. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.

CENA OD

2299 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

Comfort Hotel Eilat
***

od 1270 zł

Prima Music
***

od 1430 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

31.10 - 07.11 2429 4430

07.11 - 14.11 2499 4599

14.11 - 21.11 2470 4549

21.11 - 28.11 2419 4520

28.11 - 05.12 2349 4430

12.12 - 19.12 2299 4349

19.12 - 26.12 2590 4720

26.12 - 02.01 2630 4599

02.01 - 09.01 2490 4549

09.01 - 16.01 2449 4520

16.01 - 23.01 2549 4599

23.01 - 30.01 2549 4599

30.01 - 06.02 2549 4599

06.02 - 13.02 2670 4599

13.02 - 20.02 2549 4599

20.02 - 27.02 2490 4549

27.02 - 06.03 2349 4430

06.03 - 13.03 2419 4520

13.03 - 20.03 2470 4549

20.03 - 27.03 2449 4520

28.03 - 04.04 2449 4599

04.04 - 11.04 2820 5020

11.04 - 18.04 2890 5099

18.04 - 25.04 2619 4699

25.04 - 02.05 2649 4849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 

Dopłata za pok. 1 os. od 650 

Dopłata do terminu sylwestrowego  199 

Dopłata do terminu świątecznego 199 

Dopłata za termin Wielkanocny 199 

Kod imprezy: IZT

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. Po przylocie do Ejlatu 
(od kwietnia lot do Tel Avivu) odprawa paszpor-
towo-celna, a następnie przejazd przez pustynię 
Negev w kierunku Jerozolimy. Kolacja (możliwa 
w formie zimnego pakietu) i nocleg w hotelu 
w okolicy Betlejem/ Hebronu. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wjazd na Górę Oliwną 
oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów 
położonej przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliw-
nym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie 

przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez 
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą 
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znaj-
duje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Gro-
bem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy 
ormiańskiej i żydowskiej oglądając po drodze 
Cardo Maximus - pozostałości po starej rzym-
skiej ulicy i dojdziemy do Bramy Syjońskiej. Prze-
jazd do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa - wi-
zyta w Grocie Narodzenia i wybudowanej na niej 
Bazylice Narodzenia Pańskiego. Kolacja i nocleg 
w okolicy Betlejem/ Hebronu. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Bramy 
Gnojnej, przez którą dojdziemy do Ściany Płaczu 
i na Wzgórze Świątynne (jeśli tylko będzie udo-
stępnione) z sanktuarium Złotej Kopuły na Skale 
i Meczetem Al-Aksa (nie wchodzimy do świą-
tyń). Następnie przejedziemy do Jerozolimy 
Zachodniej, gdzie zwiedzanie rozpoczniemy od 
Wielkiej Synagogi. Dalej pojedziemy pod Kneset 
(parlament izraelski) zobaczyć słynną menorę, 
odwiedzimy również Ein Karem z kościołem 
Jana Chrzciciela. Kolejnym punktem programu 
będzie wizyta w Instytucie Yad Vashem - miej-
scu upamiętniającym ofiary Holokaustu. Powrót 
do hotelu, kolacja. Dla chętnych zwiedzanie 
„Jerozolimy nocą” w późnych godzinach wie-
czornych (dodatkowo płatne ok. 25 USD/os.). 
(Trasa ok. 50 km). 
 Dzień 4  Po śniadaniu udamy się w kierunku 
Galilei. Dla chętnych, o  ile czas pozwoli, wy-
cieczka do najstarszego miasta świata - Jerycha 

(dodatkowo płatne ok. 15 USD/ osoby). Odwie-
dzimy Qasr Al Yehud nad Jordanem - miejsce 
chrztu Chrystusa. Następnie Bet Shean, gdzie 
zobaczymy m. in. teatr rzymski, bizantyjską 
ulicę, antyczne świątynie oraz łaźnie rzymskie. 
Wizyta w Nazaret, gdzie odwiedzimy Bazylikę 
Zwiastowania Pańskiego (zbudowaną wokół 
Groty Zwiastowania). Kolacja i nocleg w hotelu 
w Tyberiadzie (lub okolicy). (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu możliwość wycieczki 
fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo 
płatna ok. 35 USD/ osoby). Podczas wycieczki 
będzie można delektować się wyśmienitym 
obiadem z  endemicznie występującą w  tym 
rejonie rybą św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 
20 USD/ osoby). Następnie przejazd do miejsc 
związanych z ważnymi dla chrześcijan wyda-
rzeniami: Mała Tabgha - kościół Prymatu św. 
Piotra, gdzie Jezus Chrystus wskazał apostoła 
Piotra jako swego następcę na ziemi, Kafarnaum 
- wielokrotnie wspominane w Biblii miejsce za-
mieszkania Jezusa oraz Góra Błogosławieństw 
(miejsce tzw. Kazania na Górze). Tego dnia od-
wiedzimy kibuc - specyficzną izraelską formę 
„spółdzielni”. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim 
do Tyberiady. Kolacja i nocleg w hotelu w Tybe-
riadzie (lub okolicy). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Akki (lista UNESCO) - 
malowniczego starego miasta gdzie zwiedzi-
my twierdzę krzyżowców. Potem udamy się 
do Hajfy, gdzie zobaczymy efektowne perskie 

Ogrody Bahaitów (bahaizm to mieszanka ju-
daizmu, chrześcijaństwa i  islamu). Następnie 
udamy się do Cezarei Nadmorskiej, wspania-
łego portowego miasta wybudowanego przez 
króla Heroda Wielkiego, zobaczymy między 
innymi hipodrom, teatr, akwedukt z II w. oraz 
mury krzyżowców z potężną bramą. Jadąc dalej 
wybrzeżem Morza Śródziemnego dojedziemy 
do Tel Avivu (przejazd przez najciekawsze czę-
ści miasta). Dotrzemy do Jaffy - miasteczka pa-
miętającego wydarzenia wspominane w Starym 
Testamencie. Spacer po starej Jaffie. Przejazd 
w okolice Betlejem/ Hebronu; zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd nad Morze Mar-
twe, gdzie zwiedzimy Masadę - twierdzę Heroda 
Wielkiego i jednocześnie miejsce walki zelotów 
- społeczności Żydów, która najdłużej opierała 
się Rzymowi. Następnie zwiedzimy Qumran 
starożytną wioskę Esseńczyków, twórców słyn-
nych zwojów znad Morza Martwego. Zakupy 
kosmetyków z minerałami z Morza Martwego 
oraz przejazd na kąpiel w Morzu Martwym - 430 
m.p.p.m. Kolacja i nocleg w hotelu w okolicy Be-
tlejem/ Hebronu. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd na lotnisko Ejlat - Ramon (od 
kwietnia do Tel Avivu), odprawa paszportowa 
i wylot do Polski. Dla klientów pozostających na 
pobyt - przejazd do wybranego hotelu w Ejlacie 
i pobyt w dniach 8.-14., a dnia 15. wykwaterowa-
nie i wylot do Polski. (Trasa ok. 250 km).

W programie: Jerozolima - święte miasto • Via Dolorosa - Droga Krzyżowa • Ściana Płaczu • Betlejem - Grota Narodzenia • Akka - twierdza 
krzyżowców • Cezarea Nadmorska • Nazaret - bazylika Zwiastowania NMP • Kafarnaum - Góra Błogosławieństw • Tel Aviv • Hajfa - perskie 
ogrody • Masada - twierdza Heroda • Morze Martwe - dla urody!
Dla chętnych (w wybranych terminach) przedłużenie wycieczki o pobyt w hotelu w: Ejlacie

Izrael nie tylko dla pielgrzymów De Luxe
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Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Wycieczki od połowy marca 2021 będą realizo-
wane w oparciu o przeloty do Tel Avivu (TLV). 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i menu). 
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym **** 
w  ocenie organizatora (wg programu) - (7 
rozpoczętych dób hotelowych). Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja oraz bar. Pokoje: 
2 - osobowe z możliwością dostawki. Pokoje 
z łazienkami oraz TV-sat, klimatyzowane. Wy-
żywienie: śniadania oraz kolacje (wg. opisu 
w programie).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  7 kolejnych nocy 
w wybranym hotelu w Ejlacie. Opisy hoteli 
w sekcji Wypoczynek Izrael i w systemie re-
zerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolo-
tem do/z Ejlatu lub Tel Avivu (w zależnosci od 
terminu), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
(razem 7 rozpoczętych dób hotelowych), wyży-
wienie śniadania i obiadokolacje (lub lunche), 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota 
podczas zwiedzania i ubezpieczenie TU Euro-
pa - wariant podstawowy (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 ok. 250 USD /os, opła-
ta nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie. Pakiet płatny pilotowi 
na miejscu.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty 
powrotu do Polski. Od 1.01.2018 roku, Władze 
Państwa Izrael nie stemplują paszportów na żad-
nym z przejść granicznych. Każdy pasażer otrzy-

muje standardowo wydrukowaną kartkę z zezwo-
leniem na wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy 
jednak pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy 
lądowej z Izraelem może oznaczać brak możli-
wości lub utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyj-
skiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli 
planujecie Państwo wizytę w tych krajach, należy 
zwrócić się do urzędu paszportowego o wymianę 
paszportu. Nie ma natomiast problemu z wjaz-
dem do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.
Wizy. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest 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

Soleil Boutique Eilat 
****

od 1820 zł

Leonardo Privilege Eilat 
****

od 2399 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3860 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

31.10 - 07.11 3890 7070

07.11 - 14.11 4079 7349

14.11 - 21.11 4010 7249

28.11 - 05.12 3860 7070

19.12 - 26.12 4030 7249

26.12 - 02.01 4129 7349

02.01 - 09.01 4030 7249

16.01 - 23.01 4129 7349

23.01 - 30.01 4129 7349

30.01 - 06.02 4129 7349

06.02 - 13.02 4129 7349

13.02 - 20.02 4129 7349

20.02 - 27.02 4030 7249

06.03 - 13.03 3949 7199

13.03 - 20.03 4010 7249

04.04 - 11.04 4250 7549

11.04 - 18.04 4120 7470

25.04 - 02.05 4200 7549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4230 

Dopłata za pok. 1 os. od 1300 

Dopłata do terminu sylwestrowego  349 

Dopłata do terminu świątecznego 349 

Dopłata za termin Wielkanocny 349 

Kod imprezy: IZU

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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W programie: Jerozolima - święte miasto • Amman i góra Nebo • Petra - skarb UNESCO • Dżerasz i ulica 600 kolumn • Via Dolorosa - Droga 
Krzyżowa • Ściana Płaczu • Betlejem - Grota Narodzenia • Akko i Hajfa • Kafarnaum - Góra Błogosławieństw • Cezarea Nadmorska 

• Tel Aviv • Masada - twierdza Heroda • Morze Martwe - dla urody!
Dla chętnych (w wybranych terminach) przedłużenie wycieczki o pobyt w hotelu w: Ejlacie

Izrael i Jordania

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolo-
tu i wylot do Ramon koło Ejlatu (od kwietnia 
lot do Tel Avivu). Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Odprawa pasz-
portowo-celna a następnie transfer do granicy 
izraelsko-jordańskiej. Po przekroczeniu granicy 
przejazd do Akaby lub Wadi Musa na kolację 
i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Petry, zabytku wpisane-
go na światową listę UNESCO. Będziemy mogli 
zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, 
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie 
oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto wyku-
te w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 

górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. 
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budow-
le umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. Przejazd do hotelu w Ammanie lub 
okolicy, kolacja i nocleg. (Trasa 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na Górę 
Nebo, z której podziwiać będziemy panoramę 
doliny Jordanu i Ziemi Świętej. Według tradycji 
Góra Nebo to miejsce, z którego Mojżesz po raz 
pierwszy i ostatni oglądał Ziemię Obiecaną. Na-
stępnie zwiedzanie stolicy kraju - Ammanu, gdzie 

na wzgórzu mieszczącym pozostałości potężnej 
niegdyś cytadeli zwiedzimy m.in. Muzeum Arche-
ologiczne. Ze szczytu wzgórza będziemy mogli 
podziwiać panoramę miasta, w tym rzymski teatr 
i odeon, czyli starożytną filharmonię. Następnie 
udamy się do Dżerasz (forum, świątynia Artemi-
dy, kościoły wczesnochrześcijańskie z mozaikami 
podłogowymi, hipodrom, a przede wszystkim 
ulica 600 kolumn). W dalszą drogę przejedzie-
my w stronę granicy jordańsko-izraelskiej, którą 
przekroczymy na moście Szejka Husajna na rzece 
Jordan. Po odprawie granicznej przejazd do Ty-
beriady. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w ho-
telu w Tyberiadzie lub okolicy. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu możliwość wycieczki 
fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo 

płatna ok. 35 USD/os.). Podczas wycieczki będzie 
można delektować się wyśmienitym obiadem 
z endemicznie występującą w tym rejonie rybą 
św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD/os.). 
Następnie zwiedzimy miejsca związane z ważny-
mi dla chrześcijan wydarzeniami: Mała Tabgha - 
kościół Prymatu św. Piotra, gdzie Jezus Chrystus 
wskazał apostoła Piotra jako swego następcę na 
ziemi, Kafarnaum - wielokrotnie wspominane 
w Biblii miejsce zamieszkania Jezusa oraz Góra 
Błogosławieństw (miejsce tzw. Kazania na Gó-
rze). Tego dnia odwiedzimy kibuc - specyficzną 
izraelską formę „spółdzielni”. Rejs łodzią po Je-
ziorze Galilejskim do Tyberiady. Kolacja i nocleg 
w hotelu w Tyberiadzie lub Nazarecie (lub okoli-
cy). (Trasa ok. 50 km).

IZRAEL

Morze
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JORDANIA

Jerozolima 

Massada 

Betlejem

Jezioro
Galilejskie

Amman

Petra

Tyberiada Akka
Hajfa

Tel Awiw Jaffa

Cezarea

Jarash

Egipt

Syria

Eilat Ramon

Akaba

Wadi Musa

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa  
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 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Akki (lista UNESCO) - 
malowniczego starego miasta gdzie zwiedzimy 
twierdzę krzyżowców. Potem udamy się do Haj-
fy, gdzie zobaczymy efektowne perskie Ogrody 
Bahaitów (bahaizm to mieszanka judaizmu, 
chrześcijaństwa i islamu). Następnie udamy się 
do Cezarei Nadmorskiej, wspaniałego portowe-
go miasta wybudowanego przez króla Heroda 
Wielkiego, zobaczymy m. in.: hipodrom, teatr, 
akwedukt z II w. oraz mury krzyżowców z potęż-
ną bramą. Jadąc dalej wybrzeżem Morza Śród-
ziemnego dojedziemy do Tel Avivu (przejazd 
przez najciekawsze części miasta). Dotrzemy 
do Jaffy - miasteczka pamiętającego wydarze-
nia wspominane w Starym Testamencie. Spacer 
po starej Jaffie. Przejazd do Betlejem / Hebronu 
lub okolicy; zakwaterowanie w hotelu, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wjazd na Górę Oliwną 
oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów 
położonej przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliw-
nym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie 
przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez 
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą 
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znaj-
duje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Gro-
bem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy 
ormiańskiej i żydowskiej oglądając po drodze 
Cardo Maximus - pozostałości po starej rzym-
skiej ulicy a także dojdziemy do Ściany Płaczu. 
Przejazd do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa 
- wizyta w Grocie Narodzenia i wybudowanej na 
niej Bazylice Narodzenia Pańskiego. Dla chęt-
nych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w późnych 
godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 
25 USD/os.). Kolacja i nocleg w Betlejem / He-
bronie lub okolicy. (Trasa ok. 60 km).

 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd nad Morze Mar-
twe, gdzie zwiedzimy Masadę - twierdzę Heroda 
Wielkiego i jednocześnie miejsce walki zelotów 
- społeczności Żydów, która najdłużej opierała 
się Rzymowi. Następnie zwiedzimy starożytną 
wioskę Esseńczyków, twórców słynnych zwojów 
znad Morza Martwego. Zakupy kosmetyków 
z minerałami z Morza Martwego oraz przejazd na 
kąpiel w Morzu Martwym - 430 m poniżej pozio-
mu morza. Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem 
/ Hebronie lub okolicy. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd na lotnisko Ejlat-Ramon (od 
kwietnia lot do Tel Avivu), odprawa paszporto-
wa i wylot do Polski. Dla klientów pozostających 
na pobyt - przejazd do wybranego hotelu w Ej-
lacie i pobyt w dniach 8.-14., a dnia 15. wykwa-
terowanie i wylot do Polski. (Trasa ok. 250 km). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
W terminach od połowy marca 2021 imprezy 
będą realizowane w oparciu o przeloty do Tel 
Awiwu.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego (Izrael), szczególnie w okresach świątecz-
nych (lokalne święta narodowe i religijne) orga-
nizacja objazdów i pobytów może ulec zmianie 
(np. kolejność zwiedzania, godziny otwarcia 
obiektów muzealnych i świątyń, godziny ser-
wowanych posiłków i ich zawartość). 
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody.

HOTELE
Hotele **/*** w ocenie organizatora (wg pro-
gramu) - (7 rozpoczętych dób hotelowych: 5 - 
w Izraelu, 2 - w Jordanii). Do dyspozycji gości: 
w hotelu restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - oso-
bowe (możliwość dostawki), wszystkie klima-
tyzowane z łazienkami oraz najczęściej TV-sat. 
Wyżywienie: śniadania oraz kolacje (wg. opisu 
w programie).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  7 kolejnych nocy 
w wybranym hotelu w Ejlacie. Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Izrael” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotem do/z Ovda k. Ejlatu, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania i obiado-
kolacje lub lunche, transfery klimatyzowanym 
autokarem, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas objazdu, ubezpiecze-
nie TU Europa - wariant podstawowy (NW, KL, 
Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordań-
skiej, opłat wyjazdowych z  Izraela i  Jordanii, 
transferu autobusem lokalnym przez granicę 
jordańsko- izraelską na moście szejka Husajna 
nad Jordanem, kosztów realizacji programu 
zwiedzania (wizy i opłat granicznych, biletów 
wstępu, zwiedzania Masady, Tour Guide System, 
obsługi przewodników, bagażowych, kierow-
ców, itp.) - ok. 340 USD/os; Cena nie obejmuje 
również: napojów do obiadokolacji, wycieczek 
fakultatywnych (Jerozolima nocą ok. 25 USD/
os., Wzgórza Golan ok. 35 USD/os., Jerycho ok. 
15 USD/os.) oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Od 1.01.2018 roku, wła-
dze Państwa Izrael nie stemplują paszportów na 
żadnym z przejść granicznych. Każdy pasażer 
otrzymuje standardowo wydrukowaną kartkę 
z zezwoleniem na wjazd i pobyt na terenie Izra-
ela. Należy jednak pamiętać, iż fakt przekrocze-
nia granicy lądowej z Izraelem może oznaczać 
brak możliwości lub utrudnienia wjazdu do 
Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Libanu, Libii, 
Syrii. Dlatego jeśli planujecie Państwo wizytę 
w tych krajach, należy zwrócić się do urzędu 
paszportowego o wymianę paszportu. Nie ma 
natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy 
uprzedniej bytności w krajach arabskich lub in-
nych nieuznających Izraela.
Uwaga! Aby sprawnie załatwić formalności 
związane z przekroczeniem granicy izraelsko-

-jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed wylotem, 
prosimy o dostarczenie następujących danych 
paszportowych: imię, nazwisko, data urodze-
nia, narodowość, seria i numer paszportu, data 
wydania i ważności paszportu (paszport ważny 
min. 6 miesięcy od daty powrotu do kraju).
Wizy. Obywatele polscy nie potrzebują wiz do 
Izraela na pobyt do 90 dni.

CENA OD

2350 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

Comfort Hotel Eilat
***

od 1270 zł

Prima Music
***

od 1430 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

31.10 - 07.11 2469 4520

07.11 - 14.11 2699 4730

14.11 - 21.11 2549 4599

21.11 - 28.11 2490 4549

28.11 - 05.12 2449 4520

05.12 - 12.12 2350 4399

19.12 - 26.12 2649 4770

26.12 - 02.01 2680 4699

02.01 - 09.01 2569 4599

09.01 - 16.01 2490 4549

16.01 - 23.01 2599 4699

23.01 - 30.01 2599 4699

30.01 - 06.02 2630 4699

06.02 - 13.02 2730 4699

13.02 - 20.02 2599 4699

20.02 - 27.02 2549 4599

27.02 - 06.03 2449 4520

06.03 - 13.03 2519 4549

13.03 - 20.03 2670 4699

20.03 - 27.03 2520 4549

28.03 - 04.04 2529 4699

04.04 - 11.04 2820 5049

11.04 - 18.04 2890 5270

18.04 - 25.04 2940 4720

25.04 - 02.05 3070 4899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2620 

Dopłata za pok. 1 os. od 671 

Dopłata do terminu sylwestrowego  199 

Dopłata do terminu świątecznego 199 

Dopłata za termin Wielkanocny 199 

Kod imprezy: IJO

W ciągu tygodnia odwiedzimy dwa 
regiony kulturowe, trzy strefy kli-
matyczne i cztery krainy. Będziemy 
w centrum świata - Jerozolimie 
i w jednym z cudów świata - Petrze, 
a także nad słonym morzem, na 
pustyni i w żyznej, zielonej Galilei. 
Zapraszam do Izraela i Jordanii.

Katarzyna Pomaska
Pilot wycieczek Rainbow

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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Liban – Fenickie dzieła 

 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na r.pl/rozkłady. 
Przylot do Bejrutu (możliwy lot z przesiadką), 
odprawa celno - paszportowa. Transfer do hote-
lu w okolicach Bejrutu, zakwaterowanie i nocleg. 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy 
klientów, którzy dopłacili do tej opcji). 
 Dzień 2  Po późnym śniadaniu przejazd 
w Góry Libanu. Widokowa trasa poprowadzi 
nas najpierw do do pałacu Bejteddine. Ta baj-
kowa budowla nadal częściowo pełni funkcję 
rezydencji prezydenta Libanu. Kompleks za-
chwyca dziedzińcami, paradnymi schodami 
i  arkadami oraz wyszukanymi zdobieniami. 
Następnie przejedziemy do Deir El-Qamar. Jest 
to prawdziwe muzeum architektury na wolnym 
powietrzu z  wąskimi uliczkami i  tradycyjną 

zabudową. Po południu wrócimy do Bejrutu 
- stolicy Libanu. Miasto nazywane jest często 
Paryżem Bliskiego Wschodu. Ta tętniąca obec-
nie życiem metropolia, której początki sięgają 
2000 lat p.n.e. była swego czasu prawdziwą 
bramą na Bliski Wschód i  jednym z najważ-
niejszych portów Morza Śródziemnego. Bejrut 
jest miejscem gdzie krzyżują się główne szlaki 
komunikacyjne Libanu i przez to jest świetnym 
punktem wypadowym do wielu turystycznych 
atrakcji. Zwiedzanie rozpoczniemy od przy-
kładnie odrestaurowanego centrum: Place 
d’Etoile z parlamentem (z zewnątrz), maro-
nicka katedra św. Jerzego, meczet Muhammad 
al-Amin oraz Plac Męczenników. Następnie 
słynnym bulwarem Corniche przejedziemy 
w stronę Gołębich Skał, gdzie w malowniczej 
scenerii zrobimy przerwę na spacer i zdjęcia. 

Powrót do hotelu na nocleg; kolacja (fakulta-
tywnie). (Trasa ok.100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd w stronę Sydonu, 
niewielkiego miasteczka portowego okolonego 
gajami cytrusowymi i  plantacjami bananow-
ców. Miasto mające ponad 6000 lat w czasach 
świetności było ważnym punktem strategicznym 
i obronnym. Zachował się tu zamek krzyżowców 
i  stare miasto z  charakterystyczną zabudową 
muzułmańską. Podczas spaceru zobaczymy 
imponujący karawanseraj zwany Khan al-Franj, 
gdzie zatrzymywali się głównie kupcy z Europy. 
Przejdziemy następnie labiryntem uliczek gdzie 
znajdują się warsztaty rzemieślników, stoiska 
spożywcze, z przyprawami oraz stoiska odzieżo-
we składające się na ruchliwe lokalne targowisko. 
W dalszą podróż udamy się do Tyru (miasto wpi-
sane na listę światowego dziedzictwa UNESCO), 
starożytnego fenickiego miasta słynącego z pur-
purowego barwnika do tkanin i szkła. Zobaczymy 
tu pozostałości miasta z czasów rzymskich. Jeżeli 
aktualna sytuacja polityczna na to pozwoli - uda-
my się do Qany położonej zaledwie 20 km od gra-
nicy z Izraelem. Niektórzy badacze utrzymują, że 
to właśnie tu, a nie w Kafr Kanna miał miejsce cud 
przemienienia wody w wino. Zobaczymy również 
grotę, w której wg tradycji Chrystus spotykał się ze 
swoimi uczniami. Wieczorem dla chętnych „wie-
czór libański”(dodatkowo płatny ok. 50 USD/os). 
Uczta dla duszy i ciała. Tańce, śpiew, tradycyjne 
stroje oraz wyśmienita libańska kuchnia! (w tym 
dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy klientów, 
którzy dopłacili do tej opcji). Powrót do hotelu 
w okolicach Bejrutu, nocleg. (Trasa ok.200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
okolic Bejrutu: Jeitta Groto - kompleks jaskiń ze 
wspaniałymi stalaktytami i stalagmitami o baj-

kowych kształtach, będący jedną z najczęściej 
odwiedzanych atrakcji Libanu oraz malownicza 
dolina Psiej Rzeki (Nahr al-Kalb). Znajduje się 
w niej kilkanaście kamiennych tablic z inskryp-
cjami umieszczanymi tu od czasów faraonów 
egipskich, władców Asyryjskich i babilońskiego 
króla Nabuchodonozora II, poprzez czasy pano-
wania Arabów i Ottomanów, aż po współczesne 
tablice upamiętniające zakończenie mandatu 
francuskiego czy wyzwolenie południa kraju 
w roku 2000. Przejazd do Harrisy, gdzie na wy-
sokości ponad 600 m. n.p.m., znajduje się sank-
tuarium Matki Boskiej Pani Libanu i największa 
świątynia maronicka i gdzie spod liczącej 8,5 
m wysokości figury Matki Boskiej rozciąga się 
wspaniała panorama wybrzeża. Z sanktuarium 
do miasta Jounieh zjedziemy powstałą w 1964 
roku kolejką linową o długości 1,5km. W dalszej 
części dnia przejedziemy do Byblos, które uwa-
ża się za najstarsze ciągle zamieszkałe miasto 
świata (wpisane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO). Wejdziemy do fortecy z czasów 
krucjat skąd rozpościera się widok na wykopa-
liska z najstarszymi obiektami liczącymi ponad 
7000 lat, między którymi będziemy mogli póź-
niej spacerować. Czas wolny w miejscu dawne-
go targu z czasów panowania Ottomanów gdzie 
znajduje się obecnie niewielka, malownicza 
starówka z licznymi sklepami oraz lokalami ga-
stronomicznymi. Przed powrotem do hotelu dla 
chętnych przejazd do Annaya gdzie znajduje się 
klasztor, w którym pochowany jest św. Charbel 
Makhlouf (dodatkowo płatny ok. 20 USD/os.). 
Powrót do hotelu w Bejrucie lub okolicach, ko-
lacja (fakultatywnie), nocleg.(Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i wykwaterowaniu 
wyjazd w  góry, gdzie wody rzeki Baatara 

W programie: Bejrut – Paryż Bliskiego Wschodu • Jeitta Groto - bajkowe jaskinie • kolejka linowa do Harrisy • Katedra Notre Dame du Liban 

• Byblos – najstarsze zamieszkałe miasto świata (UNESCO) • Góry Libanu • zamek Bejteddin – rezydencja prezydenta Libanu • Sydon sprzed 
6000 lat • Tyr (UNESCO) • Qana – cud przemiany wody w wino • Baalbek (UNESCO) – imponujące świątynie rzymskie • rezerwat słynnych 
libańskich cedrów (UNESCO) • Dolina Kadisza (UNESCO) – kościoły w górskich sceneriach • Otchłań Trzech Mostów wśród wodospadów 
i kanionów • Stare Miasto w Trypolisie

Izrael

LIBAN

Bejrut

Deir El Qamar

Jounieh

Sydon

Tyr

Qana

Byblos

Syria

Syria

Baalbek

Baszarri

Balaa Pothole

Dolina Kadisza

Kada Trypolis

Al-Batrun 

Jeitta Groto
Dog River

Harrisa

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa  

9
dni
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tworzą wyrzeźbiony przez 255-metrowy wo-
dospad kocioł erozyjny o trzech naturalnych 
wapiennych mostach zwany Balaa Pothole 
lub Otchłań Trzech Mostów. Ten cud natury 
możemy obserwować z  tarasu widokowego 
lub podejść do niego przygotowaną górską 
ścieżką (ok. 10-15 min trekking w każdą stronę). 
Następnie pojedziemy na spotkanie z, wpisa-
ną na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
Doliną Kadisza. Miejsce to szczyci się wieloma 
obiektami sakralnymi z  czasów pierwszych 
chrześcijan, a  strome urwiska wyżłobione 
przez biblijną rzekę Kadisza służyły przez wieki 
jako miejsce schronienia i medytacji. Ten ma-
leńki fragment niewielkiego w gruncie rzeczy 
Libanu prezentuje niesłychaną różnorodność 
chrześcijaństwa: znajdują się tu kościoły jako-
bickie, melchickie, nestoriańskie, ormiańskie 
ale przede wszystkim maronickie. Planujemy 
krótki postój w spektakularnie położonym Ba-
szarri. Nazwa ta w języku fenickim oznaczała 
dom bogini Isztar, natomiast dzisiaj miasto 
bardziej kojarzone jest jako jedno z najstar-
szych w  świecie skupisk chrześcijan oraz... 
krajowe centrum sporów zimowych. Następ-
nie odwiedzimy Las Bożych Cedrów - jedną 
z ostatnich pozostałości rozległych niegdyś 
lasów cedrowych porastających szczyty gór. 
Z uwagi na doskonałe właściwości, ich drewno 
było eksploatowane przez wszystkie obecne tu 
potęgi, od Fenicjan, przez Izraelitów i Egipcjan, 
po Rzymian i Turków. Wzmianki o tych maje-
statycznych drzewach pojawiają się w najstar-
szych mitach, liczącym kilka tysięcy lat Eposie 
o Gilgameszu, czy w wielu fragmentach Biblii. 
Następnie odwiedzimy założony w IV w. klasz-
tor Św. Antoniego w Qozhaya - architektonicz-
ną perłę położoną w Dolinie Kadisza - jedyny 
klasztor w tej dolinie dostępny dla autokarów. 

Przejazd na nocleg w okolicach Byblos. kolacja 
(fakultatywnie). (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Trypoli-
su. Istniejące już w VII w. p.n.e. miasto pełniło 
funkcję ważnego portu, niezależnie do kogo 
aktualnie należała władza, jednak dopiero pod 
panowaniem arabskim rozkwitło jako wiodący 
ośrodek handlowy i naukowy tej części Morza 
Śródziemnego. Zaczniemy od widoku na Trypo-
lis z lotu ptaka dzięki wizycie w cytadeli z cza-
sów krzyżowców. Następnie przejdziemy przez 
Stare Miasto, którego układ ulic podyktowany 
został ukształtowaniem terenu i  kierunkiem 
dominujących wiatrów. Wąskie i kręte uliczki - 
tak charakterystyczne dla Bliskiego Wschodu 
- w niczym nie przypominają paradnych arterii 
eleganckiego Bejrutu, gdyż tutejsze stare miasto 
to wielki targ (souk) w którym znajdują się ka-
rawanseraje, dobrze zachowane łaźnie tureckie 
i  meczety. W  drodze powrotnej zatrzymamy 
się we wspominanym już greckich kronikarzy 
mieście Batroun. W tym słynącym z lemoniady 
mieście zobaczymy m.in. port rybacki, fragmen-
ty fenickiego falochronu, kościół prawosławny 
Matki Bożej Pani Morza czy maronicką katedrę 
Św. Szczepana. Powrót do hotelu w okolicach By-
blos. Kolacja (fakultatywnie). (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu i wykwaterowaniu wy-
ruszymy do Baalbek (wpisanego na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO), najbardziej znanej 
w świecie wizytówki Libanu. To fenickie miasto 
skupione wokół kultu boga Baala, w czasach hel-
lenistycznych znane było jako Heliopolis, ale tak-
że później przyciągało tysiące pielgrzymów jako 
sanktuarium boga Jowisza. Baalbek, ze swoimi 
kolosalnymi strukturami, jest jednym z najwspa-
nialszych przykładów architektury rzymskiej. Zo-
baczymy imponujące świątynie Jowisza, Wenus 
i Bachusa, a także olbrzymie monolity, będące 

największymi w świecie kamiennymi blokami 
wyciosanymi ludzkimi rękami. Przejazd na noc-
leg w Jounieh lub Bejrucie (w tym dniu nie ma 
kolacji w hotelu, dotyczy klientów, którzy dopła-
cili do tej opcji). (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, czas wolny na odpoczy-
nek, a następnie nocny transfer na lotnisko i wylot 
do Warszawy. W tym dniu nie ma obiadokolacji 
(dotyczy klientów którzy dopłacili do tej opcji).
 Dzień 9  Przylot do Warszawy (możliwy lot 
z przesiadką).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość). 
Ze względu na sytuację polityczną oraz zamy-
kanie niektórych dróg w okresie zimowym ko-
lejność realizacji punktów programu może ulec 
zmianie lub odwróceniu
HOTELE
Hotele *** w okolicach: Bejrutu (5), w okolicach 
Byblos (2). Wyżywienie: śniadania a za dopłatą 
kolacje (4) - wg. opisu w programie; napoje do 
kolacji dodatkowo płatne. Pokoje: 2 - osobowe, 
wszystkie z łazienką oraz najczęściej TV-sat.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotem do/z Bejrutu (możliwy lot z przesiadką), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 
7 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie 
śniadania, transfery klimatyzowanym autoka-
rem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 

pilota podczas objazdu, ubezpieczenie TU Eu-
ropa - wariant standard (NW, KL, Assistance 
oraz bagaż)
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy libań-
skiej (ok. 20USD/os płatna na lotnisku w Bejru-
cie), kosztów realizacji programu zwiedzania, 
biletów wstępu, opłat granicznych, Tour Guide 
System, obsługi przewodników, bagażowych, 
kierowców, itp. - ok. 220 USD/os płatne na 
miejscu oraz innych wydatków osobistych. Moż-
liwość dopłaty do obiadokolacji (4) w systemie 
rezerwacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Należy pamiętać, iż 
stempel izraelski w paszporcie uniemożliwia 
wjazd do Libanu (dotyczy to również stempli 
z granic z Izraelem: izraelsko egipskiej w Tabie 
i izraelsko jordańskiej).
Wiza do Libanu jest stemplowana w paszporcie 
(na lotnisku po przylocie do Bejrutu) - koszt ok. 
20 USD/os (w chwili obecnej opłata zawieszona 
i wiza wydawana bezpłatnie)
Powyższe informacje odnoszą się do obywateli 
polskich. Obywateli pozostałych państw mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszportowe 
lub wizowe.
Najpopularniejszą walutą na miejscu jest dolar 
USA.

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

3170 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.11 - 11.11 3399 6230

14.11 - 22.11 3170 5799

21.11 - 29.11 3170 5799

19.12 - 27.12 3349 5930

26.12 - 03.01 3399 6020

23.01 - 31.01 3399 6049

06.02 - 14.02 3399 6049

20.02 - 28.02 3399 6049

13.03 - 21.03 3299 6020

27.03 - 04.04 3299 6020

03.04 - 11.04 3470 6130

17.04 - 25.04 3249 5930

24.04 - 02.05 3349 5930

01.05 - 09.05 3349 5930

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Dopłata do obiadokolacji 400

Legendarne Wybrzeże Fenickie z po-
zostałościami starożytnych miast 
Tyr, Sydon i Byblos, niesamowita 
atmosfera arabskich bazarów, gdzie 
zapachy świeżych przypraw i pysznej 
parzonej kawy z kardamonem na 
długo zapadają w pamięć. Niepow-
tarzalny klimat Bejrutu oraz świetna 
kuchnia libańska – to wszystko tylko 
z Rainbow!

Maciej Czapski
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: LEN

więcej na: R.pl
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Bliski Wschód Liban

 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Bejrutu (możliwy lot z przesiadką), 
odprawa celno - paszportowa. Transfer do hote-
lu w okolicach Bejrutu, zakwaterowanie i nocleg. 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy 
klientów, którzy dopłacili do tej opcji). 
 Dzień 2  Po późnym śniadaniu przejazd 
w Góry Libanu. Widokowa trasa poprowadzi 
nas do pałacu Bejteddine. Ta bajkowa budowla 
częściowo pełni funkcję rezydencji prezydenta 
Libanu. Kompleks zachwyca dziedzińcami, pa-
radnymi schodami i arkadami oraz wyszukanymi 
zdobieniami. Następnie przejedziemy do Deir 
ElQamar. Jest to prawdziwe muzeum architek-
tury na wolnym powietrzu z wąskimi uliczkami 
i tradycyjną zabudową. Po południu wrócimy do 
Bejrutu - stolicy Libanu, nazywanej często Pa-
ryżem Bliskiego Wschodu. Ta tętniąca obecnie 
życiem metropolia, której początki sięgają 2000 
lat p.n.e. była swego czasu prawdziwą bramą na 
Bliski Wschód i jednym z najważniejszych por-

tów Morza Śródziemnego. Bejrut jest miejscem 
gdzie krzyżują się główne szlaki komunikacyj-
ne Libanu i przez to jest świetnym punktem 
wypadowym do wielu turystycznych atrakcji. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od przykładnie od-
restaurowanego centrum: Place d’Etoile z par-
lamentem (z zewnątrz), maronicka katedra św. 
Jerzego, meczet Muhammad al-Amin oraz Plac 
Męczenników. Następnie słynnym bulwarem 
Corniche przejedziemy w stronę Gołębich Skał, 
gdzie w malowniczej scenerii zrobimy przerwę 
na spacer i zdjęcia. Powrót do hotelu na nocleg; 
kolacja (fakultatywnie). (Trasa ok.100 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd w  stronę 
Sydonu, niewielkiego miasteczka portowego 
okolonego gajami cytrusowymi i plantacjami 
bananowców. Miasto mające ponad 6000 lat 
w czasach świetności było ważnym punktem 
strategicznym i  obronnym. Zachował się tu 
zamek krzyżowców i stare miasto z charakte-
rystyczną zabudową muzułmańską. Podczas 
spaceru zobaczymy imponujący karawanseraj 
zwany Khan al-Franj, gdzie zatrzymywali się 
głównie kupcy z  Europy. Przejdziemy na-
stępnie labiryntem uliczek gdzie znajdują się 
warsztaty rzemieślników, stoiska spożywcze, z 
przyprawami oraz stoiska odzieżowe składają-
ce się na ruchliwe lokalne targowisko. W dalszą 
podróż udamy się do Tyru (miasto wpisane na 
listę UNESCO), starożytnego fenickiego miasta 
słynącego z  purpurowego barwnika do tka-
nin i szkła. Zobaczymy tu pozostałości miasta 
z czasów rzymskich. Jeżeli aktualna sytuacja po-
lityczna na to pozwoli - udamy się do Qany po-
łożonej zaledwie 20 km od granicy z Izraelem. 
Niektórzy badacze utrzymują, że to właśnie 
tu, a nie w Kafr Kanna miał miejsce cud prze-
mienienia wody w wino. Zobaczymy również 
grotę, w której wg tradycji Chrystus spotykał 
się ze swoimi uczniami. Wieczorem dla chęt-
nych „wieczór libański”(płatny ok. 50 USD/os). 
Uczta dla duszy i ciała. Tańce, śpiew, tradycyjne 

stroje oraz wyśmienita libańska kuchnia! (w tym 
dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy klientów, 
którzy dopłacili do tej opcji). Powrót do hotelu 
w okolicach Bejrutu, nocleg. (Trasa ok.200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie oko-
lic Bejrutu: Jeitta Groto - kompleks jaskiń ze 
wspaniałymi stalaktytami i stalagmitami oraz 
malownicza dolina Psiej Rzeki (Nahr al-Kalb). 
Znajduje się w niej kilkanaście kamiennych ta-
blic z inskrypcjami umieszczanymi tu od czasów 
faraonów egipskich, władców Asyryjskich i króla 
Nabuchodonozora II, poprzez czasy panowania 
Arabów i Ottomanów, aż po współczesne tablice 
upamiętniające zakończenie mandatu francu-
skiego czy wyzwolenie południa kraju w roku 
2000. Przejazd do Harrisy, gdzie na wysokości 
ponad 600 m. n.p.m., znajduje się sanktuarium 
Matki Boskiej Pani Libanu i największa świąty-
nia maronicka. Z sanktuarium do miasta Jounieh 
zjedziemy kolejką linową o długości 1,5 km. Póź-
niej przejedziemy do Byblos, które uważa się za 
najstarsze ciągle zamieszkałe miasto świata 
(wpisane na listę UNESCO). Wejdziemy do for-
tecy z czasów krucjat skąd rozpościera się widok 
na wykopaliska z obiektami liczącymi ponad 
7000 lat. Czas wolny w miejscu dawnego targu 
z czasów panowania Ottomanów gdzie obecnie 
znajduje się malownicza starówka. Dla chętnych 
przejazd do Annaya z klasztorem, w którym po-
chowany jest św. Charbel Makhlouf (płatny ok. 
20 USD/os.). Powrót do hotelu w Bejrucie lub 
okolicach, kolacja (fakultatywnie) a następnie 
nocny transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. 
(Trasa ok.100 km).
 Dzień 5  Przylot do Warszawy (możliwy lot 
z przesiadką).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych 
oraz sytuację polityczną oraz zamykanie nie-

których dróg w okresie zimowym, organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość). 
HOTELE
Hotel *** w Bejrucie lub okolicy - 3 rozpoczęte 
doby hotelowe. Wyżywienie: śniadania a za do-
płatą 2 kolacje - wg. opisu w programie; napoje 
do kolacji dodatkowo płatne. Pokoje: 2 - osobo-
we (możliwość dostawki), wszystkie z łazienką 
oraz najczęściej TV-sat.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotem do/z Bejrutu (możliwy lot z przesiadką), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 
3  rozpoczęte doby hotelowe), wyżywienie 
śniadania, transfery klimatyzowanym autoka-
rem, obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota podczas objazdu, ubezpieczenie TU Eu-
ropa - wariant standard (NW, KL, Assistance 
oraz bagaż) 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy libań-
skiej (ok. 20 USD/os.  płatna na lotnisku w Bej-
rucie), kosztów realizacji programu zwiedzania, 
biletów wstępu, opłat granicznych, Tour Guide 
System, obsługi przewodników, bagażowych, 
kierowców, itp. - ok.  130 USD/os. płatne piloto-
wi na miejscu oraz innych wydatków osobistych. 
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (2) w syste-
mie rezerwacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Należy pamiętać, iż 
stempel izraelski w paszporcie uniemożliwia 
wjazd do Libanu.
Wiza do Libanu jest stemplowana w paszporcie 
(na lotnisku po przylocie do Bejrutu) - koszt ok. 
20 USD/os. (w chwili obecnej opłata zawieszona 
i wiza wydawana bezpłatnie).

W programie: Bejrut – Paryż Bliskiego Wschodu • Jeitta Groto - bajkowe jaskinie • kolejka linowa do Harrisy • Katedra Notre Dame du Liban 

• Byblos – najstarsze zamieszkałe miasto świata (UNESCO) • Góry Libanu • zamek Bejteddin – rezydencja prezydenta Libanu • Sydon sprzed 
6000 lat • Tyr (UNESCO) • Qana – cud przemiany wody w wino

Liban – Na Bliskim Dalekim Wschodzie 

Izrael

LIBAN

Bejrut

Deir El Qamar

Jeitta Groto

Harrisa

Sydon

Tyr

Qana

Byblos

Syria

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

więcej na: R.pl

CENA OD

2499 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.11 - 07.11 2549 4599

14.11 - 18.11 2499 4520

23.01 - 27.01 2649 4699

06.02 - 10.02 2599 4599

20.02 - 24.02 2599 4599

13.03 - 17.03 2499 4520

03.04 - 07.04 2599 4599

17.04 - 21.04 2499 4520

01.05 - 05.05 2599 4599

Dopłata za pok. 1 os. od 300 

Dopłata za kolacje - objazd 190 

Kod imprezy: LEK

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa  

5
dni
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Bliski Wschód Liban

 Dzień 1  Zbiórka w  Warszawie, lotnisko 
Okęcie, stanowisko odpraw Rainbow. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przylot do Bejrutu (możliwy lot z przesiadką), 
odprawa celno - paszportowa. Transfer do hote-
lu w okolicach Bejrutu, zakwaterowanie i nocleg. 
(w tym dniu nie ma kolacji w hotelu, dotyczy 
klientów, którzy dopłacili do tej opcji). 
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd w Góry Liba-
nu. Widokowa trasa poprowadzi nas do pałacu 
Bejteddine, który częściowo pełni funkcję rezy-
dencji prezydenta Libanu. Kompleks zachwyca 
dziedzińcami, schodami i arkadami oraz zdo-
bieniami. Przejedziemy do Deir ElQamar - to 
muzeum architektury na wolnym powietrzu 
z wąskimi uliczkami i tradycyjną zabudową. Po 
południu wrócimy do Bejrutu - stolicy Libanu na-
zywanej Paryżem Bliskiego Wschodu. Ta tętniąca 
życiem metropolia, była swego czasu prawdziwą 
bramą na Bliski Wschód i jednym z najważniej-
szych portów Morza Śródziemnego. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od odrestaurowanego centrum: 
Place d’Etoile z parlamentem (z zewnątrz), ma-

ronicka katedra św. Jerzego, meczet Muhammad 
al-Amin oraz Plac Męczenników. Następnie bul-
warem Corniche przejedziemy w stronę Gołębich 
Skał. Powrót do hotelu na nocleg; kolacja (fakul-
tatywnie). (Trasa ok. 100 km) 
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd w  stronę 
Sydonu, niewielkiego miasteczka portowego 
okolonego gajami cytrusowymi i plantacjami 
bananowców. Miasto mające ponad 6000 lat 
w czasach świetności było ważnym punktem 
strategicznym i obronnym. Zachował się zamek 
krzyżowców i stare miasto z zabudową muzuł-
mańską. Zobaczymy imponujący karawanseraj 
zwany Khan al-Franj, gdzie zatrzymywali się 
głównie kupcy z Europy. Przejdziemy labiryntem 
uliczek gdzie znajduje się ruchliwe targowisko 
z warsztatami rzemieślników, stoiskami spożyw-
czymi, z przyprawami oraz odzieżą. Następnie 
udamy się do Tyru (wpisane na listę UNESCO), 
starożytnego fenickiego miasta słynącego z pur-
purowego barwnika do tkanin i szkła. Zobaczy-
my tu pozostałości miasta z czasów rzymskich. 
Jeżeli sytuacja polityczna na to pozwoli - udamy 
się do Qany. Niektórzy badacze utrzymują, że to 
właśnie tu, a nie w Kafr Kanna miał miejsce cud 
przemienienia wody w wino. Zobaczymy gro-
tę, w której wg tradycji Chrystus spotykał się 
ze swoimi uczniami. Wieczorem dla chętnych 
„wieczór libański”(płatny ok. 50 USD/os). Uczta 
dla duszy i ciała. Tańce, śpiew, tradycyjne stroje 
oraz wyśmienita libańska kuchnia! (w tym dniu 
nie ma kolacji w hotelu, dotyczy klientów, którzy 
dopłacili do tej opcji). Powrót do hotelu w okoli-
cach Bejrutu, nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie oko-
lic Bejrutu: Jeitta Groto - kompleks jaskiń ze 
wspaniałymi stalaktytami i stalagmitami oraz 
malownicza dolina Psiej Rzeki (Nahr al-Kalb). 
Znajduje się w niej kilkanaście kamiennych ta-
blic z inskrypcjami umieszczanymi tu od czasów 
faraonów egipskich, władców Asyryjskich i króla 
Nabuchodonozora II, poprzez czasy panowania 

Arabów i Ottomanów, aż po współczesne tablice 
upamiętniające zakończenie mandatu francu-
skiego czy wyzwolenie południa kraju w roku 
2000. Przejazd do Harrisy, gdzie na wysokości 
ponad 600 m. n.p.m., znajduje się sanktuarium 
Matki Boskiej Pani Libanu i największa świąty-
nia maronicka. Z sanktuarium do miasta Jounieh 
zjedziemy kolejką linową o długości 1,5km. Póź-
niej przejedziemy do Byblos, które uważa się za 
najstarsze ciągle zamieszkałe miasto świata 
(wpisane na listę UNESCO). Wejdziemy do for-
tecy z czasów krucjat skąd rozpościera się widok 
na wykopaliska z obiektami liczącymi ponad 
7000 lat. Czas wolny w miejscu dawnego targu 
z czasów panowania Ottomanów gdzie obecnie 
znajduje się malownicza starówka. Dla chętnych 
przejazd do Annaya z klasztorem, w którym po-
chowany jest św. Charbel Makhlouf (płatny ok. 
20 USD/os). Powrót do hotelu w Bejrucie lub 
okolicach, kolacja (fakultatywnie) a następnie 
przejazd na wypoczynek do hotelu 3* lub 4* za 
dopłatą. Wyżywienie podczas pobytu - śniada-
nia. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5-7  Czas wolny na kąpiele morskie 
i słoneczne. 
 Dzień 8  Po śniadaniu, czas wolny na od-
poczynek i  samodzielną eksplorację Bejrutu 
a następnie nocny transfer na lotnisko i wylot 
do Warszawy. W tym dniu nie ma obiadoko-
lacji (dotyczy klientów którzy dopłacili do tej 
opcji).   Uwaga!!! w  zależności od rozkładu 
lotów możliwy przelot do Warszawy w trakcie 
8 dnia imprezy.
 Dzień 9  Przylot do Warszawy (możliwy lot 
z przesiadką).
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych 
oraz sytuację polityczną oraz zamykanie nie-
których dróg w okresie zimowym, organizacja 

objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość). 
HOTELE
Hotel *** w Bejrucie lub okolicy - 7 rozpoczętych 
dób hotelowych. Wyżywienie: śniadania a za do-
płatą kolacje (2 w części objazdowej programu) 
- wg. opisu w programie; napoje do kolacji dodat-
kowo płatne. Pokoje: 2 - os. (możliwość dostaw-
ki), wszystkie z łazienką oraz najczęściej TV-sat.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotem do/z Bejrutu (możliwy lot z przesiadką), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (3 rozpoczęte 
doby hotelowe podczas objazdu oraz 4 rozpoczę-
te doby hotelowe podczas pobytu), wyżywienie 
śniadania, transfery klimatyzowanym autokarem, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pi-
lota podczas objazdu, ubezpieczenie TU Europa - 
wariant standard (NW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy libańskiej 
(ok. 20 USD/os.  płatna na lotnisku w Bejrucie), 
kosztów realizacji programu zwiedzania, biletów 
wstępu, opłat granicznych, Tour Guide System, 
obsługi przewodników, bagażowych, kierowców, 
itp. - ok. 130 USD/os płatne pilotowi na miejscu 
oraz innych wydatków osobistych. Możliwość 
dopłaty do 2 obiadokolacji w części objazdowej. 
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski. Należy pamiętać, iż 
stempel izraelski w paszporcie uniemożliwia 
wjazd do Libanu.
Wiza do Libanu jest stemplowana w paszporcie 
(na lotnisku po przylocie do Bejrutu) - koszt ok. 
20 USD/os. (w chwili obecnej opłata zawieszona 
i wiza wydawana bezpłatnie).

W programie: 4 noce wypoczynku w okolicy Bejrutu• Bejrut – Paryż Bliskiego Wschodu • Jeitta Groto - bajkowe jaskinie • kolejka linowa 
do Harrisy • Katedra Notre Dame du Liban • Byblos – najstarsze zamieszkałe miasto świata (UNESCO) • Góry Libanu • zamek Bejteddin – 
rezydencja prezydenta Libanu • Sydon sprzed 6000 lat • Tyr (UNESCO) • Qana – cud przemiany wody w wino

Liban – Zobacz i odpocznij! 9
dni

Izrael

LIBAN

Bejrut

Deir El Qamar

Jeitta Groto

Harrisa

Sydon

Tyr

Qana

Byblos

Syria

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

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

3170 zł

Kod imprezy: LEL

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.11 - 11.11 3449 6270

14.11 - 22.11 3170 5799

21.11 - 29.11 3170 5799

19.12 - 27.12 3349 5930

26.12 - 03.01 3399 6020

23.01 - 31.01 3399 6049

06.02 - 14.02 3399 6049

20.02 - 28.02 3399 6020

13.03 - 21.03 3299 6020

27.03 - 04.04 3299 6020

03.04 - 11.04 3399 6049

17.04 - 25.04 3199 5899

24.04 - 02.05 3299 5849

01.05 - 09.05 3299 5849

Dopłata za pok. 1 os. od 750 

Dopłata do zakwaterowania w hotelu 4* podczas 

części pobytowej (4 noce) 200 

Dopłata za kolacje - objazd 190 

      –› Tour Guide System  

więcej na: R.pl
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      –› Wyloty z: Warszawa  
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W regionie
Aqaba
Kurort położony nad Morzem Czerwonym 
naprzeciw izraelskiego Ejlatu w zatoce Aqaba 
z 27 kilometrami linii brzegowej i uroczymi 
piaszczystymi plażami (głównie hotelowymi).
To nadmorskie miasto tętni życiem i energią 
młodych (jak większość populacji Jordanii) 
mieszkańców. Aleja palmowa w centralnej jego 
części prowadzi do wybrzeża z luksusowymi 
hotelami znanych światowych marek. Tuż poza 
miastem znajdziemy zatokę Tala Bay, skąd 
wypływają luksusowe jachty do Egipskiej Taby 
i gdzie można znaleźć spokojną oazę z piaszczy-
stą plażą i rozłożystymi kurortami hotelowy-
mi. Blisko stąd również do najpiękniejszych 
jordańskich zakątków: pustyni Wadi Rum z 
jej pomarańczowymi piaskami i księżycowym 
krajobrazem oraz skarbu ukrytego i wykutego 
w skalnym wąwozie – Petry.
Morze Martwe
Znajduje się ponad 400 metrów p. p. m., a tym 
samym jest największą depresją na Ziemi. To 
również najbardziej zasolony zbiornik wodny 
na świecie, dzięki czemu kąpanie się w nim 
jest łatwe nawet dla tych, którzy nie potrafią 
pływać. Ogromne zasolenie wody sprawia, że 
człowiek unosi się na jej powierzchni i może 
bez trudu, np. czytać gazetę podczas kąpieli. 
Warto czym prędzej zobaczyć, bo z roku na rok 
jego powierzchnia znacząco się zmniejsza!

Madaba
Największe skupisko chrześcijan w Jordanii. To 
tutaj znajduje się słynna mapa Ziemi Świętej 
złożona z dwóch milionów elementów (w 
kościele św. Jerzego). To zdecydowanie gratka 
dla wszelkich amatorów mozajek i map.
Góra Nebo
To tutaj Mojżesz przyprowadził swój lud i poka-
zał im Ziemię Obiecaną. Przy dobrej pogodzie 
podobno można zobaczyć stąd Jerozolimę w 
Izraelu. Znajduje się tu kościół, pomnik z laską 
Mojżesza i małe muzeum.

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 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, oraz innych wydatków 
osobistych.

Informacje ogólne 

Wiza
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy 
od daty powrotu do Polski.
Wiza jordańska stemplowana jest w pasz-
porcie na lotnisku w Aqabie. Aby sprawnie 
załatwić formalności związane z przekro-
czeniem granicy jordańskiej, najpóźniej na 
5 dni przed wylotem, prosimy o dostar-
czenie następujących danych paszpor-
towych: imię, nazwisko, data urodzenia, 
narodowość, seria i numer paszportu, data 
wydania i ważności paszportu (paszport 
ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu 
do kraju).
Czas
+ 1 godzina w stosunku do czasu polskiego 
w okresie zimowym.

Język urzędowy
Arabski

Waluta
Dinar jordański (JOD), 1 JOD = 1000 filsów; 
przelicznik: 1 JOD = ok. 5,5 PLN; 1 EUR = ok. 
0,8 JOD, 1 USD = ok. 0,7 JOD (kurs stały). Ak-
ceptowana jest większość popularnych kart 
kredytowych. W kraju jest wiele bankoma-
tów. Dolar amerykański (USD) - akceptowa-
ne są banknoty wydane po 2006 r.

Elektryczność
230V / 50 Hz - w Jordanii występuje duże 
zróżnicowanie gniazdek elektrycznych. 

Telefony
Telefony komórkowe działają bardzo dobrze 
w miastach, natomiast w rejonach pustyn-
nych Jordanii zasięg może być bardzo słaby. 
Rozmowy zagraniczne są bardzo drogie. 
Koszty połączeń w roamingu prosimy 
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji ok. 12 - 15 JOD, piwo 
ok. 6 - 7 JOD, kawa ok. JOD, duża butelka 
wody 0,5 JOD. W sklepach spożywczych nie 
ma możliwości zakupu alkoholu. W hote-
lach w rejonie Akaby alkohol jest dostępny 
bez problemu.

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

Jordania to kraj, który zaskakuje różnorodnością. Oferuje szeroki wachlarz 
możliwości zarówno plażowego jaki aktywnego wypoczynku, takie jak 
safari po pustyni Wadi Rum czy nurkowanie na rafie koralowej. Pozwala na 
odkrywanie śladów biblijno – historycznych w Petrze, na Górze Nebo czy 
w Dżerasz. Kusi również piaszczystymi plażami nad Morzem Czerwonym 
jak i pobytami pod znakiem SPA nad Morzem Martwym. Zachwyca swą 
gościnnością i otwartością mieszkańców oraz iintryguje wieloma obliczami 
Ammanu – miasta uznawanego za jedno z najstarszych na świecie, które 
dziś jest tętniącą życiem metropolią o orientalnej urodzie. 

Egipt

Arabia
Saudyjska

Liban

Morze Martwe

Akaba

JORDANIA

Syria

Izrael

Jordania

Turcja

EgiptLibia

Jordania
Aqaba 
i Morze Martwe
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Jordania
Aqaba  
i Morze Martwe
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Jeżeli nigdy nie próbowałeś zataru, sumaku lub 
falafela, musisz przyjechać do Jordanii. Tu nie 
tylko morze jest czerwone, ale i pustynia. Tylko 
tu poczujesz się jak Indiana Jones patrząc na 
skalne grobowce w Petrze. Nie umiesz pływać? 
W Morzu Martwym nie musisz. Chcesz wybrać 
się na dzień do Izraela? Ejlat zaprasza.

Katarzyna Napiórkowska
Rezydent Rainbow

Wycieczki fakultatywne

Petra
Jeden z  siedmiu cudów świata - starożytne miasto wykute 
w skale. Ukryte w górach Dżebel Harun w południowej Jorda-
nii „różowo-czerwone skalne miasto”, to najcenniejszy zabytek 
architektoniczny pozostawiony przez Nabatejczyków. W okresie 
od III w. p.n.e do I w. n.e. Petra przeżywała pełnię rozkwitu, jako 
stolica królestwa. Zapraszamy na wycieczkę, podczas której zoba-
czą Państwo z bliska to niesamowite miejsce. Wizyta rozpocznie 
się od spaceru wąwozem As-Sik (można skorzystać z bryczek), 
którego malownicze skalne korytarze zachwycą ciepłymi kolora-
mi żółci, brązu i czerwieni oraz zaskoczą unikatową formą i ponad 
80-metrowymi pionowymi ścianami. Na końcu wąwozu czekać na 

nas będzie Al-Chazna, zwany także przez Beduinów „Skarbcem 
Faraona” – najbardziej rozpoznawalna z “budowli” znajdujących 
się w Petrze, ale nie jedyna, bo od tego miejsca czeka na Państwa 
całe mnóstwo przepięknych i unikatowych obiektów. Gwarantuje-
my niezapomniane wrażenia. Cena ok. 186 USD/os.

Petra, Wadi Rum i wieczór arabski
Zapraszamy na wycieczkę, podczas której odwiedzimy dwa naj-
bardziej reprezentacyjne miejsca w Jordanii. Na początek czeka 
nas wizyta w Petrze – niesamowitym skalnym mieście, które jest 
uznawane za jeden z siedmiu cudów świata Przespacerujemy się 
tu malowniczy wąwozem As-Sik, który krętymi skalnymi koryta-
rzami doprowadzi nas do starożytnego miasta Nabetejczyków, 
gdzie czekają na nas wykute w skale, klasztory, skarbce, grobow-

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Petra

Morze Martwe
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ce i wiele innych zachwycających obiektów. Następnie przejazd 
na pustynię Wadi Rum. Odbędziemy tu ok. 1,5-godz. ekscytującą 
przejażdżkę jeepami przez czerwono-złote piaski pustyni pośród 
zjawiskowych formacji skalnych, które niejednokrotnie stanowiły 
scenerię wielu filmów, takich jak np. „Indiana Jones” czy „Marsja-
nin”. Na koniec dnia wizyta w tradycyjnym beduińskim obozowi-
sku, gdzie odpoczniemy i zjemy kolację przy akompaniamencie 
muzyki arabskiej. Będzie możliwość skosztowani tradycyjnych 
potraw oraz podziwiania tańca brzucha czy innych tańców arab-
skich. Cena ok. 214 USD/os.
 
Wadi Rum i wieczór arabski
Niezapomniana wyprawa na jedną z najpiękniejszych pustyń 
świata – Wadi Rum. To fascynujące miejsce, zamieszkane po 
dziś dzień przez koczowniczych Beduinów, niejednokrotnie sta-
nowiło inspirację i naturalną scenerię wielu filmów, takich jak np. 
„Indiana Jones” czy „Marsjanin”. Odbędziemy tu ok. 1,5-godz. 
ekscytującą przejażdżkę jeepami przez czerwono-złote piaski 
pustyni pośród zjawiskowych formacji skalnych. Na koniec dnia 
czeka nas wizyta w tradycyjnym beduińskim obozowisku, gdzie 
odpoczniemy i zjemy kolację (napoje dodatkowo płatne) przy 
akompaniamencie muzyki arabskiej. Będzie możliwość skosz-
towani tradycyjnych potraw oraz podziwiania tańca brzucha czy 
innych tańców arabskich. Cena ok. 103 USD/os.
 
Morze Martwe, Betania i gorące źródła
To propozycja przede wszystkim dla tych, którzy uwielbiają ką-
piele morskie i słoneczne oraz relaks. Wyprawa rozpocznie się od 
wizyty w gorących źródłach Ma’in, gdzie po chwili wytchnienia 
przeznaczonej na kąpiel i relaks udamy się w dalszą drogę, do 
miejsca chrztu Jezusa – Betanii nad Jordanem. To symboliczne 
dla chrześcijan miejsce, położone nad Rzeką Jordan, zostało wpi-
sane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ze względu na 
znajdujące się tu m. in. kościół prawosławny, ruiny kaplic, basen 
chrzcielny i pochodzące z czasów wczesnego chrześcijaństwa 
groty bizantyjskich ascetów i eremitów. Następnie udamy się 
do najniżej położonego miejsca na Ziemi – Morza Martwego, 
gdzie będzie czas na kąpiel oraz relaks. Ten najbardziej zasolony 
zbiornik wodny na świecie umożliwia kąpiel nawet tym, którzy nie 
potrafią pływać. Ogromne zasolenie wody sprawia, że człowiek 
unosi się na jej powierzchni i może bez trudu, np. czytać książkę 
„pływając”. Na zakończenie wycieczki lunch nad Morzem Mar-
twym. Cena ok. 185 USD/os.
 
Rejs łodzią ze szklanym dnem
Rozwiązanie idealne dla tych, którzy nie mają ochoty zanurzać się 
w wodzie, a pragną podziwiać bogatą rafę koralową Zatoki Aqa-
ba. Rejs potrwa ok. 1,5 godziny, w tym czasie zobaczycie Państwo 
nie tylko rafę, ale również jej barwnych mieszkańców. Podwodna 
część statku jest zanurzona pod wodą, co pozwala na swobodne 
podglądanie podwodnej fauny i flory. Cena ok. 30 USD/os.
 

Pustynne safari quadami „Buggy”
Około godzinna przejażdżka quadami z napędem elektrycznym 
typu „Buggy” na górzystych terenach w sąsiedztwie miasta Aka-
ba z możliwością podziwiania wschodu lub zachodu słońca (do 
wyboru jedna z dwóch pór dnia na odbycie przejażdżki). Piękne 
widoki, off-road’owe pojazdy i dobra zabawa gwarantowane! 
Cena ok. 45 USD/os.

Przyroda

Rezerwat Dana 
Ogromny rezerwat biosfery UNESCO obejmujący cztery strefy 
biogeograficzne. Rozciąga się od Morza Martwego aż do wyso-
kości 1500 m n.p.m. Piękne miejsce z widokiem na dolinę pełną 
jordańskiej przyrody.

Zwiedzanie

Amman
Największe miasto i stolica Jordanii. Miejsce, w którym tradycja 
spotyka się z nowoczesnością. Zbudowane niegdyś na siedmiu 
wzgórzach miasto, dziś zajmuje blisko trzy razy większy obszar. 
Ze względu na dominację budynków z jasnego wapienia Am-
man zyskał sobie przydomek „białego miasta”. Znajdziecie tu 
starożytne ruiny, zobaczycie meczet od środka lub udacie się na 
zakupy do jednego z centrów handlowych.

Al – Karak
Drugi największy po Krak de Chevaliers w Syrii zamek krzyżow-
ców w tej części świata. Skrywa wiele tajemnic i opowieści o wy-
prawach krzyżowych i rycerzach, takich jak Renald z Chatillon.

Dżerasz 
Największe i jedne z najlepiej zachowanych ruin rzymskiego mia-
sta na Bliskim Wschodzie, pochodzącego z czasów Aleksandra 
Wielkiego. Można tu zobaczyć m. in. dwa teatry rzymskie, łaźnie, 
świątynie Artemidy i Zeusa, łuk triumfalny czy zachwycające Car-
do Maximus – tzw. „ulicę 600 kolumn”.
 
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.

Wadi Rum
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Położenie
Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort to malownicze miejsce po-
łożone pośród wysokich gór, olśniewających błękitnych lagun 
i przepięknej mariny. Do centrum Akaby zaledwie kilka minut 
spacerem, do międzynarodowego lotniska w Akabie ok 10 km. 
Plaża
Prywatna piaszczysta plaża La Plage tuż przy hotelu. Dostepny 
bezpłatny serwis plazowy (lezaki i parasole).
Do dyspozycji gości
Nowoczesny, ekskluzywny i bardzo elegancki hotel otwart w grud-
niu 2018 roku oferuje całodobową recepcję, restaurację główną 
Olive Tree z daniami kuchni międzynarodowej, kilka barów - m. in. 
bar na plaży La Plage, bar Vistie czy bar przy basenie Cascades. 
W ofercie również 4 baseny, rozbudowana strefa SPA (płatna), 
bezpłatny bus hotelowy kursujący codziennie do centrum Aqaby 
oraz możliwość wypożyczenia rwerów (dodatkowo płatne).
Pokoje
Hotel oferuje łącznie 286 nowocześnie urządzonych i  prze-
stronnych pokoi. Wszystkie wyposażone w łazienkę (wanna lub 
prysznic, wc, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków), TV- SAT, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, mini bar (płatny). Wszystkie pokoje dysponują 
balkonem lub tarasem z przepięknym widokiem na laguny i wy-
sokie góry Akaby lub okolicę.
Wyżywienie
Śniadania i za dopłatą obiadokolacje w restauracji głównej Olive 
Tree (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne). 
Program sportowy i animacyjny
Zachęcamy do skorzystania z bogato wyposażonej siłowni, jedne-
go z najlepszych SPA w regionie (płatne). Ponad to 4 baseny (w 
tym 1 typu infinity, 1 duży rodzinny, 1 dla dzieci - podgrzewany oraz 
1w SPA). Dodatkowo do dyspozycji gości (odpłatnie) m.in. pole 
do mini golfa, wakeboarding na plaży, zabiegi spa i narciarstwo 
linowe. Dla dzieci hotel przygotował kids club Camp Hyatt - pełen 
zabawy obiekt oferujący dostosowane do wieku gry i zajęcia.
Internet
Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie hotelu. 
www.hyatt.com

Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Najwyższej klasy nowoczesny, ekskluzywny hotel zachwycający najdrobniejszymi szczegółami wykończenia. Wspaniała kuchnia i świetne 
położenie pozwalające na odpoczynek na plaży, ale równocześnie zachęcające do zwiedzania okolicy. Polecamy! 

Hyatt Regency Aqaba – Aqaba 

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

2449 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 3049 4999 5520 8770

Listopad od 3020 4980 5470 8749

Styczeń od 2999 4770 5349 8299

Luty od 2949 4299 5270 7520

Marzec od 2449 3820 4520 6799

Kwiecień od 2999 5099 5430 8949

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2699 4070 

Dopłata do obiadokolacji od 560 1120 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Przypominający majestatyczny pałac hotel Al Manara położony 
jest nad brzegiem Morza Czerwonego i na nierównym tle roz-
ległego granitowego pasma górskiego. Dogodnie usytuowany 
- zaledwie kilka minut jazdy samochodem od głównych atrakcji 
miasta. Do portu lotniczego w Aqabie ok 11 km.
Plaża
Hotel położony jest tuż przy plaży, dysponuje prywatnymi piasz-
czystymi plażami, na których goście mogą się zrelaksować i cie-
szyć odpoczynkiem.
Do dyspozycji gości
Jeden z najbardziej luksusowych hoteli w Aqabie oferuje cało-
dobową recepcję, restaurację główną, 3 restauracje a’la carte, Spa 
o powierzchni 1000m2 z licznymi zabiegami, strefę fitness do-
stępną całą dobę z najnowszym sprzętem do ćwiczeń. Dodatkowo 
duży basen z barem przy basenie (leżaki i parasole bezpłatne).
Pokoje
Hotel oferuje 207 pokoi, w tym 38 ekskluzywnych apartamen-
tów z widokiem na lagunę Saraya Aqaba lub góry Negev i Synaj. 
Eleganckie, urządzone ze smakiem i klasą pokoje z łazienką (wc, 
wanna, suszarka do włosów, mini kosmetyki), klimatyzacją, TV 
z dostępem do kanałów satelitarnych, zestawem do parzenia 
kawy i herbaty, minibarem (płatny) oraz czajnikiem. Niektóre 
z pokoi dysponują trasem.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Za 
opłatą na miejscu możliwość skorzystania z licznych restauracji 
serwujących wyśmienite dania kuchni różnych stron świata - m.in 
restauracja z owocami morza,, czy kuchnia ze specjałami z okolic 
Morza Śródziemnego.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Goście mogą za 
opłatą skorzystać ze SPA lub sportów wodnych na plaży.
Internet
Bezpłatne Wi - Fi na terenie hotelu.

Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Luksusowy hotel z zachwycającym położeniem tuż przy plaży oraz genialną kuchnią. Polecany nawet najbardziej wymagającym Klientom.

Al Manara Luxury Collection – Aqaba 

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

3220 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 3699 6230 6520 10749

Listopad od 3649 6199 6430 10699

Styczeń od 3749 6249 6599 10770

Luty od 3699 6170 6520 10649

Marzec od 3399 5899 6020 10199

Kwiecień od 3220 5330 5720 9249

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1320 1320 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Malowniczo ulokowany nad morzem, stylowy obiekt należący do 
międzynarodowej sieci „InterContinental”. Znajduje się w połu-
dniowo-zachodniej części miasta Aqaba w jego nieco spokojniej-
szej strefie, lecz z bardzo dogodnym i bliskim dostępem do cen-
trum z wieloma sklepami i restauracjami. Port lotniczy w Aqabie 
ok. 10 km od hotelu.
Plaża
Prywatna piękna, piaszczysta plaża o długości ok. 300 metrów. 
Leżaki, parasole i ręczniki -bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Elegancki hotel, urządzony w nowoczesnym stylu oferuje: 24-go-
dzinną recepcję, jasne lobby, windy, szeroki wachlarz restauracji 
i barów (niektóre dodatkowo płatne): restaurację główną Cor-
niche (kuchnia międzynarodowa), restaurację Burj Al Hamam 
(arabska), bar Martini’s Lounge, bar przy basenie The Beach 
Front oraz Deli Cafe. Na terenie obiektu znajduje się rozległy la-
gunowy basen z wydzielonym jacuzzi oraz oddzielny brodzik dla 
dzieci (okresowo podrzewany zimą). Leżaki, parasole i ręcznikami 
bezpłatne. Dodatkowo w hotelu: sklepik z pamiątkami, centrum 
fitness, SPA, przechowalnia bagażu, pralnia, parking.
Pokoje
W rozległym 5-piętrowym budynku znajduje się 255 pokoi. Stan-
dardowe 2-os. z możliwością dostawki maksymalnie dla 2 dzieci 
(jedno dziecko śpi z rodzicami). są utrzymane w nowoczesnym, 
klasycznym i eleganckim stylu. Wyposażone w: łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., te-
lefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (płatny). 
Większość pokoi posiada balkon.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Moż-
liwa dopłata do obiadokolacji (napoje dodatkowo płatne) lub peł-
nego wyżywienia „plus” (FB+) obejmującego śniadania, obiady 
i kolacje oraz do wyboru kieliszek lokalnego wina lub szklankę lo-
kalnego piwa lub napoju bezalkoholowego do obiadu/kolacji oraz 
wodę, filiżankę kawy lub herbaty do każdego posiłku. Ponadto 
voucher na 2 piwa dziennie/os., raz dziennie napój bezalkoholowy 

w barze przy plaży i raz na pobyt butelkę lokalnego alkoholu (do 
wyboru wino, whisky, wódka lub rum) na pokój. Pozostałe napoje 
do posiłków oraz między posiłkami dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Sezonowo, kilka razy w tygodniu, w ciągu dnia i wieczorami lek-
ki program animacyjny. Ponadto dostępne są: sauna, boisko do 
siatkówki, tenis stołowy, gigantyczne szachy, dobrze wyposażo-
na siłownia. Dla najmłodszych brodzik, nieduży plac zabaw oraz 
pokój gier. Za opłatą: centrum SPA oraz znajdujące się w pobliżu 
hotelu centrum sportów wodnych i centrum nurkowe.
Internet
Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatne.
www.ihg.com

Przy plaży Fit & Fun Royal We dwoje

Lokalizacja hotelu umożliwia łatwe poznawanie okolicy, a jednocześnie pozwala na oddawanie się błogiemu wypoczynkowi pośród zieleni, 
przy imponującym lagunowym basenie lub na pięknej piaszczystej plaży - jedyneij takiej w Aqabie. Doskonała sieć hotelowa i światowej 
klasy serwis zapewnią idealne 5 – gwiazdkowe wakacje w Jordanii!

Intercontinental Aqaba Resort – Aqaba 

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: JOD CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 3199 5399 5849 9520

Listopad od 2620 4249 4899 7599

Styczeń od 2749 4349 5020 7699

Luty od 2720 4280 4970 7570

Marzec od 3199 5349 5849 9449

Kwiecień od 3149 5299 5770 9349

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1320 1320 

Dopłata do obiadokolacji od 420 840 

CENA OD

2620 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel należy do międzynarodowej, renomowanej sieci hotelowej 
Kempinski. Znajduje się w południowo-zachodniej części miasta 
Aqaba, z dogodnym i bliskim dostępem do jego centrum z wie-
loma sklepami i restauracjami. Hotel położony jest bezpośrednio 
przy prywatnej plaży. Port lotniczy w Aqabie położony jest ok. 
11 km od hotelu.
Plaża
Prywatna zadbana, piaszczysta plaża, znajduje się bezpośrednio 
przed hotelem, oferując nieograniczony dostęp do ciepłych wód 
Morza Czerwonego. Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe do-
stępne są bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Imponujący, nowoczesny hotel z jasnymi, przytulnymi wnętrzami 
wykończonymi drewnem, oferuje swoim gościom: 24-godzinną 
recepcję, przestronne lobby, 5 wind, bogaty wybór restauracji 
i barów (niektóre dodatkowo płatne): restaurację główną AM 
PM z tarasem z widokiem na morze (kuchnia międzynarodowa), 
restaurację Fish In (owoce morza), restaurację The Walk (kuchnia 
włoska) oraz 3 bary. Pomiędzy budynkiem hotelowym a plażą 
znajduje się duża strefa basenowa z rozległym basenem typu 
„infinity”, jacuzzi oraz brodzikiem dla dzieci (podgrzewane se-
zonowo). Leżaki, parasole i ręczniki przy basenach i na plaży bez 
opłat. Dodatkowo w hotelu: przechowalnia bagażu, duże centrum 
konferencyjne, usługi concierge, pralnia, siłownia, duże SPA.
Pokoje
W dużym nowoczesnym 6-piętrowym budynku hotelowym 
znajduje się 200 stylowo i nowocześnie urządzonych pokoi 
i apartamentów. Pokoje deluxe 2-os. (z możliwością 1 dostawki 
dla maksymalnie 2 dzieci) przestronne i jasne. Wyposażone są 
one w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów, 
zestaw mini kosmetyków), klimatyzację, TV-sat., telefon, sejf, 
mini bar, oraz balkon. Większość pokoi posiada widok na Za-
tokę Aqaba.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Moż-
liwa dopłata do obiadokolacji (HB) lub do pełnego wyżywienia 
(FB) obejmującego śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu 

lub wybór z menu we wskazanej restauracji. Napoje do posiłków 
oraz między posiłkami dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu można skorzystać z jednego z kilku basenów, 
siłowni, sauny lub jacuzzi. Dla najmłodszych przygotowano pod-
grzewany brodzik oraz pokój zabaw. Za opłatą: zabiegi w centrum 
SPA oraz centrum sportów wodnych przy plaży.
Internet
Wi-Fi na terenie całego hotelu bez opłat.
www.kempinski.com

Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Znana na całym świecie sieć Kempiński gwarantuje luksusowy i błogi wypoczynek. Wspaniała kuchnia, przyjemne i nowoczesne, jasne 
wnętrza i piaszczysta plaża na wyciągnięcie ręki, to wszystko sprawia, że spędzą tu Państwo niezapomniany urlop - serdecznie polecamy!

Kempinski Hotel Aqaba – Aqaba 

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

2770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Październik od 3199 5399 5849 9520

Listopad od 2770 4549 5130 8099

Styczeń od 2920 4649 5299 8199

Luty od 2870 4580 5220 8070

Marzec od 2799 4520 5199 8049

Kwiecień od 3120 5220 5720 9220

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2899 4499 

Dopłata do obiadokolacji od 980 1960 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Komfortowy resort, część kompleksu hotelowo-rezydencjonal-
nego Tala Bay. Położony jest w zacisznej okolicy, ok. 15 km od 
Aqaby (bus z hotelu do centrum Aqaby). W pobliżu znajduje się 
kilka sklepów oraz nadmorska promenada i marina. W zasięgu 
ok. 2 godzin jazdy samochodem znajduje się Petra, a ok. 1 godz. 
- Wadi Rum. Lotnisko w Aqabie dzieli od hotelu ok. 25 km.
Plaża
Bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży z łagodnym 
zejściem do morza (przy linii z wodą żwirek) oraz pomostem. 
Parasole, leżaki, i ręczniki bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Wygodny hotel z wnętrzami urządzonymi w arabskim stylu ofe-
ruje: 24h recepcję, lobby, windy, restaurację główną Aziab z ta-
rasem (kuchni lokalna i międzynarodowa), bar/restaurację Heat 
Wave, lobby bar Kenzi, bar Sunset (na dachu), plażowy bar Oasis, 
bar Baywatch przy basenie oraz swim-up bar Dugout (niektóre 
z wymienionych barów i restauracji dodatkowo płatne), 4 base-
ny zewnętrzne (1 z nich podgrzewany sezonowo) w tym jeden 
typu infinity, jacuzzi oraz brodzik dla dzieci. Dodatkowo: punkt 
wymiany walut, przechowalnia bagażu, sklepik z pamiątkami, 
SPA (płatne).
Pokoje
Resort składa się z kilku 2- i 3-piętrowych budynków, w których 
mieści się 336 pokoi. Standardowe mają ok. 32 m2 powierzchni 
(dla maksymalnie 3 osób). Wyposażone w: łazienkę (wanna lub 
prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., tele-
fon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (płatny). 
Większość pokoi posiada balkon lub taras, widok na góry, ogród 
lub basen.
Wyżywienie
Śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatego bufetu w ho-
telowej restauracji głównej Aziab (napoje dodatkowo płatne do 
posiłków oraz między posiłkami)
Program sportowy i animacyjny
Siłownia, siatkówka plażowa, zajęcia yogi, piłka wodna. Sezono-
wo, kilka razy w tygodniu w ciągu dnia lekki program animacyjny 
oraz okazjonalnie wieczorami muzyka na żywo i pokazy tańca 

brzucha. Dla najmłodszych brodzik, mini klub oraz opiekunka 
(płatne). Za opłatą: centrum SPA oraz znajdujące się w pobliżu 
hotelu centrum sportów wodnych i centrum nurkowe.
Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.talabay.net

Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Rozległy kompleks hotelowy ze znakomitą lokalizacją tuż przy plaży w bliskim zasięgu miasta i lotniska, tworzy swego odzaju wakacyjne 
miasteczko. To idealna na komfortowy relaks w spokojnej, w urokowej okolicy, ze wszystkimi ugodnieniami.

Tala Bay Resort – Aqaba 

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

2370 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Październik od 2699 4299 4930 7599

Listopad od 2670 4299 4899 7599

Styczeń od 2499 3770 4520 6630

Luty od 2470 3699 4470 6520

Marzec od 2370 3649 4399 6520

Kwiecień od 2620 4170 4799 7399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2620 3899 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1320 1320 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel zlokalizowany w centrum Akaby z widokiem na Morze 
Czerwone, w otoczeniu licznych sklepów, lokali rozrywkowych 
i restauracji. Do międzynarodowego lotniska w Akabie ok 10 km.
Plaża
W niedalekiej odległości od hotelu znajduje się plaża publiczna. 
Hotel jednak zaprasza swoich gości na prywatną plażę Berenice 
Beach Club (z hotelu kursuje kilka razy dziennie bezpłatny bus). 
Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
7 piętrowy obiekt oddany do użytku w 2014r oferuje swoim go-
ściom całodobową recepcję, restaurację główną Zaitoun (kuch-
nia międzynarodowa) oraz restaurację a’la carte Kanji (kuchnia 
azjatycka - dodatkowo płatna), a także kilka barów, m.in. Lobby 
bar, czy Spark Bar - sportowy z telewizorem plazmowym a także 
basen zewnętrzny.
Pokoje
Hotel dysponuje 183 pokojami, w tym ponad 120 pokoi dwuoso-
bowych typu standard (możliwość 1 dostawki dla dziecka lub 
dla osoby dorosłej) z łazienką (wanna/prysznic, wc, suszarka do 
włosów), mini barem (płatny), Tv - SAT, sejfem (płatny), indywi-
dualnie sterowaną klimatyzacją oraz zestawm do kawy/herbaty.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Możliwośc do-
płaty do HB (obiadokolacje, napoje dodatkowo płatne) lub all 
inclusive light (śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w re-
stauracji głównej, oraz lokalne napoje alkoholowe (wódka oraz 
whisky) i bezalkoholowe (woda i sok) serwowane w wybranych 
barach w godzinach 11:00 - 17:00 oraz 19:00 - 22:00).
Program sportowy i animacyjny
Dla aktywnych polecamy skorzystanie z bezpłatnej siłowni. Do-
datkowo sauna oraz jacuzzi w cenie. Spa z gabinetami masażu 
dodatkowo płatne.
Internet
Wi Fi bezpłatne na terenie hotelu.
www.oryx-hotel.com

Light AI za dopłatą We dwoje

Dobra propozycja dla osób nastawionych na odkrywanie zakamarków miasta - obiekt zlokalizowany jest nieopodal centrum Aqaby.

Oryx Aqaba Hotel – Aqaba 

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

1949 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Październik od 2320 3549 4299 6349

Listopad od 2299 3549 4270 6349

Styczeń od 2449 3649 4430 6430

Luty od 2399 3320 4349 5899

Marzec od 1980 2880 3730 5230

Kwiecień od 1949 2870 3699 5220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 3120 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2199 3120 

Dopłata do All Inclusive od 700 1400 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel należy do popularnej w krajach arabskich grupy hotelowej 
„Jaz”. Zlokalizowany ok. 15 km na południe od miasta Aqaba, 
w spokojnej okolicy, z zachwycającym widokiem na Zatokę Aqa-
ba i pobliskie góry. W pobliżu znajduje się kompleks Tala Bay 
z kilkoma sklepami i urokliwą mariną. Trzy razy dziennie kursuje 
bezpłatny bus hotelowy do Aqaby. Port lotniczy w Aqabie leży 
w odległości ok. 28 km od hotelu.
Plaża
Hotel położony jest na niewielkim wzniesieniu niecałe 600 m od 
wybrzeża i publicznej plaży. Dla gości hotelowych dostępna jest 
prywatna plaża w oddalonym o niecałe 2 km Hotelu Berenice 
Beach Club, z bezpłatnymi leżakami i ręcznikami plażowymi. Na 
plaże 3 razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy.
Do dyspozycji gości
Hotel oferuje: 24-godzinną recepcję, lobby, restaurację główną Le 
Chateaux (dania kuchni międzynarodowej serwowane w formie 
bufetu), lobby bar Le Brasserie i bar przy basenie Le Coquilla-
ge (niektóre dodatkowo płatne). Na terenie hotelu znajdują się 
2 baseny zewnętrzne ze słodką wodą oraz jacuzzi otoczone tara-
sem słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki basenowe w cenie). 
Dodatkowo w hotelu: boisko do siatkówki, sklepik z pamiątkami, 
parking oraz możliwość wynajmu auta.
Pokoje
W 3-piętrowym budynku hotelowym, zbudowanym na planie 
litery „U” mieści się 105 przytulnych, komfortowo urządzonych 
pokoi. Standardowe pokojez możliwością zakwaterowania 2 osób 
dorosłych. Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., 
telefon, sejf, mini bar (za dodatkową opłatą), balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatego bufetu (na-
poje dodatkowo płatne) lub za dopłatą All Inclusive – śniada-
nia (07:00-10:00), obiady (13:00-14:30) i kolacje (19:00-21:30) 
w formie bufetu, wybrane napoje bezalkoholowe oraz lokalne 
alkohole (za wyjątkiem wina) serwowane w restauracji głównej 
do posiłków oraz w wyznaczonym barze (na ogół przy basenie) 
na terenie hotelu w godzinach 11:00-23:00.

Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu można skorzystać z 2 basenów ze słodką wodą 
lub jacuzzi. Ponadto dostępne: boisko do siatkówki, rzutki, boccia 
oraz sezonowo w ciągu dnia lekki program animacyjny. Za opła-
tą, znajdujące się w pobliżu hotelu centrum sportów wodnych 
i centrum nurkowe.
Internet
Dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu bez opłat.
Strona www
www.jazhotels.com

We dwoje

Kameralny i urokliwy, niedawno wybudowany (2016r.) hotel przypadnie do gustu wszystkim, którzy pragną relaksu z dala od zgiełku 
miasta. Szczególnie polecamy parom. Smaczna kuchnia, miła obsługa i bliskość centrów nurkowych dodatkowo umilą beztroskie wakacje 
w Jordanii.

Beau Rivage By SolYMar – Aqaba 

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: JOD CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Styczeń od 2030 2830 3730 5070

Luty od 1999 2799 3699 5020

Marzec od 1920 2720 3630 4970

Kwiecień od 2099 3149 3930 5699

Dopłata do All Inclusive od 315 630 

CENA OD

1920 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Niewielki hotel miejski położony w południowej części miasta 
Aqaba, w bliskiej odległości od jego centrum z wieloma sklepami 
i restauracjami. W zasięgu niecałych 2 godzin jazdy samocho-
dem znajduje się Petra, a ok. 1 godziny - Wadi Rum. Port lotniczy 
w Aqabie położony jest ok. 11 km od hotelu.
Plaża
Najbliższa plaża znajduje się ok. 750 m od hotelu i jest to publicz-
na plaża piaszczysta o długości ok. 400 m. Możliwość wynajęcia 
serwisu plażowego (leżaki, parasole) za dodatkową opłatą. Hotel 
nie posiada prywatnej plaży.
Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja, lobby, 2 windy, przechowalnia bagażu, punkt 
wymiany walut, restauracja główna (dania kuchni międzynarodo-
wej w formie bufetu) oraz basen wewnętrzny i saunę. Dodatkowo 
dostępne za opłatą: parking, pralnia.
Pokoje
W 6-piętrowym budynku hotelowym znajduje się ponad 70 ja-
snych i schludnych pokoi. Standardowe pokoje 2-os. (możliwość 
zakwaterowania dodatkowo 1 dziecka do 12 lat lub 2 dzieci do lat 
6 - jedno dziecko do 6 lat śpi z rodzicami).) wyposażone są w: 
łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klima-
tyzację, TV-sat., telefon, sejf oraz mini bar (dodatkowo płatny). 
Większość pokoi posiada widok na miasto.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Możliwa do-
płata do obiadokolacji, lub pełnego wyżywienia (FB) - napoje do 
posiłków i między posiłkami dodatkowo płatne. Uwaga! W ho-
telu nie serwuje się alkoholu, jest również zakaz jego wnoszenia 
i spożywania na terenie obiektu.
Program sportowy i animacyjny
Możliwość skorzystania z hotelowego basenu wewnętrznego oraz 
sauny. Brak animacji na terenie hotelu. W sąsiedztwie hotelu znaj-
dują się liczne sklepy i restauracje, a przy najbliższej publicznej 
plaży znajduje się centrum sportów wodnych (za opłatą).
Internet
Wi-Fi na terenie hotelu dostępne bez opłat.
www.city-tower.aqaba-hotels-jo.com/pl/

We dwoje

City Tower to świetna propozycja dla osób, które poszukują hotelu w przystępnej cenie i dogodnej, centralnej lokalizacji miejskiej, 
umożliwiającej samodzielne zwiedzanie zarówno Aqaby jak i dalszych zakątków zachwycającej Jordanii.

City Tower Hotel Aqaba – Aqaba +

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

1699 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 1749 2330 3270 4230

Listopad od 1730 2349 3230 4270

Styczeń od 1870 2449 3399 4349

Luty od 1849 2399 3349 4270

Marzec od 1720 2320 3220 4220

Kwiecień od 1699 2299 3199 4199

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1870 2420 

Dopłata do obiadokolacji od 280 560 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Kameralny hotel miejski położony w samym centrum Aqaby. 
W jego sąsiedztwie znajduje się meczet oraz liczne sklepy i re-
stauracje. W zasięgu niecałych 2 godzin jazdy samochodem znaj-
duje się Petra, a ok. 1 godziny - Wadi Rum. Port lotniczy w Aqabie 
oddalony jest o ok. 11 km od hotelu.
Plaża
Najbliższa plaża znajduje się ok. 950 m od hotelu i jest to publicz-
na, piaszczysta plaża o długości ok. 400 m. Możliwość wynajęcia 
serwisu plażowego (leżaki, parasole) za dodatkową opłatą. Hotel 
nie posiada prywatnej plaży.
Do dyspozycji gości
Hotel oferuje swoim gościom: 24-godzinną recepcję, lobby, 2 
windy, przechowalnię bagażu, punkt wymiany walut oraz restau-
rację główną (dania kuchni międzynarodowej w formie bufetu). 
Za opłatą Goście hotelowi mogą skorzystać z pralni oraz wypo-
życzalni samochodów.
Pokoje
W 6-piętrowym budynku hotelowym znajduje się 48 przytulnych 
pokoi. Standardowe pokoje 2-os. (z możliwością dostawki dla 1 
dziecka do 12 lat, lub 2 dzieci do 6 lat - jedno dziecko do 6 lat 
śpi z rodzicami) wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, 
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, sejf oraz 
mini bar (dodatkowo płatny). Większość pokoi posiada widok 
na miasto.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata 
do obiadokolacji, lub obiadów i kolacji (napoje dodatkowo płat-
ne). Uwaga! W hotelu nie serwuje się alkoholu.
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji na terenie hotelu. W sąsiedztwie hotelu znajduje 
się wiele sklepów i restauracji, a przy najbliższej publicznej plaży 
znajduje się centrum sportów wodnych (za opłatą).
Internet
Wi-Fi na terenie hotelu dostępne bez opłat.
www.dweik-hotel-3.aqaba-hotels-jo.com

We dwoje

Niewielki, bazowy hotel miejski z doskonałą lokalizacją w centrum tętniącej życiem Aqaby, to propozycja idealna na budżetowe wakacje 
dla osób pragnących samodzielnie eksplorować miasto i jego okolicę. Sprawdzi się również idealnie jako baza wypadowa do zwiedzania 
dalszych zakątków Jordanii.

Dweik Hotel 3 – Aqaba 

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

1699 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Październik od 1749 2330 3270 4230

Listopad od 1730 2349 3230 4270

Styczeń od 1870 2449 3399 4349

Luty od 1849 2399 3349 4270

Marzec od 1720 2320 3220 4220

Kwiecień od 1699 2299 3199 4199

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1920 2549 

Dopłata do obiadokolacji od 280 560 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Szykowny i nowoczesny hotel sieci Intercontinental (“IHG”). Po-
łożony na obszernym terenie na północno-wschodnim wybrzeżu 
Morza Martwego. W zasięgu ok. 2 km znajduje się nieduże cen-
trum handlowe, a ok. 60 km od hotelu zlokalizowana jest stolica 
Jordanii - Amman z licznymi sklepami i restauracjami. W promie-
niu ok. 50 km dostępne liczne turystyczne atrakcje jak Góra Nebo, 
Madaba czy Betania. Port lotniczy w Aqabie ok. 265 km od hotelu.
Plaża
Hotel posiada własną zadbaną, dużą piaszczysto-żwirową plażę 
(zalecane obuwie kąpielowe), która jest jedną z najdłuższych pry-
watnych plaż nad Morzem Martwym. Do plaży można zjechać 
windą. Leżaki, parasole oraz ręczniki bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Hotel zbudowany w formie wioski wakacyjnej z jasnymi, ele-
ganckimi wnętrzami. Oferuje: 24h recepcję, lobby, 8 wind, szeroki 
wybór restauracji i barów (niektóre dodatkowo płatne): restau-
rację główną Ambrosia (międzynarodowa), restaurację Burj Al 
Hamam (libańska), restaurację El Grito (meksykańska), restau-
rację Promenade oraz lobby bar Rabbel i bar przy basenie Aqua. 
Ponadto 2 baseny - jeden, “The Lake” zajmuje ok. 5500 m2 pow. 
w centralnej części terenu hotelowego (sezonowo podgrzewany), 
drugi typu “infinity”, przeznaczony jest tylko dla dorosłych. Dla 
dzieci brodzik (podgrzewany sezonowo). Dodatkowo: centrum 
fitness, duże SPA z basenami wewnętrznymi, przechowalnia 
bagażu, pralnia.
Pokoje
420 pokoi rozlokowanych w kilku 2- i 3-piętrowych budynkach 
w stylu arabskim. Standardowe 2-os. (z możliwością 1 dostawki) 
są utrzymane w nowoczesnym, a zarazem klasycznym, eleganc-
kim stylu. Wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, 
suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (wybrane napoje bezal-
koholowe i przekąski w cenie, pozostałe za dodatkową opłatą). 
Większość pokoi posiada balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata 
do obiadokolacji (napoje dodatkowo płatne) lub pełnego wyży-

wienia “plus” (FB +) obejmującego śniadania, obiady i kolacje 
oraz kieliszek lokalnego wina lub szklankę lokalnego piwa do 
obiadu/kolacji oraz wybrane napoje bezalkoholowe serwowane 
do posiłków. Pozostałe napoje do posiłków oraz między posiłkami 
dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Dostępne są jacuzzi, boiska do siatkówki, siłownia. Kilka razy w ty-
godniu, wieczorami prowadzony jest lekki program animacyjny. 
Dla dzieci pokój zabaw oraz mini klub. Za opłatą: bogate centrum 
SPA z 3 basenami wewnętrznymi (1 ze słoną wodą) oraz sauną.
Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/swemieh/nscjo/hotel-
detail

Przy plaży Fit & Fun Royal We dwoje

Największy hotel nad Morzem Martwym z dogodną lokalizacją przy obszernej plaży i z łagodnie zagospodarowanym terenem. Profesjonalny 
serwis oraz wyjątkowa dbałość o zadowolenie z pobytu każdego z Gości, to główne wyróżniki tego hotelu. Eleganckie, przestronne pokoje, 
zapewnią każdemu komfortowy wypoczynek nad Morzem Martwym.

Crowne Plaza Dead Sea – Morze Martwe 

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: JOD CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg

Październik od 3049 4999 5520 8770

Listopad od 2749 4420 5020 7799

Styczeń od 2870 4520 5130 7899

Luty od 2830 4449 5070 7770

Marzec od 2749 4420 5020 7799

Kwiecień od 2949 4849 5349 8520

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1449 1570 

Dopłata do obiadokolacji od 1190 2380 

CENA OD

2749 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Jordania Aqaba i Morze Martwe

Położenie
Światowej klasy hotel należy do znanej i  renomowanej sieci 
hotelowej Kempinski. Położony jest na dużym terenie na pół-
nocno-wschodnim wybrzeżu Morza Martwego. Stolica Jordanii, 
Amman z licznymi sklepami i restauracjami znajduje się ok. 55 km 
od hotelu, a w promieniu ok. 50 km dostępne są takie atrakcje 
turystyczne jak Góra Nebo, Madaba czy Betania. Port lotniczy 
w Aqabie ok. 265 km od hotelu.
Plaża
Hotel posiada własną dość długą piaszczysto-żwirową plażę 
(zalecane obuwie kąpielowe). Leżaki, parasole oraz ręczniki 
bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Ekskluzywny hotel składający się z budynku głównego i rozsianych 
po całym terenie 1-piętrowych willi. Oferuje: 24-godzinną recepcję, 
lobby, windy, szeroki wybór restauracji i barów (niektóre dodat-
kowo płatne): restaurację główną The Obelisk (międzynarodowa), 
restaurację The Codes (tajska), restaurację Ashur Pizza & Grill 
(śródziemnomorska), zlokalizowaną przy basenie restaurację/bar 
Akkad (przekąski) oraz 4 bary. Ponadto 9 basenów, w tym basen 
typu “infinity” (okresowo podgrzewany) i brodzik dla dzieci, duży 
basen lagunowy oraz mniejsze baseny prywatne dostępne tylko 
dla gości willi. Dodatkowo: siłownia, jedna z największych stref 
SPA nad Morzem Martwym, kort tenisowy, przechowalnia baga-
żu, fryzjer, wypożyczalnia samochodów (niektóre z wymienionych 
dodatkowo płatne).
Pokoje
Ośrodek zbudowany w formie wakacyjnej wioski oferuje 345 
pokoi i apartamentów. Pokoje superior 2-os., ulokowane w bu-
dynku głównym po przeciwnej stronie od recepcji (z możliwością 
1 dostawki) są utrzymane w nowoczesnym, a zarazem klasycznym 
i eleganckim stylu. Wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, 
WC, suszarka do włosów, zestaw mini kosmetyków), klimatyza-
cję, TV-sat., telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini 
bar (w cenie wybrane napoje bezalkoholowe, piwo i przekąski), 
balkon lub taras. Większość pokoi posiada widok na ogród lub 
strefę basenową.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata 
do obiadokolacji, lub obiadów i kolacji (napoje dodatkowo płatne).
Program sportowy i animacyjny
Sezonowo prowadzony lekki program z muzyką na żywo. Na te-
renie hotelu można skorzystać z kilku basenów, siłowni lub kortu 
tenisowego. Dla najmłodszych przygotowano podgrzewany 
brodzik, pokój zabaw oraz zajęcia w mini klubie. Za opłatą: kom-
fortowe centrum SPA z basenami wewnętrznymi, sauną i jacuzzi 
oraz zajęcia z instruktorem fitness.
Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.kempinski.com/en/dead-sea/hotel-ishtar

Przy plaży Fit & Fun Royal We dwoje

Stylowy i bardzo elegancki hotel, oferujący swoim Gościom przepiękny ogród usiany lagunami, wodospadami i prywatnymi basenami, 
gdzie pośród palm i drzew oliwnych każdy znajdzie dla siebie oazę spokoju i relaksu. Dodatkowo zróżnicowana i smaczna kuchnia oraz 
serwis na najwyższym poziomie dopełnią komfortowego wypoczynku o 5-gwiazdkowym standardzie.

Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea – Morze Martwe 

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: JOD CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 4149 7270 7430 12649

Listopad od 4099 7220 7349 12570

Styczeń od 3970 6770 7049 11730

Luty od 3920 6670 6970 11570

Marzec od 3830 6599 6899 11530

Kwiecień od 4999 8999 8849 15530

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3299 5270 

Dopłata do obiadokolacji od 1120 2240 

CENA OD

3830 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Jordania Aqaba i Morze Martwe

Położenie
Komfortowy hotel należący do grupy Intercontinental (“IHG”). 
Położony jest na obszernym terenie na północnym brzegu Morza 
Martwego w spokojnej okolicy w sąsiedztwie kilku innych hoteli. 
Około 50 km od hotelu znajduje się Amman z licznymi sklepami 
i restauracjami. Port lotniczy w Aqabie ok. 270 km od hotelu.
Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy żwirkowo-piaszczystej 
plaży (wejście do morza żwirowo-kamieniste; zalecane obuwie 
kąpielowe). Leżaki, parasole oraz ręczniki bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel zbudowany w formie wakacyjnej wioski oferuje: 24-go-
dzinną recepcję, lobby, restaurację główną Al-Deera (międzyna-
rodowa), restaurację Shrak (jordańska), restaurację Below 393 
(fusion), restaurację/bar Horizon Terrace (owoce morza) oraz bar 
przy basenie i lobby bar (restauracje tematyczne oraz niektóre 
bary dodatkowo płatne). Ponadto 3 baseny zewnętrzne (1 pod-
grzewany sezonowo) oraz jacuzzi i brodzik dla dzieci. Dodatkowo 
(część płatna): siłownia, SPA, przechowalnia bagażu, punkt wy-
miany walut, sklepik z pamiątkami, pralnia. 
Pokoje
Obiekt składa się z budynku głównego (z windą) i kilku 1-piętro-
wych budynków bocznych (bez windy), w których rozmieszczono 
202 pokoje. Standardowe pokoje 2-os. (z możliwością 1 dostawki) 
są urządzone gustownie i nowocześnie. Wszystkie wyposażone 
są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów, ze-
staw mini kosmetyków), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
TV-sat., telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, mini bar 
(woda w cenie, pozostałe za dodatkową opłatą), balkon lub taras. 
Pokoje są z widokiem na okolicę i strefę hotelową.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Moż-
liwa dopłata do obiadokolacji (HB - napoje dodatkowo płatne) 
lub pełnego wyżywienia “plus” (FB +) obejmującego śniadania, 
obiady i kolacje oraz kieliszek lokalnego wina lub szklankę lokal-
nego piwa do obiadu/kolacji oraz wybrane napoje bezalkoholowe 
serwowane do posiłków. Pozostałe napoje do posiłków oraz mię-
dzy posiłkami dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu można skorzystać z kilku basenów, jacuzzi, 
sauny lub dobrze wyposażonej siłowni. Kilka razy w tygodniu 
(sezonowo), w ciągu dnia i wieczorami prowadzony jest lekki 
program animacyjny. Dla najmłodszych dostępny jest brodzik 
oraz zajęcia w mini klubie. Za opłatą: strefa SPA (masaże i za-
biegi pielęgnacyjne).
Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/dead-sea/ddljo/
hoteldetail

Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Sprawdzona sieć hotelowa przekłada się na dobre opinie i zadowoleni Gości z pobytu w Holiday Inn Resort Dead Sea. To dobry wybór 
zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi. Duża strefa basenowa, zadbana plaża i bezpośredni dostęp do Morza Martwego, pozwolą na beztroski 
relaks.

Holiday Inn Resort Dead Sea – Morze Martwe 

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: JOD CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 2920 4749 5299 8349

Listopad od 2580 4120 4730 7299

Styczeń od 2720 4199 4899 7349

Luty od 2670 4149 4799 7270

Marzec od 2599 4120 4770 7299

Kwiecień od 2849 4599 5199 8099

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2849 4370 

Dopłata do obiadokolacji od 1190 2380

CENA OD

2580 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Jordania Aqaba i Morze Martwe

Położenie
To jeden z pierwszych hoteli, które zostały zbudowane nad Mo-
rzem Martwym. Hotel Dead Sea Spa zajmuje powierzchnię ok. 
45 000 m2 na wybrzeżu Morza Martwego. Amman z licznymi 
sklepami i restauracjami oddalony o ok. 60 km. Port lotniczy 
w Aqabie ok. 265 km od hotelu.
Plaża
Bezpośrednio przy prywatnym odcinku żwirkowo-piaszczystej 
plaży (wejście do morza żwirowo-kamieniste; zalecane obuwie 
kąpielowe). Leżaki, parasole oraz ręczniki bezpłatnie. 
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, restauracja główna Crystal (międzynarodo-
wa), restauracja/bar Aqua Fun (serwująca w ciągu dnia napoje 
i przekąski) oraz 2 bary (niektóre z wymienionych dodatkowo 
płatne). Ponadto 5 basenów, m.in. duży basen olimpijski, dwa 
brodziki dla dzieci (jeden z wodnym placem zabaw i małą zjeż-
dżalnią), basen ze zjeżdżalnią i basen tylko dla dorosłych. Dodat-
kowo (płatne): siłownia, sklepik z pamiątkami, pralnia, parking 
oraz Vitalia SPA (z basenem wewnętrznym) i Centrum Medyczne.
Pokoje
Hotel składa się z kilku 2- i 3-piętrowych budynków, w których 
mieści się 265 niewielkich pokoi. Standardowe pokoje 2-os. 
(z możliwością 1 dostawki dla dziecka) mają ok. 25 m2 powierzch-
ni i są wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka 
do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, sejf, mini bar (na życzenie, za dodatkową opłatą), 
mały balkon francuski. Większość pokoi posiada widok na strefę 
basenową lub góry.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania (07:00-10:30), obiady (12:00-
15:00) i kolacje (18:30-22:30) w formie bufetu w restauracji 
głównej, w określonych godzinach między obiadem a kolacją 
wybrane przekąski (pizza, mini kanapki, itp.) serwowane w wy-
znaczonym barze lub restauracji na terenie hotelu oraz dodat-
kowo wybrane lokalne alkohole, napoje bezalkoholowe, kawa 
i herbata serwowane do posiłków oraz w wyznaczonym barze 
(w godzinach 11:00-23:00) na terenie hotelu. Posiłki w pozosta-
łych restauracjach (a la carte), świeżo wyciskane soki, markowe 

alkohole i inne niewymienione przekąski i napoje dostępne za 
dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu można skorzystać z kilku basenów, siłowni, 
bilardu, zagrać w siatkówkę lub piłkę plażową. Dla najmłodszych 
dostępne są brodziki, wodny plac zabaw oraz małe zjeżdżalnie. Za 
opłatą: Vitalia SPA z basenem wewnętrznym oraz znane w całej 
Jordanii Centrum Medyczne, które korzysta z leczniczych i tera-
peutycznych właściwości Morza Martwego.
Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.dssh.jo

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Hotel zarządzany przez rodzinę z długoletnią tradycją w dziedzinie hotelarstwa, cechuje się wyjątkową dbałością o każdego ze swych Gości. 
Duża strefa basenowa oraz bezpośredni dostęp do Morza Martwego sprawiają, że to świetny wybór na udane wakacje zarówno dla rodzin z 
dziećmi jak i dla par, które lubią aktywny wypoczynek.

Dead Sea Spa Hotel – Morze Martwe 

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: JOD CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 2420 3749 4470 6699

Listopad od 2249 3420 4199 6130

Styczeń od 2530 3830 4570 6730

Luty od 2499 3770 4520 6630

Marzec od 2380 3680 4399 6570

Kwiecień od 2349 3620 4349 6470

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2399 3449 

CENA OD

2249 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Jordania Aqaba i Morze Martwe

Położenie
Luksusowy hotel rozlokowany na dużym terenie tuż przy długiej 
na 400 m piaszczystej plaży nad Morzem Martwym. Zlokalizo-
wany jest w okolicy rzeki Jordan i Góry Nebo. Do lotniska w Am-
manie ok. 60 km.
Plaża
Hotel usytuowany jest tuż przy długiej (400 m) piaszczysto-żwi-
rowej plaży nad samym Morzem Martwym. Leżaki i parasole na 
plaży wliczone w cenę.
Uwaga: woda w Morzu Martwym jest mocno zasolona, toteż 
możliwa jest kąpiel (relaksująca ale niedługa). Woda ma dużo 
dobroczynnych właściwości korzystnie wpływających na orga-
nizm ludzki (naturalne SPA). Ze względu na zasolenie i wypor-
ność wody pływanie w morzu nie jest możliwe.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, punkt wymiany walut, sklep z pa-
miątkami, restauracja główna serwująca dania kuchni lokalnej 
i śródziemnomorskiej oraz 2 restauracje a’la carte, 2 bary (w tym 
1 przy basenie). Na terenie hotelu znajduje się 6 basenów w tym 
1 wewnętrzny, 1 tylko dla pań i 1 ze zjeżdżalniami dla dzieci (nie-
które z nich podgrzewane zimą) oraz taras słoneczny z leżakami 
i parasolami dla gości hotelowych w cenie.
Pokoje
W 3-pietrowym budynku głównym znajduje się 198 komforto-
wych, przestrzennych pokoi 2 os. (możliwa dostawka dla dziecka) 
z balkonem (większość pokoi z bocznym widokiem na morze, 
pokoje z pełnym widokiem na morze dodatkowo płatne); Wszyst-
kie pokoje z łazienką (wanna lub prysznic, WC, suszarka do wło-
sów), TV-sat, telefonem, sejfem i mini lodówką oraz klimatyzacją. 
W każdym pokoju zestaw do parzenia kawy i herbaty.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Możliwość dopłaty do obiadokolacji 
(napoje dodatkowo płatne) lub All Inclusive – śniadania, obiady 
i kolacje w formie bufetu, wybrane napoje bezalkoholowe oraz 
lokalne alkohole serwowane w restauracji głównej do posiłków 
oraz w wyznaczonym barze na terenie hotelu.

Program sportowy i animacyjny
zajęcia sportowe, boisko do piłki nożnej i siatkowej, siłownia oraz 
mini klub dla dzieci. Dostępne centrum SPA – różnorodne zabiegi 
dodatkowo płatne.
Internet
Wi-Fi bezpłatne w hotelowym lobby oraz w pokojach.
www.grandeasthotel.com

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

Elegancki hotel, odpowiedni zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Świetna lokalizacja przy samej plaży, duża strefa basenowa z różnorodnymi 
udogodnieniami oraz zjeżdżalniami a także bogate centrum SPA sprawią, że pobyt tu będzie pełen beztroskiego relaksu.

Grand East Resort – Morze Martwe 

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

1820 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Październik od 2149 3170 4020 5720

Listopad od 1820 2549 3470 4699

Styczeń od 1949 2649 3599 4770

Luty od 1899 2599 3499 4699

Marzec od 1820 2549 3470 4699

Kwiecień od 2070 3080 3899 5570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 2799 

Dopłata do All Inclusive od 700 1400 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



164

Bliski Wschód Jordania

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa 
paszportowo-celna a następnie transfer do ho-
telu w okolicy Akaby lub Wadi Musa na kolację 
i nocleg. (Trasa ok. 50 lub 200 km).
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Petry, zabytku wpisane-
go na światową listę UNESCO. Będziemy mogli 
zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, 
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie 
oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto wyku-

te w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. 
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budow-
le umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. Przejazd do hotelu w Ammanie lub 
okolicy, kolacja i nocleg. (Trasa 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na Górę Nebo 
skąd podziwiać będziemy panoramę doliny Jor-

danu i Ziemi Świętej. Według tradycji Góra Nebo 
to miejsce, z którego Mojżesz po raz pierwszy 
i ostatni oglądał Ziemię Obiecaną. Następnie 
zwiedzanie stolicy kraju - Ammanu, gdzie na 
wzgórzu mieszczącym pozostałości potężnej 
niegdyś cytadeli zwiedzimy m.in. Muzeum Ar-
cheologiczne. Ze szczytu wzgórza będziemy 
mogli oglądać panoramę miasta, w tym rzym-
ski teatr i odeon, czyli starożytną filharmonię. 
Następnie udamy się do Dżerasz (forum, świą-
tynia Artemidy, kościoły wczesnochrześcijańskie 
z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede 
wszystkim ulica 600 kolumn). W dalszą drogę 

przejedziemy w stronę granicy jordańsko-izrael-
skiej. Po odprawie granicznej przejazd do Tybe-
riady. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu 
w Tyberiadzie lub okolicy. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu możliwość wycieczki 
fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo 
płatna - ok. 35 USD/os.). Podczas obiadu bę-
dzie można delektować się wyśmienitym obia-
dem z endemicznie występującą w tym rejonie 
rybą św. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD/
os.). Następnie zwiedzimy miejsca związane 
z ważnymi dla chrześcijan wydarzeniami: Mała 
Tabgha - kościół Prymatu św. Piotra, gdzie Jezus 

W programie: Jerozolima - święte miasto • Petra - skarb UNESCO • Dżerasz i ulica 600 kolumn • Wzgórza Golan (fakultatywnie) • Amman 
i góra Nebo• Via Dolorosa - Droga Krzyżowa • Cezarea Nadmorska • Masada - twierdza Heroda • Morze Martwe - dla urody!
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Jordanii

Jordania i Izrael

IZRAEL

Morze
Martwe

Egipt

JORDANIA

Syria

Petra

TyberiadaAkka

Jaffa
Betlejem

Amman

Aqaba

      –› Tour Guide System 

      –› Wyloty z: Warszawa  
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Chrystus wskazał apostoła Piotra jako swego 
następcę na ziemi, Kafarnaum - wielokrotnie 
wspominane w Biblii miejsce zamieszkania Je-
zusa oraz Góra Błogosławieństw (miejsce tzw. 
Kazania na Górze). Tego dnia odwiedzimy ki-
buc - specyficzną izraelską formę „spółdzielni”. 
Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady. 
Kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie lub Na-
zarecie (lub okolicy). (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Akki (lista UNESCO) - 
malowniczego starego miasta gdzie zwiedzimy 
twierdzę krzyżowców. Potem udamy się do Haj-
fy, gdzie zobaczymy efektowne perskie Ogrody 
Bahaitów (bahaizm to mieszanka judaizmu, 
chrześcijaństwa i  islamu). Następnie przeje-
dziemy do Cezarei Nadmorskiej, wspaniałego 
portowego miasta wybudowanego przez króla 
Heroda Wielkiego, zobaczymy m. in.: hipodrom, 
teatr, akwedukt z II w. oraz mury krzyżowców 
z potężną bramą. Jadąc dalej wybrzeżem Morza 
Śródziemnego dojedziemy do Tel Avivu (prze-
jazd przez najciekawsze części miasta). Dotrze-
my do Jaffy - miasteczka pamiętającego wy-
darzenia wspominane w Starym Testamencie. 
Spacer po starej Jaffie. Przejazd do Betlejem / 
Hebronu lub okolicy; zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wjazd na Górę Oliwną 
oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów 
położonej przy Getsemani czyli Ogrodzie Oliw-
nym, znanym Polakom jako Ogrójec. Następnie 
przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez 
dzielnicę muzułmańską i bazar arabski Drogą 
Krzyżową (Via Dolorosa), na końcu której znaj-
duje się Bazylika Grobu ze skałą Golgoty i Gro-
bem Jezusa. Następnie udamy się do dzielnicy 
ormiańskiej i żydowskiej oglądając po drodze 

Cardo Maximus - pozostałości po starej rzym-
skiej ulicy a także dojdziemy do Ściany Płaczu. 
Przejazd do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa 
- wizyta w Grocie Narodzenia i wybudowanej na 
niej Bazylice Narodzenia Pańskiego. Dla chęt-
nych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w późnych 
godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 
25 USD)/os. Kolacja i nocleg w Betlejem / He-
bronie lub okolicy. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd nad Morze 
Martwe, gdzie zwiedzimy Masadę - twierdzę 
Heroda Wielkiego i jednocześnie miejsce walki 
zelotów - społeczności Żydów, która najdłużej 
opierała się Rzymowi. Następnie zwiedzimy 
starożytną wioskę Esseńczyków, twórców słyn-
nych zwojów znad Morza Martwego. Zakupy 
kosmetyków z minerałami z Morza Martwego 
oraz kąpiel w Morzu Martwym - 420 m poni-
żej poziomu morza. Przejazd i przekroczenie 
granicy z Jordanią; na nocleg i kolacja w hotelu 
w Aqabie lub okolicy. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd na lotnisko w Aqabie. Odprawa 
paszportowa i wylot do Polski. 
Dla klientów pozostających na pobyt - transfer 
do wybranego hotelu w Aqabie i pobyt w dniach 
8-14, a dnia 15 wykwaterowanie i wylot do Polski. 
(Trasa ok. 50 km). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę krajów wielowyzna-
niowych, szczególnie w okresach świątecznych 
(lokalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość). 

W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe. 
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptory. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody. 
HOTELE
Hotele *** -7 rozpoczętych dób hotelowych. Do 
dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restaura-
cja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazien-
kami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śnia-
dania oraz kolacje (wg. opisu w programie).
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o 7 kolejnych nocy w wy-
branym hotelu w Aquabie lub nad Morzem 
Martwym. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Jordania” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolo-
tem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie (razem 7 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie: śniadania i  obiadokolacje lub 
lunche, transfery klimatyzowanym autokarem, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota podczas objazdu, ubezpieczenie TU Eu-
ropa - wariant podstawowy (NW, KL, Assistance 
oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordań-
skiej, opłat wyjazdowych z  Izraela i Jordanii, 
transferu autobusem lokalnym przez granicę 
jordańsko- izraelską, kosztów realizacji progra-
mu zwiedzania (wizy i opłat granicznych, bi-
letów wstępu, zwiedzania Masady, Tour Guide 
System, obsługi przewodników, bagażowych, 
kierowców, itp.) - ok. 350 USD/os.; Cena nie 
obejmuje również: napojów do obiadokolacji, 
wycieczek fakultatywnych opisanych w progra-
mie oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Wiza jordańska stemplowana jest w pasz-
porcie na lotnisku w Aqabie. Aby sprawnie za-
łatwić formalności związane z przekroczeniem 
granicy jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed 
wylotem, prosimy o dostarczenie następują-
cych danych paszportowych: imię, nazwisko, 
data urodzenia, narodowość, seria i  numer 
paszportu, data wydania i ważności paszportu 
(paszport ważny min. 6 miesięcy od daty po-
wrotu do kraju).

Obywatele polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.

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

City Tower Hotel Aqaba 
***

od 699 zł

Dweik Hotel 3 
***

od 770 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2499 zł

Kod imprezy: JOI

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.10 - 02.11 2580 4899

02.11 - 09.11 2570 4899

09.11 - 16.11 2670 5049

16.11 - 23.11 2599 4930

23.11 - 30.11 2549 4849

18.01 - 25.01 2670 4970

25.01 - 01.02 2670 4970

01.02 - 08.02 2649 4930

08.02 - 15.02 2649 4930

15.02 - 22.02 2620 4899

22.02 - 01.03 2620 4899

01.03 - 08.03 2580 4899

08.03 - 15.03 2599 4930

15.03 - 22.03 2599 4930

22.03 - 29.03 2599 4930

29.03 - 05.04 2570 4899

05.04 - 12.04 2599 4930

12.04 - 19.04 2549 4849

19.04 - 26.04 2499 4770

26.04 - 03.05 2749 5099

Dopłata za pok. 1 os. od 1329 
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Jordania – Dwa Morza
W programie: wypoczynek w Aqabie - kurorcie Królestwa Jordanii (2 dni) • Petra - zabytek UNESCO • Wypoczynek nad Morzem Martwym (2 dni) 

• Betania - mejsce chrztu Jezusa Chrystusa • Góra Nebo
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Jordanii

Izrael

Morze Martwe

Egipt

JORDANIA

Syria

Petra

Betania

Aqaba

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  
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8
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa 
paszportowo-celna a  następnie transfer do 
hotelu w Aqabie lub okolicy. Kolacja (fakulta-
tywnie) i nocleg.
 Dzień 2-3  Dzień wolny na kąpiele słoneczne 
i morskie, spacer po Aqabie - kurorcie Królestwa 
Jordanii położonym naprzeciw izraelskiego Eila-
tu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakulta-
tywnych (m.in. Wadi Rum, Ejlat itp.) - aktualną 
ofertę przedstawi rezydent na miejscu. Kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg w Aqabie.
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd na zwiedza-
nie Petry, zabytku wpisanego na światową 
listę UNESCO. Będziemy mogli zobaczyć m.in. 
Skarbiec Faraona, ścianę fasad, nabatejski 
teatr, pozostałe grobowce królewskie oraz 
świątynię boga Duszary. Całe miasto wykute 
w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi. Ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 
r. otworzono Petrę dla turystów. Niektóre 
budowle umieszczone są także na pobliskich 
szczytach - polecamy spacer do malowniczo 
położonego Klasztoru. Po południu przejazd 
do hotelu nad Morzem Martwym, kolacja (fa-
kultatywnie) i nocleg. (Trasa piesza 10 km + 
Trasa 300 km).
 Dzień 5-6  Dzień wolny na kąpiele słonecz-
ne i morskie nad Morzem Martwym - w najniż-
szym na powierzchni ziemi punkcie sięgającym 
424 metrów poniżej poziomu morza. Kolacja 
(fakultatywwnie) i nocleg w hotelu nad Morzem 

Martwym. Możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych (m. in. Amman, Betlejem, Jero-
zolima) - aktualną ofertę przedstawi rezydent 
na miejscu. Kolacja (fakultatywnie) i nocleg nad 
Morzem Martwym.
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Betanii nad rzeką Jordan, gdzie 
ochrzczony został Jezus Chrystus. Następnie 
udamy się na górę Nebo, uznawaną 
za miejsce śmierci Mojżesza. 
Przy dobrej pogodzie można 
stąd dojrzeć mury Jerozoli-
my. Wizyta w kościele Św. 
Jerzego gdzie zachowała 
się mozaika Ziemi Świętej 
z  VI wieku. Odwiedzimy 
warsztat gdzie zapozna-
my się z techniką produkcji 
mozaik z  czego słynie region 
Madaba. Przejazd do hotelu w Aqa-
bie. Kolacja (fakultatywnie) i nocleg. (Trasa ok. 
340 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd na lotnisko 
w Aqabie. Wylot do Polski. Dla klientów pozo-
stających na pobyt - transfer do wybranego ho-
telu w Aqabie lub nad Morzem Martwym i pobyt 
w dniach 8-14, a dnia 15 wykwaterowanie i wylot 
do Polski. (Trasa ok. 50 km). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków/napojów i ich zawartość).

Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptory. 
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody. 
HOTELE
Hotele *** -7 rozpoczętych dób hotelowych. Do 
dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restaura-
cja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazien-
kami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 
śniadania, za dopłatą możliwość dokupienia 
obiadokolacji. Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o 7 kolejnych nocy w wy-
branym hotelu w Aquabie lub nad Morzem 
Martwym. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Jordania” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7 rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w  Polsce, opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant 
podstawowy (NW, KL, Assistance oraz bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: 
wizy jordańskiej, kosztów realiza-

cji programu zwiedzania (wizy 
i opłat granicznych, biletów 

wstępu, Tour Guide System, 
obsługi przewodników, 
bagażowych, kierowców, 
itp.) - ok. 195 USD/os; Cena 

nie obejmuje również ewen-
tualnych wycieczek fakulta-

tywnych oraz innych wydatków 
osobistych.

Możliwość dopłaty do obiadokolacji (7) w sys-
temie rezerwacyjnym (napoje dodatkowo 
płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Wiza jordańska stemplowana jest 
w  paszporcie na lotnisku w  Aqabie. Aby 
sprawnie załatwić formalności związane z prze-
kroczeniem granicy jordańskiej, najpóźniej na 
5 dni przed wylotem, prosimy o dostarczenie 
następujących danych paszportowych: imię, 
nazwisko, data urodzenia, narodowość, seria 
i numer paszportu, data wydania i ważności 
paszportu (paszport ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do kraju).
Obywatele polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni.

Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.

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

City Tower Hotel Aqaba 
***

od 699 zł

Dweik Hotel 3 
***

od 770 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1949 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.10 - 02.11 1980 3730

02.11 - 09.11 1980 3730

09.11 - 16.11 2070 3899

16.11 - 23.11 2020 3799

23.11 - 30.11 1980 3730

18.01 - 25.01 2099 3849

25.01 - 01.02 2099 3849

01.02 - 08.02 2070 3799

08.02 - 15.02 2070 3799

15.02 - 22.02 2049 3770

22.02 - 01.03 2049 3770

01.03 - 08.03 1999 3770

08.03 - 15.03 2020 3799

15.03 - 22.03 1999 3770

22.03 - 29.03 1999 3770

29.03 - 05.04 1999 3770

05.04 - 12.04 2020 3799

12.04 - 19.04 1970 3720

19.04 - 26.04 1949 3699

26.04 - 03.05 2149 3930

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Dopłata do obiadokolacji 250

Kod imprezy: JOL

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: wypoczynek w Aqabie - kurorcie Królestwa Jordanii (2 dni) • pustynia Wadi Rum - niezwykła dolina leżąca wśród skał 

• Petra - skarb UNESCO • Amman - stolica Jordanii • Góra Nebo
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Jordanii

The best of Jordan

Izrael

Morze Martwe

Egipt

JORDANIA

Syria

Petra

Amman

Aqaba

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

      –› 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. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa 
paszportowo-celna a  następnie transfer do 
hotelu w Aqabie lub okolicy. Kolacja (fakulta-
tywnie) i nocleg.
 Dzień 2  Odpoczynek w Aqabie - kurorcie 
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izra-
elskiego Eilatu. Po południu wycieczka w głąb 
pustyni Wadi Rum. Jest to obszar wpisany na 
listę UNESCO w 2011 r., jedno z najpiękniejszych 
miejsc na Bliskim Wschodzie - niezwykła dolina 
leżąca wśród skał, zamieszkana przez tajemni-
czych i zawsze gościnnych Beduinów. Przejazd 
na kolację (fakultatywnie) i nocleg w hotelu 
w Aqabie. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedza-
nie Petry, zabytku wpisanego na światową 
listę UNESCO. Będziemy mogli zobaczyć m.in. 
Skarbiec Faraona, ścianę fasad, nabatejski teatr, 
pozostałe grobowce królewskie oraz świątynię 
boga Duszary. Całe miasto wykute w  skale 
i położone w trudno dostępnej dolinie górskiej 
zostało prawdopodobnie opuszczone w VI w. 
n.e. na skutek licznych silnych trzęsień ziemi. 
Ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar Johann 
Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się wykopa-
liska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. otwo-
rzono Petrę dla turystów. Niektóre budowle 
umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. Po południu przejazd do hotelu nad 
Morzem Martwym, kolacja (faakultatywnie) 
i nocleg. (Trasa piesza 10 km + Trasa 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie 
stolicy Jordanii - Ammanu, w programie między 
innymi okazały rzymski amfiteatr, odeon - czyli 

starożytna filharmonia, pozostałości potężnej 
niegdyś cytadeli, panorama miasta oraz Mu-
zeum Archeologiczne. Wczesnym popołudniem 
powrót do hotelu nad Morzem Martwym. Kolacja 
(fakultatywnie) i nocleg.(Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie i wy-
jazd na górę Nebo, uznawaną za miejsce śmierci 
Mojżesza. Przy dobrej pogodzie można stąd doj-
rzeć mury Jerozolimy. Wizyta w kościele Św. Je-
rzego gdzie zachowała się mozaika Ziemi Świętej 
z VI wieku. Odwiedzimy warsztat, gdzie zapozna-
my się z techniką produkcji mozaik z czego słynie 
region Madaba. Kolejnym punktem programu 
będą ruiny zamku krzyżowców, słynny Kerak. 
Twierdza została zdobyta po rocznym oblężeniu 
przez samego Saladyna. Przejazd na kolację (fa-
kultatywnie) i nocleg do hotelu w Aqabie. (Trasa 
ok. 300 km).
 Dzień 6-7  Dzień wolny na kąpiele słoneczne 
i morskie, spacer po Aqabie - kurorcie Królestwa 
Jordanii położonym naprzeciw izraelskiego Eila-
tu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakulta-
tywnych (m.in. Ejlat) - aktualną ofertę przedsta-
wi rezydent na miejscu. Kolacja (fakultatywnie) 
i nocleg w Aqabie.
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd na lotnisko 
w Aqabie. Wylot do Polski. Dla klientów po-
zostających na pobyt - transfer do wybranego 
hotelu w Aqabie, lub nad Morzem Martwym 
i pobyt w dniach 8-14, a dnia 15 wykwaterowanie 
i wylot do Polski. (Trasa ok. 50 km). 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-

lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków/napojów i ich zawartość).
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody. 
HOTELE
Hotele *** -7 rozpoczętych dób hotelowych. Do 
dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restaura-
cja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazien-
kami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 
śniadania, za dopłatą możliwość dokupienia 
obiadokolacji. Kategoria lokalna: ***,
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o 7 kolejnych nocy w wy-
branym hotelu w Aquabie lub nad Morzem 
Martwym. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Jordania” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskie-
go przedstawiciela podczas odprawy na lotni-
sku w Polsce, opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant 
podstawowy (NW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordań-
skiej, kosztów realizacji programu zwiedzania 
(wizy i opłat granicznych, biletów wstępu, Tour 
Guide System, obsługi przewodników, bagażo-
wych, kierowców, itp.) - ok. 195 USD/os; Cena nie 
obejmuje również ewentualnych wycieczek fa-
kultatywnych oraz innych wydatków osobistych.
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (7) w syste-
mie rezerwacyjnym (napoje dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Wiza jordańska stemplowana jest w pasz-
porcie na lotnisku w Aqabie. Aby sprawnie za-
łatwić formalności związane z przekroczeniem 
granicy jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed 
wylotem, prosimy o dostarczenie następują-
cych danych paszportowych: imię, nazwisko, 
data urodzenia, narodowość, seria i  numer 
paszportu, data wydania i ważności paszportu 
(paszport ważny min. 6 miesięcy od daty po-
wrotu do kraju).
Obywatele polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 

pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.

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

City Tower Hotel Aqaba 
***

od 699 zł

Dweik Hotel 3 
***

od 770 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2049 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.10 - 02.11 2099 3930

02.11 - 09.11 2099 3930

09.11 - 16.11 2180 4070

16.11 - 23.11 2120 3970

23.11 - 30.11 2080 3899

18.01 - 25.01 2199 4020

25.01 - 01.02 2199 4020

01.02 - 08.02 2199 4020

08.02 - 15.02 2199 4020

15.02 - 22.02 2149 3930

22.02 - 01.03 2149 3930

01.03 - 08.03 2120 3970

08.03 - 15.03 2120 3970

15.03 - 22.03 2120 3970

22.03 - 29.03 2120 3970

29.03 - 05.04 2099 3930

05.04 - 12.04 2120 3970

12.04 - 19.04 2070 3899

19.04 - 26.04 2049 3849

26.04 - 03.05 2270 4130

Dopłata za pok. 1 os. od 750 

Dopłata do HB 240

Kod imprezy: JOP

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. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Jordanii (Aqaba). Odprawa 
paszportowo-celna a następnie transfer do ho-
telu w Aqabie lub okolicy. Kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Wypoczynek w Aqabie - kurorcie 
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izra-
elskiego Eilatu. Po południu wycieczka fakul-
tatywana (dla chętnych za dodatkową opłatą 
ok. 60 USD). w głąb pustyni Wadi Rum. Jest to 
obszar wpisany na listę UNESCO w 2011 r., jedno 
z najpiękniejszych miejsc na Bliskim Wschodzie 

- niezwykła dolina leżąca wśród skał, zamiesz-
kana przez tajemniczych i zawsze gościnnych 
Beduinów. Przejazd na kolację i nocleg w hotelu 
w Wadi Musa. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie Petry, zabytku wpisanego na świa-
tową listę UNESCO. Będziemy mogli zobaczyć 
m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, nabatej-
ski teatr, pozostałe grobowce królewskie oraz 
świątynię boga Duszary. Całe miasto wykute 
w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 

ziemi. Ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. 
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budow-
le umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. rzejazd do Ammanu, zakwaterowa-
nie, kolacja i nocleg. (Trasa piesza ok. 10 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie ruin zam-
ku krzyżowców - słynny Kerak. Twierdza została 
zdobyta po rocznym oblężeniu przez samego 
Saladyna. Następnie pojedziemy na górę Nebo, 
uznawaną za miejsce śmierci Mojżesza. Przy 
dobrej pogodzie można stąd dojrzeć mury Je-
rozolimy. Wizyta w kościele Św. Jerzego gdzie 
zachowała się mozaika Ziemi Świętej z VI wieku. 
Odwiedzimy również warsztat gdzie zapozna-
my się z  techniką produkcji mozaik z  czego 
słynie region Madaba. Powrót do hotelu w Am-
manie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Jor-
danii - Ammanu, w programie między innymi 
okazały rzymski amfiteatr, odeon - czyli staro-
żytna filharmonia, pozostałości potężnej niegdyś 
cytadeli, panorama miasta oraz Muzeum Arche-
ologiczne. Następnie przejazd na północ do 
starożytnego miasta Dżerasz, gdzie podziwiać 
można łuk triumfalny cesarza Hadriana, dosko-
nale zachowane owalne forum, świątynię Zeusa 
i  świątynię Artemidy, monumentalne schody 
i propyleje oraz kościoły wczesnochrześcijańskie 
z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede 

wszystkim prawie 600 metrową ulicę kolumn. 
Powrót na nocleg do Ammanu, obidokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd na niezwykłą 
kąpiel w Morzu Martwym, najniższym punkcie 
Ziemi, ok. 440 m poniżej poziomu morza. Na-
stępnie przejazd do Betanii nad rzeką Jordan, 
gdzie ochrzczony został Jezus Chrystus. Kolej-
no przejazd w głąb pustyni, w kierunku granicy 
z  Arabią Saudyjską. Zwiedzimy mniej znaną 
twarz Jordanii - Zamki Pustynne - przez wieki 
służyły jako bezpieczna przystań dla karawan 
przemierzających półwysep arabski. Odwiedzi-
my Qasr al.-Karaneh, Qasr Amrah i Qasr Azraq. 
W tym ostatnim miejscu przez kilka miesięcy 
miał swoją bazę T.E. Lawrence - czyli słynny La-
wrence z Arabii, inspirator arabskiej emancypa-
cji i stworzenia niepodległych państw Bliskiego 
Wschodu. Transfer do hotelu w Aqabie, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 7  Dzień wolny na kąpiele słoneczne 
i morskie, spacer po Aqabie - kurorcie Królestwa 
Jordanii położonym naprzeciw izraelskiego Eila-
tu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakulta-
tywnych (m.in. Ejlat) - aktualną ofertę przedstawi 
rezydent na miejscu. Kolacja i nocleg w Aqabie.
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd na lotnisko 
w Aqabie. Wylot do Polski. Dla klientów pozo-
stających na pobyt - transfer do wybranego ho-
telu w Aqabie lub nad Morzem Martwym i pobyt 
w dniach 8-14, a dnia 15 wykwaterowanie i wylot 
do Polski. (Trasa ok. 50 km). 

W programie: Petra – skalne miasto - skarb Unesco • Amman - panorama miasta oraz Muzeum Archeologiczne • zamek krzyżowców w Kerak 

• relaksująca kąpiel w Morzu Martwym • Panorama z Góry Nebo • Betania i rzeka Jordan - miejsce chrztu Jezusa Chrystusa • Starożytne 
Dżerasz i ulica 600 kolumn • wycieczka w głąb pustyni Wadi Rum (fakultatywnie) • Aqaba - relaks i odpoczynek nad Morzem Czerwonym
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Jordanii

Jordania – Zamki w piasku z Aqaby 

Izrael

Morze Martwe

Egipt

JORDANIA

Syria

Petra

Amman
Betania

Aqaba

      –› Tour Guide System  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

8
dni

lub
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Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków/napojów i ich zawartość).
Osobom korzystającym z kąpieli w Morzu Mar-
twym sugerujemy posiadanie obuwia do wody. 
HOTELE
Hotele *** -7 rozpoczętych dób hotelowych. Do 
dyspozycji gości: w hotelu najczęściej restaura-
cja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość 
dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazien-
kami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śnia-
dania oraz kolacje (wg. opisu w programie). 
Kategoria lokalna: ***.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o 7 kolejnych nocy w wy-
branym hotelu w Aquabie lub nad Morzem 
Martwym. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Jordania” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotem do/z Aqaby, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie (razem 7  rozpoczętych dób 
hotelowych), wyżywienie: śniadania, transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskie-
go przedstawiciela podczas odprawy na lotni-
sku w Polsce, opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu, ubezpieczenie TU Europa - wariant 
podstawowy (NW, KL, Assistance oraz bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordań-
skiej, kosztów realizacji programu zwiedzania 
(wizy i opłat granicznych, biletów wstępu, Tour 
Guide System, obsługi przewodników, bagażo-
wych, kierowców, itp.) - ok. 250 USD/os.; Cena nie 
obejmuje również ewentualnych wycieczek fa-
kultatywnych oraz innych wydatków osobistych.
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (7) w syste-
mie rezerwacyjnym (napoje dodatkowo płatne).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Wiza jordańska stemplowana jest w pasz-
porcie na lotnisku w Aqabie. Aby sprawnie za-
łatwić formalności związane z przekroczeniem 
granicy jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed 
wylotem, prosimy o dostarczenie następują-
cych danych paszportowych: imię, nazwisko, 
data urodzenia, narodowość, seria i  numer 
paszportu, data wydania i ważności paszportu 
(paszport ważny min. 6 miesięcy od daty po-
wrotu do kraju).

Obywatele polscy nie potrzebują wiz do Izraela 
na pobyt do 90 dni.
Od 1.01.2018 roku, Władze Państwa Izrael nie 
stemplują paszportów na żadnym z  przejść 
granicznych. Każdy pasażer otrzymuje standar-
dowo wydrukowaną kartkę z zezwoleniem na 
wjazd i pobyt na terenie Izraela. Należy jednak 
pamiętać, iż fakt przekroczenia granicy lądowej 
z Izraelem może oznaczać brak możliwości lub 
utrudnienia wjazdu do Arabii Saudyjskiej, Iraku, 
Iranu, Libanu, Libii, Syrii. Dlatego jeśli planujecie 
Państwo wizytę w tych krajach, należy zwrócić 
się do urzędu paszportowego o wymianę pasz-
portu. Nie ma natomiast problemu z wjazdem 
do Izraela przy uprzedniej bytności w krajach 
arabskich lub innych nieuznających Izraela.

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

2199 zł

City Tower Hotel Aqaba 
***

od 699 zł

Dweik Hotel 3 
***

od 770 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.10 - 02.11 2220 4220

02.11 - 09.11 2199 4199

09.11 - 16.11 2299 4349

16.11 - 23.11 2249 4270

23.11 - 30.11 2199 4199

18.01 - 25.01 2320 4299

25.01 - 01.02 2320 4299

01.02 - 08.02 2299 4270

08.02 - 15.02 2299 4270

15.02 - 22.02 2270 4220

22.02 - 01.03 2270 4220

01.03 - 08.03 2270 4220

08.03 - 15.03 2299 4270

15.03 - 22.03 2280 4230

22.03 - 29.03 2230 4230

29.03 - 05.04 2220 4220

05.04 - 12.04 2249 4270

12.04 - 19.04 2199 4199

19.04 - 26.04 2199 4099

26.04 - 03.05 2380 4399

Dopłata za pok. 1 os. od 721 

Kod imprezy: JOT

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Jordania – Zamki w piasku
W programie: Petra – skalne miasto - skarb Unesco • Amman - panorama miasta oraz Muzeum Archeologiczne • zamek krzyżowców w Kerak 

• relaksująca kąpiel w Morzu Martwym • Panorama z Góry Nebo • Betania i rzeka Jordan • Starożytne Dżerasz i ulica 600 kolumn 

•wycieczka w głąb pustyni Wadi Rum (fakultatywnie) • Aqaba - relaks i odpoczynek nad Morzem Czerwonym

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Wylot do Ammanu (możliwe międzylądowa-
nie). Odprawa paszportowo-celna a następnie 
transfer do hotelu w Ammanie lub okolicy. Ko-
lacja i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie stolicy Jordanii - Ammanu, w pro-
gramie między innymi okazały rzymski amfite-
atr, odeon - czyli starożytna filharmonia, pozo-
stałości potężnej niegdyś cytadeli, panorama 
miasta oraz Muzeum Archeologiczne. Kolejnym 
punktem programu będzie wizyta w ruinach 
zamku krzyżowców, słynnym Kerak. Twierdza 
została zdobyta po rocznym oblężeniu przez 
samego Saladyna. Następnie kolacja i nocleg 
w hotelu w okolicach Wadi Musa koło Petry. 
(Trasa ok. 320 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Petry, zabytku wpisane-
go na światową listę UNESCO. Będziemy mogli 
zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, 
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie 
oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto wyku-
te w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. 
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budow-
le umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. Przejazd do hotelu w okolicach Aqa-
by, kolacja i nocleg. (Trasa 180 km).
 Dzień 4  Wypoczynek w Aqabie - kurorcie 
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izra-
elskiego Eilatu. Po południu dnia 4 fakultatywna 

wycieczka w głąb pustyni Wadi Rum (dla chęt-
nych za dodatkową opłatą ok. 60 USD). Jest to 
obszar wpisany na listę UNESCO w 2011 r., jedno 
z najpiękniejszych miejsc na Bliskim Wschodzie 
- niezwykła dolina leżąca wśród skał, zamiesz-
kana przez tajemniczych i zawsze gościnnych 
Beduinów. Powrót na kolację i nocleg w hotelu 
w Aqabie. 
 Dzień 5  Wypoczynek w Aqabie - kurorcie 
Królestwa Jordanii położonym naprzeciw izra-
elskiego Eilatu.
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i wyjazd w kierunku Ammanu. Po drodze wi-
zyta w ruinach królewskiej twierdzy Macheront, 
gdzie Herod Antypas ściął głowę św. Jana 
Chrzciciela. Spacer na szczyt skąd rozpoście-
ra się wspaniała panorama Morza Martwego 
i doliny Jordanu. Następnie niezwykła kąpiel 
w Morzu Martwym, najniższym punkcie Ziemi, 
ok. 440 m poniżej poziomu morza. Przejazd 

do Betanii nad rzeką Jordan, gdzie ochrzczony 
został Jezus Chrystus. Transfer do hotelu w Am-
manie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd na północ do 
starożytnego miasta Dżerasz, gdzie podziwiać 
można łuk triumfalny cesarza Hadriana, dosko-
nale zachowane owalne forum, świątynię Zeusa 
i świątynię Artemidy, monumentalne schody 
i propyleje oraz kościoły wczesnochrześcijańskie 
z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede 
wszystkim prawie 600 metrową ulicę kolumn. 
Następnie pojedziemy na górę Nebo, uzna-
waną za miejsce śmierci Mojżesza. Przy dobrej 
pogodzie można stąd dojrzeć mury Jerozolimy. 
Wizyta w kościele Św. Jerzego gdzie zachowała 
się mozaika Ziemi Świętej z VI wieku, wstąpi-
my również do warsztatu gdzie zapoznamy 
się z techniką produkcji mozaik z czego słynie 
region Madaba. Powrót do hotelu w Ammanie. 
(Trasa ok. 250 km).

Izrael

Morze Martwe

JORDANIA

Amman

Qasr Al-Kharanah
Qasr Amrah

Qasr Azraq
Macheront

Nebo

Madaba

Betania

Kerak

Petra

Akaba

Wadi Musa

Jarash

Egipt Arabia
Saudyjska

Syria

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System   

8
dni
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 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i wyjazd w głąb pustyni, w kierunku granicy 
z  Arabią Saudyjską. Zwiedzimy mniej znaną 
twarz Jordanii - Zamki Pustynne - przez wieki 
służyły jako bezpieczna przystań dla karawan 
przemierzających półwysep arabski. Odwiedzi-
my Qasr al.-Karaneh, Qasr Amrah i Qasr Azraq. 
W tym ostatnim miejscu przez kilka miesięcy 
miał swoją bazę T.E. Lawrence - czyli słynny 
Lawrence z Arabii, inspirator arabskiej eman-
cypacji i stworzenia niepodległych państw Bli-
skiego Wschodu (w zależności od godzin prze-
lotu możliwośc realizacji tego punktu programu 
w innym dniu). Powrót do Ammanu i przejazd 
na lotnisko. Wylot do Polski. (Trasa ok. 140 km).
HOTELE
Hotele *** o średnim standardzie (wg. progra-
mu) - 7 rozpoczętych dób hotelowych. Możli-
wość dopłaty do hoteli 4* podczas wypoczyn-
ku w Aqabie: Hotele typu: City Tower Hotel 4* 

www.citytoweraqaba.com ; Beau Rivage Hotel 
4* www.jazhotels.com/Aqaba/; lub podobne. 
Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja oraz 
bar. Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostaw-
ki), wszystkie klimatyzowane z łazienką oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: śniadania oraz 
lunche lub kolacje (wg. opisu w programie). 
Kategoria lokalna: ***.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
Ze względu na specyfikę kraju wielowyznanio-
wego, szczególnie w okresach świątecznych (lo-
kalne święta narodowe i religijne) organizacja 
objazdów i pobytów może ulec zmianie (np. ko-
lejność zwiedzania, godziny otwarcia obiektów 
muzealnych i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość).
Do urządzeń elektrycznych „ z grubymi bolca-
mi” potrzebne są adaptery.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
z/do Ammanu, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach (7 rozpoczętych dób hotelowych), wy-
żywienie śniadania (7) i obiadokolacje lub lunche 
(7), transfery klimatyzowanym autokarem, obsłu-
gę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota podczas 
objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA wariant 
standard (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
realizacji programu zwiedzania (bilety wstępu, 
Tour Guide System, przewodnicy, obsługa baga-
żowych, kierowców itp: ok. 250 USD/os; płatne 
na miejscu u pilota) ; napojów do obiadokolacji, 
wycieczek fakultatywnych (ceny w programie) 
oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.

Wiza jordańska - otrzymywana na lotnisku. Aby 
sprawnie załatwić formalności związane z prze-
kroczeniem granicy jordańskiej, najpóźniej na 
5 dni przed wylotem, prosimy o dostarczenie 
następujących danych paszportowych: imię, 
nazwisko, data urodzenia, narodowość, numer 
paszportu, data wydania i ważności paszportu 
(paszport ważny min. 6 miesięcy).

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

2620 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.10 - 06.11 2620 4720

06.11 - 13.11 2649 4770

13.11 - 20.11 2649 4770

20.11 - 27.11 2649 4770

22.01 - 29.01 2749 4849

29.01 - 05.02 2699 4770

12.02 - 19.02 2699 4770

19.02 - 26.02 2699 4770

05.03 - 12.03 2620 4720

12.03 - 19.03 2620 4720

02.04 - 09.04 2699 4770

09.04 - 16.04 2649 4770

23.04 - 30.04 2699 4849

30.04 - 07.05 2749 4849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2820 

Dopłata za pok. 1 os. od 750 

Dopłata do hotelu 4* 220 

Kod imprezy: AMZ

więcej na: R.pl
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  
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W regionie
Sharm El Sheikh
Najsłynniejszy kurort na półwyspie Synaj, sły-
nie z raf koralowych oraz plaż i jest doskonałą 
bazą wypadową na wiele wycieczek. Zatoka 
Naama Bay wybudowana w stylu miejscowości 
wakacyjnych nad Morzem Śródziemnym oferu-
je wiele możliwości wszelkich rozrywek. Kurort 
szybko się rozbudowuje i z każdym rokiem 
oferuje wiele nowych luksusowych hoteli, oraz 
nowych atrakcji (delfinarium, parki wodne, 
centrum rozrywkowe „z tysiąca i jednej nocy”). 
Dla lubiących lokalne klimaty - Old Market 
z bazarem w starym stylu z całym mnóstwem 
sklepów i zaułków.

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 rezydenta, pakiet ubezpie-
czeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-
skiej (koniecznej w przypadku opuszczania 
Synaju, płatnej na lotnisku 25 USD/os,wy-
cieczek 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.

EGIPT

Kair

Sharm el Sheikh

Aleksandria

Luksor

Libia

Sudan

Arabia
Saudyjska

Jordania

Izrael

Egipt

Sharm
el Sheikh

Dahab

Św.
Katarzyna

Ras
Mohammed

Egipt
Sharm el Sheikh

Sharm el Sheikh – najatrakcyjniejsza miejscowość 
turystyczna na półwyspie Synaj, słynąca 
z przepięknych klifowych wybrzeży Morza 
Czerwonego a także barwnego podwodnego 
świata z rafami koralowymi i egzotycznymi 
rybami. Przyciąga słońcem i ciepłym morzem, 
ale także bliskością cudów Izraela – Ziemi Świętej 
i majestatem jordańskiej Petry.

Informacje ogólne 

Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny 
przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu 
z Egiptu. Obywatele polscy uzyskują wizę 
przy przekraczaniu granicy egipskiej (na 
lotnisku), jednak wiza jest konieczna tylko 
w przypadku opuszczania przez turystów 
Synaju lub podczas niektórych wycieczek 
fakultatywnych. Wiza ważna jest 30 dni, jest 
stemplowana do paszportu i kosztuje 25 USD.

Czas
Zimą +1 godzina do czasu  polskiego.

Język urzędowy
Arabski (dialekt egipski)

Waluta
EGP - funt egipski. 1 USD = ok. 18 EGP; 
1 EUR = ok. 20 EGP. Warto zabrać euro lub 
dolary. Pieniądze można wymienić w licz-
nych kantorach w hotelach lub w bankach. 
Należy zabrać gotówkę, płacenie kartami 
kredytowymi i korzystanie z bankomatów 
może być utrudnione.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polski-
mi wtyczkami działają bez problemów.

Telefony
Telefony komórkowe działają w miejsco-
wościach turystycznych i w miastach. 
Rozmowy zagraniczne są bardzo drogie. 
Koszty połączeń w roamingu polskich sieci 
komórkowych prosimy sprawdzać przed 
wyjazdem u operatora.

Sezonowośći
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Egipcie 
trwa od połowy czerwca do połowy 
września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 100 EGP; woda 1l 
- 5 EGP; piwo w barze od 30 EGP; kawa 
w kawiarni od 5 EGP. Należy się targować, 
szczególnie przy większych zakupach i kup-
nie pamiątek. 

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic i Poznania. 
Zbiórka na 2 godz. Przed planowanym wylo-
tem przy stanowisku Rainbow na lotnisku. 
Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzać 
na: R.pl/rozklady.

Egipcjanie wytwarzali papirus już od III tysiąc-
lecia p.n.e.! Obecnie można kupić papirusy 
jako pamiątkę. Zdobią je różne ciekawe rysunki 
i napisy. Warto również zobaczyć proces wytwa-
rzania papirusu.

Średnie temperatury

40˚C

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C
X XI XII I II III IV
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Wycieczki fakultatywne

Jerozolima
W programie: Panorama Starego Miasta, Ściana Płaczu, Via Do-
lorosa Droga Krzyżowa, Bazylika Grobu Pańskiego, Golgota, Be-
tlejem (żłobek, grota narodzenia– jeden z najstarszych kościołów 
świata, powstały w miejscu narodzenia Jezusa). Oczywiście nie 
zabraknie kąpieli w Morzu Martwym. Obiad w cenie wycieczki. 
Wymagany paszport. Cena od 639 zł/os.

Petra
Petra jest wpisana na światową listę UNESCO. Są to obecnie ruiny 
miasta Nabetejczyków, znajdujące się w płd-zach Jordanii. Poło-
żone jest w skalnej dolinie, do której prowadzi jedna wąska droga 

wśród skał (wąwóz As-Sik). Petra słynie z licznych budowli wyku-
tych w skałach. W czasach antycznych, w okresie od III w.p.n.e. do 
I w.n.e.miasto przeżywało czasy swojej świetności, będą stolicą 
królestwa Nabetajczyków. Sami Nabetajczycy zwali Petrę Rqm 
(Rakmu) co oznacza wielobarwna. Transfer autokarem lub bu-
sem do granicy w Tabie. Rejs katamaranem przez zatokę Akaba. 
W Jordanii transfer do Petry aurokarem. Cena od 1089 zł/os.

Kair samolotem
Zobaczą Państwo zbiory Muzeum Kairskiego, spotkają się Państwo 
z jedym z siedmiu cudów świata antycznego-piramidami, jaki i ich 
strażnikiem Sfinksem, odwiedzą Państwo perfumerię i sklep. Na-
leży zabrać paszport z wizą (dodatkowo płatna 25 USD/os.). Rejs 
po Nilu dodatkowo płatny (ok. 15 USD/os.). Cena od 989 zł/os.

Zapraszamy do Sharm el Sheikh - perły kurortów 
Morza Czerwonego i doskonałej bazy wypado-
wej do Jordanii i Izraela. Miliony pielgrzymów 
przemierzają co roku labirynty ulic Jerozolimy, 
aby odkryć tajemnice Ziemi Świętej. Pasjonaci 
podwodnego świata odkryją w Sharm el Sheikh 
piękno i bogactwo krystalicznie czystych wód 
Morza Czerwonego. Miłośnicy kąpieli słonecz-
nych mogą cieszyć się piękną pogodą. Sharm el 
Sheikh to idealne miejsce na udany wypoczynek.

Magdalena Ostrowska
Rezydent Rainbow

Egipt
Sharm el Sheikh
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Jerrozolima

Giza

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne
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Biały Kanion
Całodniowa wycieczka, podczas której można połączyć to z czego 
słynie Synaj - pustynie, rafy koralowe i oazy. Wyjazd w godzinach 
porannych dojazd do Doliny Ghazala (1,5h od Sharm el Sheikh) 
i postój w beduińskim namiocie. Następnie ekscytujący przejazd 
jeepem przez jedyną białą piaszczystą pustynię na Synaju. Dojazd 
do Białego Kanionu, po przejściu którego (ok. 1,5 h) docieramy do 
oazy Ain Khudra znanej z licznych drzew palmowych i naturalnych 
źródeł wody. Następnie przejazd jeepem przez biała pustynię do 
plaży Blue Hole, gdzie istnieje możliwość oraz czas na obiad. 
Przejażdżka na wielbłądach wzdłuż plaży Morza Czerwonego. 
W drodze powrotnej czas wolny na zakupy na bazarze Ramzes. 
Powrót do hotelu ok. 17:00. Cena od 309 zł/os.

All in one
Całodniowa wycieczka morska z możliwością snorkelingu, Na-
stępnie rejs statkiem submarine, z kadłubem zanurzonym 4 m. 
pod wodą. Na koniec dnia zastrzyk adrenaliny podczas sportów 
wodnych typu banan, sofa. Cena od 369 zł/os.

Góra Mojżesza i Klasztor Św. Katarzyny
Według podań biblijnych na Górze Mojżesza – Bóg ofiarował 
człowiekowi dziesięć przykazań. Co noc tysiące turystów wspi-

nają się na tę górę, aby podziwiać wschód słońca. Również od-
wiedzą Państwo najmniejszą w świecie diecezję, jak i zarazem 
jeden z najstarszych czynnych kościołów chrześcijańskich, czyli 
Klasztor św. Katarzyny. Cena od 209 zł/os.

Mega safari
Safari quadami przez pustynię, ok. 45 min. Przejażdżka na wiel-
błądach ok 10 min, obiad w stylu beduińskim. Następnie transfer 
na plażę, na której możliwość skorzystania ze sportów wodnych 
typu banan oraz parasailing (10 min). Cena 249 zł/os.

Ras Mohammed VIP
To miejsce, gdzie turyści mogą na własne oczy zobaczyć piękno 
podwodnego świata Morza Czerwonego. Rafa koralowa, bu-
dowana przez ponad 150 gatunków koralowców oraz tysiące 
fantastycznie ubarwionych ryb. Jest to wyprawa statkiem, 
z możliwością zejścia do wody, by obejrzeć piękno przyrody 
tego miejsca. W trakcie rejsu serwowany jest lunch oraz napoje. 
Zaplanowane są trzy postoje na morzu, w tym 2 poza parkiem. 
Cena 269 zł/os.

Wyspa Tiran snorkeling
Rejs statkiem w okolicach wyspy Tiran połączony ze snorklingiem 
– pływanie z maską wśród raf koralowych, podziwianie piękna 
podwodnego świata. Podczas wycieczki będziecie Państwo mogli 
zobaczyć szczątki zatopionego statku, jak legenda głosi w miej-
scu gdzie morze rozstąpiło się, aby lud Izraela mógł przez nie 
przejść. Cena od 159 zł/os.

Relaks

Daj uwieść się zapachom olejków eterycznych...
Egzotyczne pachnidła z Egiptu nie tylko pięknie pachną, ale 
posiadają wiele leczniczych i estetycznych walorów. Wspaniale 
nawilżają skórę. Twoje samopoczucie polepszy się, gdy będziesz 
używać kombinacji zapachowej, która wprawia Cię w dobry 
nastrój. W sklepach są dostępne flakoniki o różnorodnych po-
jemnościach.

Luksusowe zagłębie atrakcji
Naama Bay, to luksusowa dzielnica Sharm el Sheikh, kusząca 
mnóstwem sklepów, restauracji i barów. Wieczór można rozpo-
cząć w jednej z wielu restauracji, aby później mieć siłę na szaloną 
imprezę do białego rana.

Kuchnia

Istne delicje z morza
Mówi się, że świeże owoce morza to tutejszy rarytas. Przyrzą-
dzane na różne sposoby spełniają wymagania nawet najbardziej 
wybrednych smakoszy. Skosztuj ich w  jednej z licznych restauracji 
położonych na 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.

Petra
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Położenie
Należący do znanej z dobrych usług sieci Pickalbatros rozległy, 
otoczony ogrodem kompleks hotelowy. Centrum Naama Bay 
oddalone jest o około 20 km, a lotnisko w Sharm El Sheikh o ok. 
17 km.
Plaża
Hotel położony jest tuż przy piaszczystej plaży nad Zatoką Nabq, 
będącej idealnym miejscem do uprawiania sportów wodnych, 
a zwłaszcza nurkowania! Leżaki na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja, punkt wymiany walut, pralnia, sklepy, 
lekarz, apteka, dyskoteka. Goście mogą korzystać z 6 restauracji 
(włoska, niemiecka, orientalna, śródziemnomorska, Club Mac 
oraz płatna restauracja tajska), 10 barów – m. In. Lobby bar, 
bar przy basenie oraz bar przy plaży. Kompleks posiada łącznie 
7 basenów, w tym 3 dla dzieci oraz aqua park z 20 zjeżdżalniami, 
w tym 12 dla dzieci.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 670 pokoi. Standardowe pokoje 2-osobowe 
z możliwością jednej dostawki, wyposażone w łazienkę (prysznic, 
wc, suszarka do włosów), klimatyzację, telefon, tv-sat, mini bar 
(dodatkowo płatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf 
(bezpłatny), a także balkon lub taras. Pokoje posiadają widok 
na ogród.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive obejmująca: śniadania (07:00-10:00), obia-
dy (12:30-14:30) oraz kolacje (18:30-21:00) serwowane w formie 
bufetu w wybranych restauracjach. Ponadto przekąski w barze 
na plaży Club Mac (12:30-14:30) oraz w Food Court (12:00-17:00) 
i lody w La Veranda (10:00-17:00), przekąski słodkie w Colum-
bus Cafe (15:00-18:00) oraz późne kolacje w jednej z restaura-
cji(22:00-00:00). Formuła obejmuje lokalne napoje alkoholowe 
(10:00-24:00) i bezalkoholowe (przez całą dobę!) dostępne we 
wskazanych barach. Dodatkowo płatne są: restauracje tajska i su-
shi bar White Elephant, napoje importowane oraz mini-bar. Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Szeroki wybór animacji dostępnych w ciągu dnia oraz wieczorami 
- gry i zabawy, aerobik, pokazy tańca, muzyka na żywo. Ponad-
to: siatkówka, piłka nożna na plaży, piłka wodna, tenis stołowy, 
tenis ziemny (sprzęt dodatkowo płatny). Za dodatkową opłatą: 
bilard, mini golf, jacuzzi, masaże i łaźnia. Na plaży działa centrum 
sportów wodnych (nurkowanie, snorkeling). Dla najmłodszych 
gości - brodzik, plac zabaw, mini klub, łóżeczko dla dziecka do 
2 lat bezpłatnie, a także (za opłatą) opiekunka.
Internet
Wi-fi bezpłatne.
www.pickalbatros.com/hotels/royal-albatros-moderna

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Aquapark

Najlepszy wybór dla wymagających oraz dla rodzin z dziećmi - wiele atrakcji sportowych i animacji, zjeżdżalnie oraz centrum sportów 
wodnych!

Royal Albatros Moderna – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2100 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2280 3249 4230 5849

Grudzień od 2100 3100 4070 5730

Styczeń od 2340 3340 4299 5970

Luty od 2350 3329 4399 6020

Marzec od 2349 3320 4349 5970

Kwiecień od 2280 3249 4230 5849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2320 3199 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Komfortowy obiekt położony w Shark’s Bay ok. 6 km od lotniska 
i ok. 10 km od centrum - Naama Bay, otoczony ładnie zagospo-
darowanym ogrodem z malowniczym widokiem na wyspę Tiran.
Plaża
Obiekt położony tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży z rafą 
koralową (zejście na plażę po schodach z pomostu). Serwis pla-
żowy - bezpłatny.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i kilku niskich budynków. 
Recepcja 24 – godz., bankomat, apteka punkt medyczny, dysko-
teka, 4 restauracje (w tym główne Linah i Dana, dania w postaci 
bufetu, a także 3 a’ la carte: Casa Mia – kuchnia włoska; Fleur de 
Lis – kuchnia kanadyjska oraz 6 barów (m.in. lobby bar Lord’s Inn 
oraz bar przy basenie Rock Pool Bar). Raz na pobyt bezpłatnie 
kolacja w restauracji włoskiej lub indyjskiej (wymagana wcze-
śniejsza rezerwacja). Ponadto 4 baseny zewnętrzne (1 z nich pod-
grzewany zimą), leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe – bezpłatne. 
Dla najmłodszych: brodzik, plac zabaw oraz zjeżdżalnie.
Pokoje
Ponad 520 funkcjonalnie wyposażonych pokoi. Pokoje standar-
dowe 2-os. (max. 2 osoby dorosłe i 2 dzieci lub 3 osoby dorosłe) 
z łazienką (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), indy-
widualną klimatyzacją, TV-sat, telefonem, małą lodówką, sejfem 
oraz balkonem lub tarasem. Za dodatkową opłatą dostępne po-
koje rodzinne i z widokiem na morze. Łóżeczko dla niemowląt 
– bezpłatne.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:30), obiady (12:30-15:00) i ko-
lacje (19:00-22:00) w formie bufetu w głównych restauracjach 
(jedna z nich może być sezonowo zamknięta). Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w barach (10:00-24:00) oraz prze-
kąski (10:30-12:00 oraz 13:00-16:00 w barze Al Shalal oraz 13:00-
15:00 w barze na plaży). W barach przy plaży, przy basenie i Al 
Shalal serwowane są lody (15:30-17:00). Za opłatą: restauracje a’ 
la carte, świeżo wyciskane soki oraz alkohole importowane. Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Szeroki wybór sportów: aerobik, aqua aerobik, koszykówka, siat-
kówka, tenis stołowy, piłka nożna, mini golf oraz rzutki. Za dodat-
kową opłatą: bilard, centrum odnowy biologicznej (sauna, łaźnia 
parowa, masaże i jacuzzi). Dodatkowo mini klub z animacjami, 
wieczorne show i pokazy muzyki na żywo. W pobliżu kompleksu: 
centrum nurkowe i baza sportów wodnych (dodatkowo platne).
Internet
Wi-Fi w lobby - bezpłatny, w pokojach - płatny (ok. 10 USD/dzień 
i ok. 40 USD/tydzień).
www.sultangardens.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Pięciogwiazdkowy hotel z dużą liczbą atrakcji i szerokim zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Znakomity wybór dla rodzin z dziećmi oraz 
idealne miejsce dla osób poszukujących aktywnego wypoczynku.

Sultan Gardens – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2399 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2579 3810 4699 6730

Grudzień od 2399 3630 4520 6570

Styczeń od 2610 3879 4730 6849

Luty od 2749 4070 4930 7130

Marzec od 2859 4350 5199 7649

Kwiecień od 2800 4279 5049 7520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2620 3820 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: *****
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All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobrej jakości hotel z prywatną plażą. Świetny serwis, codzienne animacje i pyszna kuchnia gwarantują udane wakacje.

Położenie
Ten ekskluzywny kompleks zlokalizowany jest nad samą zatoką 
Naama Bay na lekkim wzniesieniu klifowego wybrzeża z wido-
kiem na Morze Czerwone. Centrum zabytkowej części miasta 
znajduje się ok. 3 km od hotelu. Do międzynarodowego portu 
lotniczego w Sharm El Sheikh ok. 17 km.
Plaża
Położony bezpośrednio przy niewielkiej prywatnej piaszczystej 
plaży. Leżaki i parasole bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24h, lobby, winda w budynku głównym, restau-
racja główna, 2 restauracje a’la carte, 5 barów (m.in. lobby bar, 
bar przy basenie, bar przy plaży), 2 baseny zewnętrzne, basen dla 
dzieci, taras słoneczny. Leżaki dostępne bezpłatnie. Dodatkowo 
płatne: pralnia, room service 24h, sklepik z pamiątkami, opiekun-
ka do dzieci, salon kosmetyczny, wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 298 pokojach różnego typu 
rozlokowanych w ośmiopiętrowym budynku głównym oraz kilku 
2-kondygnacyjnych willach. Wszystkie pokoje gustownie i kom-
fortowo wyposażone: łazienka (wc, prysznic lub wanna, suszarka 
do włosów), klimatyzacja, TV Sat., telefon, sejf, minibar (woda 
bezpłatnie, pozostała konsumpcja płatna dodatkowo), zestaw 
do kawy i herbaty, część pokoi posiada balkon lub taras. Pokoje 
Comfort dla max 2 os. oraz pokoje Deluxe dla max 3 os. (w konfi-
guracji 3 lub 2+1). Pokoje Rodzinne dla max 4 os. (w konfiguracji 
3+1 lub 2+2) posiadają osobno wydzielony salon z rozkładaną 
sofą oraz widok na ogród.
Wyżywienie
All Inclusive śniadania (07:00 – 10:30), lunche (12:30 – 15:00), 
kolacje (18:30-22:00) w formie bufetu w restauracji głównej La 
Terrazza. Restauracje a’la carte Corallo Rosso - dania kuchni śród-
ziemnomorskiej oraz La Scogliera przy plaży z kuchnią azjatycką 
(wymagana wcześniejsza rezerwacja, płatne dodatkowo) dostęp-
ne w porze kolacji (18:30 – 22:00). Przekąski w ciągu dnia, m.in. 
pizza, sałatki, lody (płatne dodatkowo) dostępne w wyznaczo-
nych barach (12:00 – 17:00). Popołudniowa kawa i herbata (16:00 
– 18:00), napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe 

dostępne w wyznaczonych barach (10:00 – 00:00). Importowane 
napoje alkoholowe oraz świeże soki płatne dodatkowo. 
Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia prowadzony jest program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych, m.in. wodna gimnastyka, aerobik, lekcje tańca, a wie-
czorem pokazy i różnego rodzaju show z muzyką na żywo. Do 
dyspozycji gości ponadto: rzutki, tenis ziemny, tenis stołowy oraz 
mini piłka nożna. Płatne dodatkowo: strefa SPA z sauną, łaźnią 
parową i zewnętrznym jacuzzi, usługi masażu oraz sporty wodne 
na plaży.
Internet
Wi-Fi bezpłatne na terenie hotelu. 
www.stelladimare.com/beach_hotel/

Stella Di Mare Beach & Spa – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2919 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 3120 4899 5630 8599

Grudzień od 2919 4740 5430 8470

Styczeń od 3469 5369 6199 9349

Luty od 3290 5190 5899 9070

Marzec od 3320 5319 5970 9270

Kwiecień od 3249 5220 5849 9149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3199 4970 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Komfortowy hotel zlokalizowany w północnej części kurortu, 
w sąsiedztwie Parku Narodowego Nabq, ok. 8 km od lotniska.
Plaża
Położony bezpośrednio przy prywatnej piaszczystej plaży z rafą 
koralową (zejście z pomostu).
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, 3 restauracje: Riviera i Palmyra (czynna okre-
sowo) oraz dodatkowo płatna a’la carte włoska Portofino, 3 bary 
(przy basenach - Luna, bar na plaży - czynne okresowo oraz bar 
w dyskotece) oraz dyskoteka (czynna okresowo w wybrane dni 
tygodnia w godz. 23:00-02:00), a także sklepy, bankomat, ap-
teka i fryzjer (płatne). Dodatkowo 4 baseny, „leniwa rzeka” oraz 
brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki przy basenach i na 
prywatnej plaży hotelowej bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom ponad 540 przestronnych pokoi. 
Pokoje 2-osobowe, typu Superior (wyposażone w 2 łóżka o szer. 
160 cm; nie ma możliwości wstawienia 3 łóżka) mieszczą się w kil-
ku trzypiętrowych budynkach (łóżeczka dla niemowląt bezpłat-
nie). W każdym pokoju znajduje się łazienka (wanna/prysznic, 
WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja, 
TV-SAT, telefon, sejf, mini bar (płatny), większość pokoi posiada 
balkon lub taras z widokiem na basen lub ogród. Za dopłatą do-
stępne pokoje rodzinne. Hotel zapewnia butelkę wody w pokoju.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive obejmująca śniadania (07:00-10:00), prze-
kąski śniadaniowe (11:00-12:30), obiady (12:30-15:00), popołu-
dniowe przekąski (15:00-17:00) oraz kolacje (18:30-21:30). Posiłki 
serwowane w formie bufetu w jednej z restauracji głównych (Ri-
viera lub Palmyra). Dodatkowo: lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe dostępne są w 2 barach przy basenach i barze pla-
żowym (10:00-23:00/do zachódu słońca). Wino jest serwowane 
tylko w restauracji w porze obiadu i kolacji. All inclusive nie zawie-
ra: korzystania z lobby baru (czynny 24 h), dyskoteki, mini baru, 
restauracji tematycznych a’la carte oraz markowych alkoholi, 
kawy espresso i cappuccino, soków ze świeżych owoców i lodów. 

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych prowadzony 
w ciągu dnia: piłka wodna, gimnastyka w wodzie, rzutki, gry i za-
wody, a wieczorem pokazy tańca i muzyki. Ponadto dostępne są: 
boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, siłownia, tenis sto-
łowy, kort tenisowy (oświetlenie kortu oraz wypożyczenie sprzętu 
za dodatkową opłatą). Dla najmłodszych - plac zabaw, mini klub. 
Dodatkowo (za opłatą): masaże, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa 
(centrum SPA) i centrum sportów wodnych na plaży.
Internet
Wi-Fi w lobby bezpłane.
www.sharmgrandplaza.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Obiekt kusi bardzo dobrym standardem usług oraz prywatną plażą hotelową z dostępem do rafy koralowej. Polecamy dla par i rodzin 
z dziećmi!

Sharm Grand Plaza – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

1999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2179 3000 4020 5399

Grudzień od 1999 2900 3849 5299

Styczeń od 2149 2999 3930 5349

Luty od 2349 3220 4270 5720

Marzec od 2429 3499 4430 6199

Kwiecień od 2410 3479 4349 6070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 2949 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Wygodny kompleks hotelowy, otoczony pięknym ogrodem i po-
łożony nad zatoką Nabq, z widokiem na wyspę Tiran. W odle-
głości ok. 25 km od pełnego atrakcji Naama Bay oraz ok. 8 km 
międzynarodowego lotniska w Sharm El Sheikh.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy własnej, piaszczysto-ka-
mienistej plaży oraz w pobliżu rafy koralowej. Leżaki, parasole 
i ręczniki kąpielowe na prywatnej plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel zaprojektowany w typowo arabskim stylu. Recepcja 24-
godz., restauracja główna Olives, dodatkowo płatne restauracje 
a’la carte (włoska La Cascatta oraz rybna z owocami morza Trade 
Winds), kilka barów (m.in. lobby bar Tucan, na plaży i 2 przy ba-
senie), sklepy, pralnia, bankomat, 2 baseny zewnętrzne, jacuzzi, 
a dla dzieci - brodzik (wszystkie baseny ze słodką wodą). Leżaki, 
parasole i ręczniki kąpielowe przy basenach - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 330 komfortowych pokoi mieszczących się 
w 2-kondygnacyjnych budynkach. Pokoje standardowe 2-oso-
bowe (możliwość 2 dostawek dla dzieci lub 1 dostawki dla osoby 
dorosłej). Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę (prysznic 
lub wanna, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf i mini bar (dodatkowo płatne), 
balkon lub taras. Za dodatkową opłatą pokoje z widokiem na 
morze. Łóżeczko dla niemowląt - bezpłatne.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-
14:30) i kolacje (18:30-21:30) serwowane w formie bufetu w re-
stauracji głównej Olives. Ponadto przekąski w barze La Pergola 
i w barze na plaży (11:00-16:00). Lokalne napoje bezalkoholowe 
oraz lokalne napoje alkoholowe serwowane są (10:00-24:00) 
w wyznaczonych barach. Dodatkowo płatne: restauracje a’la carte 
(jedna wizyta na pobyt bezpłatnie w restauracji włoskiej lub Trade 
Winds - wymagana wcześniejsza rezerwacja), wszystkie napoje 
i alkohole importowane, soki ze świeżych owoców, espresso, cap-
puccino, lody. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług 
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
W trakcie dnia oraz wieczorem, organizowane są animacje (gry, 
zabawy, pokazy) dla dzieci i dorosłych. Ponadto koszykówka, 
boisko do siatkówki plażowej, tenis stołowy (sprzęt do gry do-
datkowo płatny), oraz dodatkowo płatne: korty tenisowe, bilard, 
sauna, masaże, siłownia i salon SPA. Centrum nurkowania i spor-
tów wodnych przy plaży (dodatkowo płatne). Dla najmłodszych: 
plac zabaw i mini klub
Internet
W hotelu bezpłatne Wi-Fi - na terenie lobby.
www.radissonblu.com/resort-sharmelsheikh

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Komfortowy hotel, doskonale położony przy samej plaży, znany ze swojej znakomitej kuchni i świetnego serwisu. Polecamy parom, 
miłośnikom nurkowania oraz aktywnego wypoczynku!

Parrotel Beach Resort (ex. Radisson Blu Resort Sharm) – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2270 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2479 3600 4520 6399

Grudzień od 2270 3399 4299 6199

Styczeń od 2349 3220 4270 5720

Luty od 2330 3220 4230 5720

Marzec od 2459 3580 4520 6399

Kwiecień od 2450 3579 4470 6349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2420 3199 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Położony na klifie Um El Seid, w odległości ok. 11 km od Naama 
Bay, dokąd goście hotelowi mogą dostać się raz dziennie bezpłat-
nym busem hotelowym (kursuje codziennie z wyjątkiem week-
endów, konieczna rezerwacja). Położony ok. 18 km od lotniska.
Plaża
Hotel znajduje się przy małej prywatnej plaży hotelowej z wej-
ściem do morza z pomostu, w pobliżu jednej z piękniejszych raf 
koralowych w Sharm el-Sheikh. Leżaki i parasole na plaży do-
stępne są bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna “Amphoras”, 2 restauracje a’la 
carte: włoska Bella Vista i orientalna Orient; 5 barów: lobby bar, 
2 bary przy basenach “Palm Bar” i “Splash Bar”, bar na plaży 
“Orient”, bar “Panorama”, ponadto shisha corner “Layalina” (od-
płatnie), sala konferencyjna, 6 basenów z wydzielonym brodzi-
kiem dla dzieci (w tym jeden podgrzewany w okresie zimowym). 
Leżaki i parasole przy basenie dostępne są bezpłatnie. Dodatko-
wo płatne: room service 24 - godz., pralnia, sklepiki z pamiątkami 
i biżuterią, apteka, fryzjer i maszyna do wymiany walut.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 320 pokoi. Standardowe 2-osobowe z możli-
wością dostawki, wyposażone w klimatyzację, łazienkę z suszarką 
do włosów, TV-sat, sejf (bezpłatnie), telefon, minibar (odpłatnie) 
oraz balkon lub taras. Pokoje z widokiem na basen i na morze 
za dodatkową opłatą. W pokojach typu standard przy zakwa-
terowaniu 2+2, jedno z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje 
tylko 1 dostawkę.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-
15:00) i kolacje (19:00-21:00) serwowane w formie bufetu w re-
stauracji głównej. Lekkie przekąski w ciągu dnia w wyznaczonych 
barach. Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe (z wy-
jątkiem wina; wino podawane jest jedynie w restauracji podczas 
kolacji) w wyznaczonych barach (10:00- 23:00). Raz w trakcie 
pobytu możliwość skorzystania bezpłatnie z restauracji a’la carte, 
do wyboru kuchnia włoska lub orientalna (napoje odpłatnie) – 
wymagana wcześniejsza rezerwacja. Hotel zastrzega sobie pra-

wo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. 
godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bogate dzienne i wieczorne programy animacyjne, boisko do 
siatkówki na plaży, 2 stoły do tenisa stołowego oraz za dodat-
kowa opłatą: bilard, fitness club, centrum odnowy biologicznej, 
masaże, sauna, jacuzzi, centrum nurkowe, sporty wodne na plaży. 
Dla dzieci: brodzik, animacje, 3 zjeżdżalnie, plac zabaw.
Internet
Internet Wi-Fi w lobby dostępny bezpłatnie.
www.otiumhotels.com/

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Kompleks hotelowy składający się z pawilonów i willi położonych w przepięknym, zielonym ogrodzie. Polecamy!

Otium Amphoras – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2140 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2320 3249 4130 5699

Grudzień od 2140 3120 3970 5549

Styczeń od 2420 3370 4299 5899

Luty od 2429 3400 4349 5970

Marzec od 2420 3419 4299 5930

Kwiecień od 2370 3349 4220 5849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2330 3230 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Położony w centrum miasta Sharm El Sheikh, w trzeciej linii zabu-
dowy względem wybrzeża, w dzielnicy rozrywkowo-handlowej, 
zaledwie kilka kroków od plaży Naama Bay. W sąsiedztwie hotelu 
znajdują się inne obiekty hotelowe, wiele sklepów, restauracji, ba-
rów, kluby nocne oraz centrum handlowe. Port lotniczy w Sharm 
El Sheikh znajduje się w odległości ok. 15km.
Plaża
Ok. 200 m od wąskiego odcinka prywatnej, piaszczystej plaży. 
Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja (sejf), lobby, windy, 2 restauracje główne 
- Palm i The Grill oraz (płatne) 2 restauracje a la carte, 6 barów 
(m.in. przy basenie i plaży. Na terenie hotelowym znajdują się 
4 baseny ze słodką wodą (1 z nich podgrzewany w sezonie zi-
mowym) w tym basen z 3 zjeżdżalniami oraz oddzielny brodzik 
dla dzieci. Otoczone są one tarasem słonecznym, leżaki, parasole 
i ręczniki bezpłatnie. Dodatkowo w hotelu dostępne (niektóre 
za opłatą): siłownia, SPA, fryzjer, sklepiki z pamiątkami, punkt 
wymiany walut, przechowalnia bagażu, pralnia, parking.
Pokoje
388 komfortowo urządzonych pokoi. Standardowe 2-os. (z możli-
wością 1 dostawki) wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, 
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, sejf, mini 
bar (dodatkowo płatny), balkon lub taras. Pokoje standardowe 
w większości posiadają widok na ogród lub strefę basenową.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:30-10:30), obiady (13:00-15:00), 
kolacje (18:30-22:00) oraz przekąski w barze przy basenie (w 
godz. 11:00-13:00 i  16:00-17:00) i w barze przy plaży (w godz. 
13:00-17:00). Dostępne są również lokalne napoje alkoholowe 
oraz wybrane napoje bezalkoholowe serwowane w określonych 
barach na terenie hotelu między godz. 09:00 a 24:00, oraz w re-
stauracji głównej do posiłków. Dodatkowo płatne: markowe al-
kohole, świeżo wyciskane soki, specjalne kawy, gorąca czekolada, 
lody, posiłki w restauracjach a la carte (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia prowadzony jest program animacyjny oraz zajęcia 
sportowe (m.in. aqua aerobic), a wieczorami przedstawienia 
i występy na żywo. W hotelu oferowane są również: 4 baseny 
(w tym jeden z 3 zjeżdżalniami), siłownia, piłka ręczna, tenis 
stołowy. Dla dzieci przygotowano brodzik, zajęcia w mini klubie 
i plac zabaw. Za opłatą: bilard, SPA (m.in. sauna, jacuzzi, masaże, 
zabiegi pielęgnacyjne) oraz centrum sportów wodnych i centrum 
nurkowe przy plaży.
Internet
Internet Wi-Fi w lobby bez opłat.
Kategoria lokalna: *****
www.naamabay.tropitelhotels.com/naama-home

All Inclusive Fit & Fun We dwoje

Lokalizacja w centrum tętniącego życiem miasta zapewni łatwy dostęp do sklepów czy klubów nocnych, a prywatna plaża i kilka basenów 
pozwolą na beztroskie zażywanie kąpieli słonecznych w ciągu dnia. Tropitel Naama Bay sprawdzi się doskonale dla tych Klientów, którzy na 
wakacjach chcą nie tylko wypocząć, ale też bez ograniczeń korzystać z życia nocnego kurortu morskiego.

Tropitel Naama Bay – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2219 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2380 3470 4399 6220

Grudzień od 2219 3319 4270 6099

Styczeń od 2419 3519 4430 6270

Luty od 2529 3700 4699 6570

Marzec od 2549 3769 4699 6699

Kwiecień od 2499 3699 4599 6599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2420 3399 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****



185

Egipt Sharm el Sheikh

Barcelo Tiran Sharm Resort – Sharm el Sheikh 

Położenie
Nowoczesny i  elegancki hotel położony na wybrzeżu Nabq, 
z przepięknym widokiem na turkusowe wody Zatoki Akaba i Wy-
spę Tiran. W odległości ok. 4 km znajduje się centrum handlowe 
Nabaq, a ok. 23 km od hotelu Naama Bay. Do portu lotniczego 
w Sharm El Sheikh ok 15 km.
Plaża
Hotel położony w pierwszej linii brzegowej, bezpośrednio przy 
piaszczystej plaży o długości ok. 800 m. Zejście do morza ła-
godne, w sąsiedztwie znajduje się rafa koralowa. Leżaki, parasole 
i ręczniki bez opłat.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz odchodzących od 
niego sześciu 2-piętrowych skrzydeł. Znajdują się w nim: 24-go-
dzinna recepcja, lobby, windy, restauracja główna La Brisa, 2 re-
stauracje a la carte (płatne) - Byblos i La Barracuda, 4 bary. Na 
terenie hotelowym (pow. ok. 80 000 m2) znajdują się 3 baseny 
oraz brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne. Do-
datkowo w hotelu dostępne (niektóre za opłatą): siłownia, SPA, 
salon piękności, amfiteatr, kort tenisowy, centrum sportów wod-
nych, sklepiki z pamiątkami, bankomat, pralnia.
Pokoje
Hotel posiada 345 pokoi. Pokoje superior 2-os. (z możliwością 
dostawki) mają ok. 45 m2 i są wyposażone w: łazienkę (wanna/ 
prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, żelazko, mini bar (płatny), 
balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:00-
12:00), obiady (13:00-15:00), kolacje (18:30-21:30) w restauracji 
oraz przekąski w wyznaczonym barze (12:00-17:00). Dla dzieci 
lody w barze przy plaży w godz. 15:00-16:00. Lokalne napoje 
alkoholowe oraz wybrane napoje bezalkoholowe serwowane 
w określonych barach na terenie hotelu w godz. 10:00-24:00 
i w restauracji głównej do posiłków. Dodatkowo płatne: markowe 
alkohole, świeżo wyciskane soki, specjalne kawy, posiłki w restau-
racjach a la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja) oraz inne 
niewymienione powyżej napoje i posiłki.

Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia program animacyjny i zajęcia sportowe (m.in. aqua 
aerobic, wodne polo, yoga, lekcje tańca), a wieczorami przedsta-
wienia i występy na żywo w amfiteatrze. Dodatkowo: siłownia 
(10:00-22:00), rzutki, siatkówka plażowa, mini golf, tenis stołowy, 
boccia. Dla dzieci brodzik, mini klub (4-12 lat), mini disco, plac 
zabaw, a w restauracji głównej specjalne menu i kącik jadalny 
oraz wysokie krzesełka. Za opłatą: kort tenisowy, bilard, SPA oraz 
centrum sportów wodnych i centrum nurkowe przy plaży.
Internet
Wi-Fi w lobby bez opłat.
www.barcelotiransharm.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Nowoczesny i bardzo stylowy hotel, otoczony z dwóch stron morzem, tuż przy pięknej plaży, jest idealnym miejscem na wakacyjny relaks 
i wypoczynek w komfortowych warunkach. Bogata oferta animacyjna, jak również sportowo-rekreacyjna sprawi, że miłośnicy aktywnego 
wypoczynku również będą zadowoleni z wyboru tego wyjątkowego 5-gwiazdkowego hotelu - polecamy!

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: soboty

CENA OD

2040 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2249 3170 4130 5630

Grudzień od 2040 2990 3970 5549

Styczeń od 2240 3169 4130 5699

Luty od 2369 3369 4349 6020

Marzec od 2400 3499 4470 6270

Kwiecień od 2349 3420 4349 6130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270 3099 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Hotel, otoczony egzotycznym ogrodem (pow. blisko 80 000 m²), 
położony jest na malowniczym wzniesieniu, z niezapomnianym 
widokiem na wyspę Tiran. W odległości ok. 15 km od pełnego 
atrakcji centrum Naama Bay oraz ok. 6 km od lotniska.
Plaża
Obiekt posiada własną, piaszczystą plażę. Przy plaży długi po-
most, z którego można zejść do morza. Parasole, leżaki, ręczniki na 
plaży - bezpłatne. Na plaży zalecane używanie obuwia do kąpieli.
Do dyspozycji gości
Ekskluzywny kompleks wybudowany w 2010 r., całkowicie od-
nowiony w 2019 r., składa się z budynku głównego oraz kilku 
1-piętrowych budynków. Recepcja 24 - godz., przestronne lobby, 
bankomat, sklepy, pralnia, jubiler. Restauracja główna Soprano 
oraz azjatycka L’asiatique i rybna Culina a także snack bar na pla-
ży Food Court, kilka barów: w lobby, sportowy, przy basenie, przy 
plaży, przy amfiteatrze, sky bar, 6 dużych basenów zewnętrznych 
(1 podgrzewany zimą) połączonych strumykami, wodospadami 
i mostkami oraz basen dla dzieci. Parasole, leżaki, ręczniki przy 
basenach - bezpłatne.
Pokoje
Posiada ponad 460 luksusowych, przestronnych i komfortowo 
wyposażonych pokoi. Standardowe pokoje 2 -osobowe (moż-
liwość dostawki dla max. 2 dzieci - wspólne łóżko lub 1 osoby 
dorosłej) z łazienką (prysznic, wc, suszarka do włosów). Wypo-
sażone w indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, 
sejf, zestaw do kawy i herbaty, mini bar (woda) oraz balkon lub 
taras z widokiem na ogród. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat – bez-
płatnie, na potwierdzenie.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30- 14:30) oraz 
kolacje (18:00 – 21:00) w formie bufetu w restauracji głównej. 
Późne śniadania (10:00-11:00) w restauracji głównej, słodkie 
przekąski (17:00-18:00) w  lobby barze, lody (15:00-18:00) 
w barze przy basenie oraz późne kolacje w restauracji głównej 
22:00-00:30). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do-
stępne w barze przy basenie i na plaży (10:00-18:00), w barze 
sportowym (17:00-24:00) oraz w lobby barze przez całą dobę!

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych 
formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Animacje prowadzone przez międzynarodowy zespół animato-
rów w ciągu dnia i wieczorami - gry i zabawy, wieczorne show, 
muzyka na żywo, aerobik, boccia, piłka wodna, tenis stołowy, 
siatkówka plażowa, rzutki, kort tenisowy (bepłatny w  ciągu 
dnia – bez oświetlenia), bilard. Dodatkowo płatne: centrum SPA 
(masaże, sauna, łaźnia, jacuzzi), centrum sportów wodnych na 
plaży. Dla dzieci - brodzik, mini klub, plac zabaw oraz animacje.
Internet
Wi-Fi w całym hotelu (również w pokojach) bezpłatnie.
www.pickalbatros.com

All Inclusive Przy plaży Royal Dla rodzin

Znakomity wybór dla osób ceniących spokojny wypoczynek w luksusowym resorcie. Komfortowe pokoje, bogate All Inclusive 24 godz. oraz 
szeroki wybór atrakcji zapewnią cudowne wakacje!

Albatros Palace Sharm (ex. Pickalbatros Cyrene Grand) – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2100 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2280 3249 4230 5849

Grudzień od 2100 3100 4070 5730

Styczeń od 2340 3340 4299 5970

Luty od 2350 3329 4399 6020

Marzec od 2349 3320 4349 5970

Kwiecień od 2349 3299 4230 5849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2320 3199 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy położony wśród starannie utrzyma-
nej zieleni. Do ścisłego centrum Sharm el Sheikh (Naama Bay) ok. 
25 km, ok. 12 km od lotniska.
Plaża
Hotel zlokalizowany jest bezpośrednio przy 230-metrowej, 
piaszczysto-żwirowej plaży. Leżaki, parasole oraz materace na 
plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Obiekt składający się z budynku głównego oraz szeregu bu-
dynków bocznych o niskiej zabudowie. Recepcja 24 - godz., 
przestronne lobby, restauracja główna, 4 bary: Sun Rise Beach 
Bar, Aqua Park Bar, Bella Vista Pool Bar, Azure Lobby Bar oraz 
dodatkowo płatne 3 restauracji a’la carte: Oriental Restaurant, 
Italian Restaurant, Fish Restaurant, a także dyskoteka (czynna 
okresowo), shisha corner, sklepy z pamiątkami, pralnia (dodatko-
wo płatne). Do dyspozycji gości 4 baseny dla dorosłych, basen dla 
dzieci, Aqua Park (10:30-12:30, 14:30-16:30) oferujący 5 zjeżdżalni 
dla dorosłych i część dla najmłodszych z małymi zjeżdżalniami. 
Leżaki, parasole oraz materace przy basenach - bezpłatne.
Pokoje
Posiada ok. 780 pokoi. Pokoje standardowe 2 - osobowe (możli-
wość dostawki w dla osoby dorosłej lub dziecka, przy zakwatero-
waniu 2+2 jedno z dzieci śpi z rodzicami) wyposażone są w łazienkę 
(wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie ste-
rowaną klimatyzację, telefon, TV-sat, sejf (bezpłatny), minibar (od-
płatny) oraz taras lub balkon. Hotel oferuje butelkę wody w pokoju.
Wyżywienie
All Inclusive obejmujące śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-
14:30) i kolacje (18:30-21:00) serwowane w formie bufetu w re-
stauracji głównej. Raz na pobyt bezpłatna kolacja w restauracji a’la 
carte (włoskiej lub orientalnej; wymagana wcześniejsza rezerwacja). 
Przekąski dostępne są w barze na plaży (12:30-16:00), Aqua Park Bar 
(10:00-12:00 oraz 16:00 - 17:30), w lobby barze herbata i słodkie 
przekąski (16:30-17:30). Lokalne napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
wina) i bezalkoholowe dostępne podczas posiłków, w ciągu dnia ser-
wowane w barze przy basenie, aquaparku i na plaży (10:00-17:00), 
a w lobby barze (10:00-24:00). All Inclusive nie obejmuje mini baru, 

restauracji a’la carte, alkoholi importowanych oraz świeżo wyciska-
nych soków. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług 
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia i wieczorami prowadzone przez międzynaro-
dowy zespół animatorów. Bezpłatnie m.in.: siłownia, tenis stołowy, 
siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka oraz odpłatnie: bilard, 
kort tenisowy, sauna, masaże i jacuzzi. Na plaży centrum sportów 
wodnych (odpłatnie) - nurkowanie. Dla najmłodszych - mini klub 
(dla dzieci w przedziale 4-12 lat, czynny okresowo w godzinach 
10:00-13:00 i 15:00-17:00) i plac zabaw, mini disco oraz brodzik.
Internet
Internet Wi-Fi - płatny (ok.10 USD /4dni).
www.regencyplazasharm.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Dobry wybór dla miłośników aktywnych wakacji oraz rodzin z dziećmi. Lokalizacja przy malowniczej plaży, rewelacyjny AquaPark.Obiekt 
polecany mniej wymagającym klientom.

Regency Plaza Aqua Park & Spa – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

1940 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2120 2820 3799 4970

Grudzień od 1940 2699 3630 4849

Styczeń od 2119 2869 3770 5020

Luty od 2229 3019 4020 5270

Marzec od 2249 3070 4020 5399

Kwiecień od 2199 2999 3930 5270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2130 2830 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy w spokojnej okolicy na klifie Ras 
Om El- Sid. Od ścisłego centrum Naama Bay dzieli go około 7 km, 
5 km od Old Market, a od lotniska około 25 km.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy prywatnej plaży (zejście 
schodami) w niedalekiej odległości od rafy koralowej. Zejście do 
morza z pomostu. Parasole i ręczniki na plaży bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godzinna, restauracja: główna L’Opera, Pergola 
(przy basenie) oraz Grill House (konieczna rezerwacja dzień 
wcześniej), bary, sklepy, maszyna do wymiany walut, 4 baseny, 
w tym 2 dla dzieci (ręczniki, parasole bezpłatne), dyskoteka oraz 
płatne: pralnia i lekarz.
Pokoje
Ponad 468 pokoi mieszczących się w niskich budynkach. Skromne 
standardowe 2-osobowe pokoje z widokiem na ogród lub basen, 
z możliwością dostawki (maksymalnie można zakwaterować 
2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 12 lat). Wyposażone są w łazienkę 
(wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, TV-SAT, telefon, sejf i mini bar (płatny) 
oraz balkon lub taras. Dostępne również pokoje rodzinne - 2 stan-
dardowe pokoje połączone drzwiami (dla maksymalnie 2 osób 
dorosłych i 2 dzieci). Hotel zapewnia tylko 1 dostawkę.
Wyżywienie
All inclusive obejmuje śniadania w resteuracji L’Opera (07:00-
10:00), lunch (13:00-15:00), kolacje (19:00-21:00) a także prze-
kąski przy basenie (16:00-17:00) oraz drobne przekąski w barze 
przy plaży (16:00-17:00). Napoje: kawa, herbata, lokalne napoje 
alkoholowe (wino serwowane tylko w określonych barach w wy-
znaczonych godzinach) i bezalkoholowe (13:00-22:00). Hotel za-
strzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny prowadzony w ciągu dnia i wieczo-
rami, tenis stołowy, siatkówka plażowa, plażowa piłka nożna, fit-
ness. Dla dzieci plac zabaw, mini disco. Za opłatą: masaże, sauna, 
jacuzzi, kort tenisowy, bilard.

Internet
Bezpłatne Wi Fi dostępne w lobby.
dreamsresortsegypt.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Rozległy kompleks hotelowy dla osób poszukujących aktywnego wypoczynku. Plus za położenie przy jednej z najładniejszych raf w tym 
rejonie. Obiekt polecany mniej wymagającym klientom.

Dreams Beach Resort – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

1969 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2149 2880 3849 5070

Grudzień od 1969 2799 3699 5020

Styczeń od 2200 2999 3849 5270

Luty od 2250 3060 4049 5399

Marzec od 2249 3080 4020 5399

Kwiecień od 2220 3020 3970 5299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2170 2899 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Kompleks hotelowy usytuowany w dzielnicy Nabq Bay, ok. 24 km 
od centrum Naama Bay i ok. 5 km od lotniska.
Plaża
Obiekt oddalony ok. 1 km od prywatnej, piaszczystej plaży (bez-
płatny bus hotelowy). Leżaki, parasole i ręczniki na plaży bezpłatne. 
Wejście do morza z pomostu.
Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy wybudowany w 2012 r. Recepcja 24 - godz., 
bankomat, 3 restauracje: główna oraz a’la carte włoska, a także 
kilka barów - m.in. bar Terrace, bar przy basenie, na plaży i w dys-
kotece (płatny), duży basen z wydzieloną częścią dla najmłod-
szych, a także przestronny aquapark z mnóstwem atrakcji dla 
młodszych i starszych dzieci oraz dla dorosłych. Leżaki, parasole 
i ręczniki przy basenach - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom ponad 300 pokoi, mieszczących się 
w budynkach otoczonych zadbanym ogrodem. Komfortowe po-
koje 2-osobowe (ok. 32 m2; możliwość 1 dostawki dla dziecka lub 
osoby dorosłej), wyposażone są w łazienkę (prysznic, wc, suszar-
ka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, 
telefon, sejf, mini bar (dodatkowo płatny) oraz balkon lub taras. 
Dla rodzin 2+2 dostępne pokoje rodzinne (ok. 62 m2; sypialnia 
i pokój dzienny). Łóżeczka dla niemowląt dostępne bezpłatnie.
Wyżywienie
All Inclusive: All Inclusive obejmujące śniadania (07:00-10:30), 
obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-22:00) serwowane w formie 
bufetu w restauracji głównej. Lekkie przekąski dostępne są w ba-
rze Aqua Park  (11:00-12:00  i 13:00-16:00) oraz kawa, herbata 
i słodkie przekąski w barze Terrace (17:00-18:00). Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe dostępne podczas posiłków, w ciągu 
dnia w barze przy basenie i na plaży (10:00-17:00), a w barze 
Terrace całą dobę! All Inclusive nie obejmuje mini baru, restau-
racji a’la carte, alkoholi importowanych oraz świeżo wyciskanych 
soków. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług ob-
jętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Całodzienny program animacyjny dla dzieci i dorosłych – gry 
i zabawy, a wieczorem specjalne show. Bezpłatnie dostępne są: 
zjeżdżalnie, siłownia oraz boisko do siatkówki, a za opłatą: korty 
tenisowe (płatne), salon odnowy biologicznej (sauna, łaźnia, ja-
cuzzi, masaże), bilard, a przy plaży centrum sportów wodnych, 
centrum nurkowe, dyskoteka. Dla najmłodszych przygotowano: 
plac zabaw, mini klub (10:00-12:30 i 15:30-17:00), zjeżdżalnie 
i place zabaw w aquaparku, brodzik..
Internet
Przy recepcji internet Wi-Fi - bezpłatny. Łącze internetowe w lo-
bby i pokojach (płatne).
www.seaclubaquapark.seagroupresorts.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Przestronne pokoje, mnóstwo atrakcji, rewelacyjny Aquapark oraz bogata formuła All Inclusive z napojami dostępnymi 24 godz.! Gorąco 
polecamy, szczególnie na rodzinny wypoczynek!

Charmillion Aqua Park (ex. Sea Club Aqua Park) – Sharm el Sheikh +

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: soboty

CENA OD

1970 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2129 2929 3930 5270

Grudzień od 1970 2799 3799 5199

Styczeń od 2200 3050 4049 5470

Luty od 2299 3149 4199 5599

Marzec od 2400 3410 4399 6070

Kwiecień od 2329 3350 4270 5970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2149 2870 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Hotel należący do grupy hotelowej Oriental Resorts usytuowany 
w pięknym ogrodzie z fontannami i alejkami. Położony ok. 18 km 
od centrum Naama Bay i ok. 10 km od lotniska. W pobliżu hotelu 
La Strada - pasaż sklepików i restauracji.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Le-
żaki, parasole i ręczniki na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 części: budynku głównego oraz willi. Re-
cepcja, restauracja główna Marhaba oraz a’ la carte La Terrazza 
(płatna), kilka barów: bar na plaży- Tiran Cafe Beach Bar, Lemon 
Twist Lobby Bar, Pathio Pool Bar, opieka medyczna, sklepiki z pa-
miątkami, dyskoteka Zodiac (czynna okresowo), Shisha Corner 
- El Mastaba, parking, 3 lagunowe baseny w tym 1 z niewielką 
zjeżdżalnią (1 podgrzewany w sezonie zimowym). Leżaki, para-
sole i ręczniki przy basenie - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje blisko 380 pokoi. Standardowe pokoje 2-osobowe, 
(możliwość dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka) z łazienką 
(wc, wanna, suszarka do włosów). Wyposażony w indywidual-
nie sterowaną klimatyzację, TV-sat, minibar (dodatkowo płatny), 
telefon, sejf, balkon lub taras. Przy zakwaterowaniu 2+2 jedno 
z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje tylko 1 dostawkę. Hotel 
zapewnia butelke wody w pokoju.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadanie (07:00-10:00), lunch (13:00-
15:00) oraz kolację (19:00-21:00) serwowane w formie bufetu 
w restauracji głównej Marhaba. Przekąski w Tiran Cafe przy plaży 
(13:00-15:00) oraz na tarasie głównej restauracji (16:00-17:00), 
lokalne napoje bezalkoholowe: kawa, herbata, woda mineralna, 
napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe oraz lokalne alkohole: 
piwo, whisky i wódka (10:00-24:00). Hotel zastrzega sobie pra-
wo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. 
godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia i wieczorami program animacyjny. Ponadto szeroki 
wybór sportów m.in.: siatkówka plażowa, siłownia, tenis stołowy, 

dyskoteka, aerobik. Za dodatkową opłatą do dyspozycji gości są 
sporty wodne na plaży, nurkowanie i małe centrum SPA (masaże, 
sauna, jacuzzi, łaźnia turecka). Dla najmłodszych brodzik oraz 
zajęcia w miniklubie.
Internet
Wi-Fi w recepcji bezpłatne.
www.aurorahospitality.com/Aurora-oriental-resort/overview

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Przestronny kompleks hotelowy położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży i oferujący bardzo dobry standard w rewelacyjnej cenie. 
Stanowi idealne miejsca zarówno dla osób szukających spokoju, jak i aktywnego wypoczynku.

Oriental Resort Aurora – Sharm el Sheikh +

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: soboty

CENA OD

1769 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1949 2520 3599 4549

Grudzień od 1769 2369 3430 4430

Styczeń od 1999 2599 3699 4699

Luty od 1979 2579 3699 4699

Marzec od 1950 2570 3630 4630

Kwiecień od 1999 2599 3699 4699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1930 2430 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Hotel zlokalizowany na południowym krańcu półwyspu Synaj 
w kurorcie Sharm El Sheikh, z widokiem na Morze Czerwone. Za-
ledwie 8 km dzieli obiekt od tętniącego życiem Naama Bay. Port 
lotniczy w Sharm El Sheikh oddalony o ok 20 km.
Plaża
Budynki hotelowe są oddalone o ok. 700 m od hotelowej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, bankomat, restauracja 
główna oraz libańska restauracja a’la carte, 2 bary, w tym 1 na 
świeżym powietrzu i 1 z pięknym widokiem na Morze Czerwo-
ne, parking, basen o olimpijskich wymiarach, basen zewnętrzny 
oraz basen kryty. Dodatkowo płatne: Spa, pralnia, fryzjer, salon 
kosmetyczny, shisha corner, sklep z pamiątkami.
Pokoje
Hotel oferuje łącznie 158 pokoi. Pokoje typu superior z widokiem 
na morze, ogród lub basen o powierzchni ok 36m2 wyposażone są 
w łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), telefon, 
sejf (bezpłatny), TV - sat, małą lodówkę, czajnik, klimatyzację 
oraz balkon lub taras. Pokoje rodzinne z widokiem na ogród o po-
wierzchni ok 55 m2 składają się z dwóch oddzielnych sypialni i 
dwóch łazienek. Wyposażenie, jak w pokojach standardowych.
Wyżywienie
All inclusive” śniadania (07:00 - 10:00), obiady (12:00 - 14:30) i ko-
lacje (18:30 - 21:30) w restauracji głównej Shahrazad z kuchnią mię-
dzynarodową. Na kolację zaprasza również libańska restauracja a’la 
carte - El Basha (19:00 - 21:30) z pysznymi daniami o charakterze 
orientalnym (płatna, konieczna wcześniejsza rezerwacja). Dodatko-
wo dostępny bar Panorama serwujący wieczorne przekąski (23:00 
- 24:00) oraz pyszne pizze - specjalność hotelu (od 12:30 do 14:30 
i od 16:30 do 21:30). Bar La Siesta na świeżym powietrzu (10:00 
- 24:00) oferuje szeroki wybór lokalnych napoi alkoholowych 
i bezalkoholowych. Piano Bar (17:00 - 24:00) zlokalizowany na 1 
piętrze zapewnia niesamowity widok na Morze Czerwone zachę-
cając do skorzystania z oferowanych tu drinków i lokalnych napoi 
przy towarzystwie muzyki fortepianowej na żywo. Hotel zastrzega 
sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive.

Program sportowy i animacyjny
Program rozrywkowy dla dorosłych i dzieci w ciągu dnia oraz wie-
czorne pokazy prowadzone przez profesjonalny zespół animato-
rów. Dla aktywnych aerobik, siatkówka plażowa, tenis stołowy, 
mini piłka nożna, joga, boccia. Dodatkowo płatne: Kort tenisowy, 
sporty wodne dostępne na plaży. Dla dzieci: Plac zabaw, mini klub 
(4-12 lat) oraz basen.
Internet
Wi - Fi bezpłane w miejscach ogólnodostępnych.
www.labranda.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobry hotel znanej sieci Labranda zapewnia udany wypoczynek oferując swoim gościom wspaniałą atmosferę, pyszne jedzenie 
oraz piękne widoki na Morze Czerwone. Serdecznie polecamy!

LABRANDA Tower Bay – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

1999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2279 3129 4199 5599

Grudzień od 1999 2900 3849 5299

Styczeń od 2320 3320 4220 5899

Luty od 2330 3280 4299 5899

Marzec od 2259 3250 4199 5799

Kwiecień od 2329 3279 4270 5849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2220 3049 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Bardzo rozległy kompleks hotelowy położony wśród starannie 
utrzymanej zieleni. Hotel położony jest na wzniesieniu Hadabah, 
do ścisłego centrum Sharm el Sheikh (Naama Bay) ok. 9 km, do 
Old Market ok. 5 km. W odleglości ok. 22 km od lotniska.
Plaża
Hotel posiada własną, piaszczystą plażę (do plaży trzeba zejść 
po schodach). Niedaleko brzegu znajduje się bardzo ładna rafa 
koralowa! Leżaki, parasole oraz materace na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z budynku głównego z centralnie umieszczony-
mi: recepcją i restauracją oraz szeregu piętrowych bungalowów. 
Recepcja 24 - godz., pralnia, 2 restauracje (główna, serwująca 
posiłki w formie bufetu oraz druga - zawieszona nad klifem 
z widokiem na morze - otwarta kilka razy w tygodniu na obiad 
- konieczna jest rezerwacja, kilka barów (w tym przy basenach 
i na plaży) oraz dyskoteka (czynna okresowo). Na terenie hotelu 
znajdują się 3 baseny zewnętrzne ze słodką wodą z brodzika-
mi dla dzieci (w tym 1 ze sztuczną falą uruchamianą czasowo, 
drugi z jacuzzi). Leżaki, parasole oraz materace przy basenach 
- bezpłatne.
Pokoje
Około 500 pokoi, mieszczących się w piętrowych bungalowach 
w hotelowym ogrodzie. Pokoje standardowe - 2-osobowe (moż-
liwość dostawki w posttaci rozkładanego łóżka), dla max. 2 osób 
dorosłych i 2 dzieci. W każdym pokoju dostępne są: łazienka 
(prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana 
klimatyzacja, telefon, TV-sat, sejf oraz taras lub balkon z wido-
kiem na basen lub ogród. Łóżeczko dla niemowląt - bezpłatne.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-09:30), obiady w wyznaczonej 
restauracji (13:00-14:30) i kolacje w formie bufetu (19:00-21:00). 
Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe (z wyjątkiem wina) 
we wszystkich barach, poza lobby barem (płatny) (10:00-24:00), 
a w barach przy basenach i na plaży do zachodu słońca. W barze 
plażowym i przy basenie serwowane są tylko napoje. Ponadto 
na dyskotece – czynna okresowo- (do 02:00 rano) napoje bez-
alkoholowe i lokalne alkoholowe - gratis. Hotel zastrzega sobie 

prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. 
godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia i wieczorami prowadzone okresowo. 
Bezpłatnie m.in.: tenis stołowy, siatkówka plażowa oraz wodna, 
rzutki oraz odpłatnie: siłownia, bilard, kort tenisowy, sauna, łaźnia 
turecka i jacuzzi. Na plaży centrum sportów wodnych (odpłatnie). 
Dla najmłodszych brodzik.
Internet
W hotelu internet Wi-Fi - płatny (ok. 2 USD/godz.).
www.faraanareef.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Świetny wybór dla miłośników nurkowania. Rewelacyjna lokalizacja przy malowniczej plaży i jednej z najładniejszych raf koralowych 
w Sharm El Sheikh.

Faraana Reef Resort – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2350 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2530 3699 4570 6520

Grudzień od 2350 3550 4399 6399

Styczeń od 2599 3820 4699 6720

Luty od 2650 3879 4799 6849

Marzec od 2649 3899 4770 6849

Kwiecień od 2599 3830 4699 6730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 3699 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Hotel położony jest w samym sercu Sharm El Sheikh – Naama 
Bay i ok. 7 km od Old Market, w bezpośrednim sąsiedztwie wielu 
restauracji, barów i klubów muzycznych. Z terenu hotelowego 
roztacza się przepiękny widok na turkusowe wody Zatoki Naama. 
Odległość od lotniska to ok. 11 km.
Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy jednej z najbardziej znanych 
piaszczystych plaż Sharm El Sheikh w Zatoce Naama. Prywatna 
plaża hotelowa zapewnia gościom hotelowym bezpłatny serwis 
plażowy: leżaki, parasole, ręczniki kąpielowe.
Do dyspozycji gości
Jeden z pierwszych hoteli w Sharm El Sheikh zbudowany na po-
czątku lat 70., regularnie odnawiany. Do dyspozycji gości m. in.: 
całodobowa recepcja, przestronne lobby, bankomat, sala konfe-
rencyjna, sklepy z pamiątkami. Goście mogą korzystać z restaura-
cji oraz 2 barów (lobby bar oraz bar przy basenie). Hotel posiada 
2 baseny zewnętrzne, brodzik dla dzieci oraz jacuzzi przy plaży, 
otoczone tarasem słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
dostępne bezpłatnie). Hotel nie zapewnia wody butelkowanej 
w pokojach.
Pokoje
W 5-pięciopiętrowym budynku hotelowym znajduje się 305 
wygodnych pokoi. Standardowe pokoje 2-osobowe z widokiem 
na ogród, wyposażone w: łazienkę (prysznic, wc, suszarka do 
włosów), TV sat., telefon, mini bar (za opłatą), klimatyzację. Nie 
mają balkonów, znajdują się na parterze, część posiada taras. 
Dostępne są również pokoje typu superior (z możliwością do-
stawki dla osoby dorosłej lub dwójki dzieci), wyposażone tak jak 
pokoje standardowe, a dodatkowo: sejf oraz balkon (wyposażony 
w stolik i 2 krzesełka).
Wyżywienie
All Inclusive: Śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00) 
i kolacje (19:00-22:00) w formie urozmaiconego bufetu (kuch-
nia międzynarodowa). W ciągu dnia lokalne napoje alkoholowe 
i napoje bezalkoholowe serwowane w określonych barach. Za 
dodatkową opłatą: markowe napoje alkoholowe, świeżo wyci-
skane soki.

Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia i wieczorami bogaty program animacyjny - gry, 
zabawy, zajęcia sportowe, przedstawienia, muzyka na żywo. Bez-
płatnie dostępne są: siatkówka plażowa, jacuzzi przy plaży, a dla 
najmłodszych – plac zabaw oraz brodzik. Za dodatkową opłatą: 
strefa spa z sauną oraz centrum sportów wodnych na plaży.
Internet
dostęp do WiFi w lobby bez dodatkowych opłat.
www.helnan.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Obiekt z dobrą lokalizacją w znanej i rozrywkowej Naama Bay. W ciągu dnia polecamy wypoczynek na piaszczystej plaży, gdzie można 
spróbować swoich sił w sportach wodnych, a wieczorem koniecznie należy odwiedzić okoliczne kluby czy shisha bary. Idealna propozycja 
dla osób szukających aktywnych wakacji oraz grup przyjaciół.

Marina Sharm – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2340 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2570 3749 4630 6599

Grudzień od 2340 3540 4399 6399

Styczeń od 2599 3820 4699 6720

Luty od 2679 3940 4849 6899

Marzec od 2699 4019 4849 7020

Kwiecień od 2670 4049 4799 7099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2799 4199 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Hotel otwarty w  2007 r., należący do znanej egipskiej sieci 
Pickalbatros Hotels. Na terenie hotelu znajduje się aquapark 
z 32 zjeżdżalniami (dodatkowo możliwość korzystania ze zjeż-
dżalni w nowej części hotelu otwartej w marcu 2017 r. - łącznie 
64 zjeżdżalnie)! Kompleks położony na klifie Ras Umm El Seed, 
ok 10 km od Naama Bay i 20 km od lotniska w Sharm El Sheikh.
Plaża
Hotel posiada dostęp do własnej plaży - ok 3 km od hotelu. Bez-
płatny bus hotelowy kursuje tam kilka razy dziennie. Na plaży bar 
z napojami i przekąskami. Parasole i leżaki bezpłatne.
Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja, bankomat, 4 restauracje - Cave du Roi 
(międzynarodowa), L’asiatique (azjatycka), Mediterranean (śród-
ziemnomorska), Culina (rybna) - niektóre mogą być okresowo 
zamknięte. Ponadto 11 barów, 9 basenów zewnętrznych (2 pod-
grzewane w okresie zimowym), 1 basen ze sztuczną falą 7 bro-
dzików dla najmłodszych, a w ramach aqua parku dodatkowe 
7 basenów z 17 zjeżdżalniami dla dorosłych i 3 brodziki z ponad 
30 mniejszymi zjeżdżalniami dla najmłodszych oraz dodatkowo 
wodny plac zabaw dla dzieci, sztuczna rzeka i jacuzzi. Leżaki, pa-
rasole i ręczniki plażowe przy basenach bezpłatne. 
Pokoje
Blisko 530 pokoi, mieszczących się w dwupiętrowych budynkach. 
Standardowe 2-osobowe z możliwością dostawki. Możliwość re-
zerwacji pokoi rodzinnych 2+2. Wszystkie pokoje standardowe 
wyposażone są w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), 
klimatyzację, telefon, tv-sat, zestaw do parzenia kawy/herba-
ty, sejf oraz za dodatkową opłatą mini bar. Pokoje posiadają 
balkon lub taras. Łóżeczka dla niemowląt dostępne na życzenie 
- bezpłatnie.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-11:00), obiady (12:30-14:30) oraz 
kolacje (18:30-21:30). Dodatkowo wczesne śniadania (01:00-
06:30), przekąski (12:00-17:00) oraz późna kolacja (22:30-24:00) 
w wybranych restauracjach i barach. Lokalne napoje alkoholowe 
i wybrane napoje bezalkoholowe dostępne od 10:00 do północy. 
Dla najmłodszych lody w kids pool bar (12:00-17:00). 

Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne programy animacyjne dla dzieci i dorosłych 
- gry, zabawy i występy na żywo, siatkówka, tenis, mini-golf, ja-
cuzzi, fitness, rzutki oraz bule. Dodatkowo płatne: bilard, masaże, 
gondola w lagunie oświetlenie kortów tenisowych i wypożyczenie 
sprzętu. Dla najmłodszych: animacje, plac zabaw, brodzik oraz 
zjeżdżalnie.
Internet
Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne. 
www.pickalbatros.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Aquapark

Znakomity hotel ze świetnym serwisem i wygodną formułą All inclusive! Mnóstwo atrakcji, w tym aż ponad 32 zjeżdżalnie! Idealny dla 
rodzin z dziećmi i aktywnych osób!

Aqua Blu Resort – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2140 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2299 3249 4199 5770

Grudzień od 2140 3119 4049 5699

Styczeń od 2350 3319 4230 5849

Luty od 2379 3329 4349 5930

Marzec od 2370 3330 4299 5899

Kwiecień od 2299 3270 4199 5799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2370 3320 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Kompleks hotelowy otoczony pięknym, zadbanym ogrodem 
o powierzchni ok. 40 000 m². W odległości ok. 4 km od Old Mar-
ket i ok. 7 km od Naama Bay. Do centrum Naama Bay raz dziennie 
kursuje bezpłatny bus hotelowy (z wyjątkiem weekendów, wy-
magana wcześniejsza rezerwacja). W pobliżu hotelu znajduje się 
kilka sklepów z pamiątkami, kafejek i restauracji. Ok. 18 km od 
międzynarodowego lotniska w Sharm El Sheikh.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy plaży, z dostepem do 
rafy koralowej. Serwis plażowy - bezpłatny. Zejście do morza 
z pomostu.
Do dyspozycji gości
Hotel składający się z ponad dwudziestu 1-piętrowych willi. Re-
cepcja 24 - godz. Restauracja główna Aloha (międzynarodowa), 
kilka barów: lobby bar Welcome, bar przy basenie Palma, bar na 
plaży Mare Roso, shisha, duży słoneczny taras, ogród, parking. 
Ponadto duży basen o nieregularnym kształcie (podgrzewany 
w okresie zimowym). Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 200 pokoi. Pokoje standardowe - 2-osobowe 
(możliwość dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej), wyposa-
żone są w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), klima-
tyzację, TV-sat, sejf (bezpłatnie), telefon, minibar (odpłatnie). 
Większość pokoi posiada balkon lub taras z widokiem na ogród 
lub basen, część pokoi posiada balkon francuski (okno balkonowe 
oraz balustradę). W pokojach typu standard przy zakwaterowa-
niu 2+2, jedno z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje tylko 
1 dostawkę.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-
14:30) i  kolacje (19:00-21:00) w  formie bufetu w  restauracji 
głównej. Ponadto lekkie przekąski w barze na plaży (12:00-13:00). 
Lokalne napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe (11:00-24:00) 
dostępne są w wyznaczonych barach. Na plaży w opcji all inclusi-
ve serwowane sa tylko napoje bezalkoholowe. Hotel zastrzega so-
bie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive 
(np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Dla aktywnych hotel oferuje program animacyjny, aqua aerobik, 
siatkówkę plażową, piłkę wodną, siłownię, tenis stołowy, rzutki. 
Ponadto za dodatkową opłatą: bilard, Spa Center: masaże, sauna, 
jacuzzi, centrum nurkowe. Dla najmłodszych mini klub (czynny 
okresowo).
Internet
Internet Wi-Fi w lobby - bezpłatny.
www.otiumhotels.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Komfortowy hotel z fantastyczną, wakacyjną atmosferą oraz świetną obsługą. Dobra propozycja dla par oraz miłośników nurkowania. 
Polecamy!

Aloha Resort – Sharm el Sheikh 

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: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2149 2899 3849 5099

Grudzień od 1969 2799 3699 5020

Styczeń od 2269 3190 4020 5549

Luty od 2360 3250 4230 5720

Marzec od 2369 3269 4199 5699

Kwiecień od 2299 3199 4099 5599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2170 2899 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

CENA OD

1969 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Komfortowy hotel, otoczony pięknym ogrodem, należacy do roz-
ległego kompleksu wakacyjnego, który tworzy wraz z siostrza-
nym hotelem Sea Club. W odległości 6 km od międzynarodowego 
lotniska w Sharm el Sheikh.
Plaża
Obiekt położony przy szerokiej, piaszczystej plaży. Serwis plażo-
wy -bezpłatny. Wejście do morza z pomostu.
Do dyspozycji gości
Hotel zbudowany w 2004 r., składający się z budynku głównego 
z recepcją oraz bungalowów. Recepcja, sejf, lobby, room servi-
ce, restauracja główna (bufet; kuchnia międzynarodowa, dania 
wegetariańskie), 4 restauracje a’la carte (płatne): Teppanyaki 
(kuchnia japońska), El Diwaneya (kuchnia egipska i libańska) Il 
Pescatore – owoce morza oraz restauracja francuska, bary: w lob-
by, na plaży, przy basenie, Francis Drake Pub, amfiteatr, bankomat 
(w hotelu Sea Club), opieka medyczna (płatna), fryzjer, pasaż 
handlowy (jubiler, sklep z pamiątkami), basen - leżaki i parasole 
bezpłatne.
Pokoje
Hotel posiada ponad 280 pokoi. Pokoje standardowe - (pow. ok. 
41 m2) - 2 - osobowe (możliwość dostawki), z łazienką (prysznic, 
suszarka do włosów). Wyposażone w klimatyzację, telefon, TV-
-sat, sejf, minibar (woda w dniu przyjazdu bezpłatna), balkon lub 
taras. Pokoje z widokiem na morze -dodatkowo płatne.
Wyżywienie
All Inclusive w  formie bufetu: śniadania (7:00-10:30), lunch 
(12:30-14:30), kolacje (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu. 
Lekkie przekąski serwowane w wyznaczonych barach, lokalne na-
poje bezalkoholowe i alkoholowe (10:00-23:00), na plaży napoje 
bezalkoholowe (10:00 do zachodu słońca). Importowane napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe, lody, soki ze świeżych owoców - 
dodatkowo płatne. .
Program sportowy i animacyjny
2 korty tenisowe z  wypożyczalnią sprzętu na terenie hotelu 
Charmillion club resort (oświetlenie kortu płatne 12 USD/godz.), 
tenis stołowy, siatkówka, rzutki, piłka nożna, animacje, dysko-
teka (23:00-2:00) oraz dodatkowo płatne: bilard, centrum Spa 

w hotelu Sea Club (sauna, jacuzzi, salon masażu, łaźnia turecka, 
zabiegi odnowy biologicznej), centrum nurkowe w hotelu Char-
million club resort, sporty wodne na plaży.
Internet
W lobby internet Wi-Fi bezpłatny.
www.seagroupresorts.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Świetna lokalizacja przy szerokiej i piaszczystej plaży z bogatą ofertą sportowo- rekreacyjną. Polecamy dla par i miłośników aktywnych 
wakacji.

Charmilion Sea Life – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

2040 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2199 2999 3930 5270

Grudzień od 2040 2869 3799 5199

Styczeń od 2270 3120 4049 5470

Luty od 2369 3219 4199 5599

Marzec od 2470 3480 4399 6070

Kwiecień od 2399 3420 4270 5970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2220 3020 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Sharm el Sheikh

Położenie
Hotel położony w centrum Sharm El Sheikh, w rozrywkowo-han-
dlowej dzielnicy, zaledwie 10 minut spacerem od plaży Naama 
Bay. W sąsiedztwie znajdują się inne hotele, sklepy, restauracje, 
bary, kluby nocne oraz centrum handlowe. Port lotniczy w Sharm 
El Sheikh ok. 15 km od hotelu.
Plaża
Położony ok. 700 m od wąskiego odcinka prywatnej, piaszczystej 
plaży - Viva Beach. Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
W hotelu znajdują się: 24-godzinna recepcja, lobby, restauracja 
główna, lobby bar, bar przy basenie oraz bar na plaży (dodatkowo 
płatny). Zewnętrzny basen ze słodką wodą oraz oddzielny bro-
dzik dla dzieci, otoczone są tarasem słonecznym (leżaki, parasole 
i ręczniki bezpłatnie). Dodatkowo w hotelu dostępne (płatne): 
SPA, kącik z shishą, sklepiki z pamiątkami.
Pokoje
W 2-piętrowym budynku hotelu mieści się ponad 180 schlud-
nych, skromnie urządzonych pokoi. Standardowe pokoje 2-os. 
(z możliwością dostawki) są wyposażone w: łazienkę (prysznic, 
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, sejf, mini 
bar (dodatkowo płatny), częśc pokoi posiada balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania (07:00-09:30), obiady (13:00-
15:00), kolacje (19:00-21:30) w  formie bufetu w  restauracji 
głównej. Dostępne są również lokalne napoje alkoholowe (12:00-
24:00) oraz wybrane napoje bezalkoholowe (10:00-24:00) ser-
wowane w barach na terenie hotelu. Dodatkowo płatne: przekąski 
i napoje w barze na plaży, markowe alkohole, świeżo wyciskane 
soki, specjalne kawy oraz inne niewymienione powyżej napoje 
i posiłki. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług 
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia program animacyjny, gry i zabawy, a wieczorami 
występy na żywo. W hotelu oferowane są również: bilard i tenis 
stołowy. Dla dzieci przygotowano brodzik i wysokie krzesełka 
w restauracji. Za opłatą: SPA oraz centrum sportów wodnych 
i centrum nurkowe przy plaży.

Internet
Internet Wi-Fi w lobby bez opłat.
www.falcon-hotels.com

All Inclusive We dwoje Dla rodzin

Miejski hotel, który będzie świetnym wyborem na budżetowe wakacje. Atutem jest przyjazna atmosfera w hotelu, czyste i schludne pokoje. 
Miłośników wakacyjnych rozrywek ucieszą wieczorne animacje oraz bliskość lokalnych klubów i restauracji.

Falcon Naama Star – Sharm el Sheikh 

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: soboty

CENA OD

1740 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1899 2399 3430 4270

Grudzień od 1740 2269 3299 4199

Styczeń od 1869 2340 3349 4130

Luty od 1950 2450 3549 4399

Marzec od 1929 2470 3499 4399

Kwiecień od 1899 2399 3430 4270

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1470 1499 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: ***
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Egipt Hurghada

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław 
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Egipt Hurghada

W regionie
Hurghada
Najpopularniejsza miejscowość wakacyjna 
nad Morzem Czerwonym, będąca połączeniem 
szerokich piaszczystych plaż, błękitnego morza 
oraz gwarancji słonecznej pogody. Wyrosła 
od małej wioski rybackiej na ciągnącą się 
kilometrami oazę słońca i czystego morza – 
obecnie strefa turystyczna rozciąga się na ok. 
40 km wzdłuż wybrzeża! To jeden z niewielu 
kurortów turystycznych, gdzie większość hoteli 
leży tuż przy plaży, kusząc amatorów leniwego 
wypoczynku nad morzem. Dzięki bliskości 
cudów starożytnego świata, takich jak Luksor 
z Doliną Królów czy Kom Ombo, jednocześnie 
stanowi fantastyczną bazę wypadową dla wy-
cieczek objazdowych. Także miłośnicy sportów 
wodnych znajdą tutaj ogrom atrakcji – liczne 
centra nurkowe i kitesurfingu mieszczące się 
w hotelach oferują aktywny wypoczynek. 

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych 
dób hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwa-
terowania, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskojęzycznego rezydenta, pakiet ubezpie-
czeniowy TU Europa  - wariant podstawowy 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy 
egipskiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), 
wycieczek lokalnych, 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.

EGIPT

Kair

Hurghada

Aleksandria

Luksor

Edfu

Aswan

Abu Simbel

Libia

Sudan

Arabia
Saudyjska

Jordania

Izrael

Egipt
Hurghada

Egipt
Hurghada

Hurghada – najpopularniejszy kurort Egiptu, gdzie 
afrykańskie słońce i ciepłe morze przyciągają 
turystów z całego świata. Cudowna fauna i flora 
oraz bajeczne kolory raf koralowych, a także hotele 
o dobrym standardzie, liczne atrakcje – delfinarium, 
aquaparki oraz bliskość zabytków starożytnego Egiptu 
zapewniają niezapomniane wakacje!

Informacje ogólne 

Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny 
przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu 
z Egiptu. Obywatele polscy uzyskują wizę 
przy przekraczaniu granicy egipskiej (na 
lotnisku). Wiza ważna jest 30 dni, jest stem-
plowana do paszportu i kosztuje 25 USD.

Czas
Zimą +1 godzinę w stosunku do czasu pol-
skiego, latem taki sam jak w Polsce.

Język urzędowy
Arabski (dialekt egipski)

Waluta
EGP - funt egipski. 1 USD = ok. 16,5 EGP; 1 EUR 
= ok. 18,5 EGP. Warto zabrać euro lub dolary. 
Pieniądze można wymienić w kantorach lub 
maszynach do wymiany walut w hotelach i 
w bankach. Należy zabrać gotówkę, płacenie 
kartami kredytowymi i korzystanie z banko-
matów może być utrudnione.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polski-
mi wtyczkami działają bez problemów.

Telefony
Telefony komórkowe działają w miejsco-
wościach turystycznych i w miastach. Roz-
mowy zagraniczne są bardzo drogie. Koszty 
połączeń w roamingu prosimy sprawdzać 
przed wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Egipcie 
trwa od połowy czerwca do połowy 
września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 50 EGP; woda 
1l - 6 EGP; piwo w barze od 16 EGP; kawa 
w kawiarni od 15 EGP. Należy się targować, 
szczególnie przy większych zakupach i kup-
nie pamiątek. W wielu obiektach zabytko-
wych możliwe opłaty za fotografowanie, 
mogą wynosić od 50 do nawet 400 EGP. 

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Gdańska, Katowic, 
Poznania i Wrocławia. Zbiórka na 2 godz. 
Przed planowanym wylotem przy sta-
nowisku Rainbow na lotnisku. Aktualne 
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.

W Hurghadzie i okolicy znajdziecie ponad 50 raf 
koralowych. Dlatego jest to jedno z najlepszych 
miejsc do nurkowania na świecie.

Średnie temperatury

40˚C

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C
X XI XII I II III IV
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Egipt Hurghada

Wycieczki fakultatywne

Kair – centrum arabskiego świata 
Wycieczka rozpoczyna się we wczesnych godzinach rannych 
transferem do Kairu. Śniadanie w formie suchego prowiantu. 
Program: Giza - jeden z siedmiu cudów świata - Piramidy: Che-
opsa, Chefrena i Mykerynosa (wejście do piramidy Cheopsa do-
datkowo płatne ok. 400 LE/os.), Sfinks oraz świątynia mumifikacji 
Chefrena, perfumeria, lunch (napoje płatne dodatkowo). Kolejno 
Muzeum Egipskie - znajduje się tam m. in. skarb Tutenhamona – 
słynna maska i sarkofag (pokój mumii królewskich - dodatkowo 
płatny ok. 200 LE, za opłatą ok. 50 LE możliwość wykonywania 
zdjęć w muzeum). Powrót do Hurghady około 23:00. W hotelu 
zamówiona jest późna kolacja. Cena od 389 zł/os.

Luxor
Wycieczka rozpoczyna się w godzinach porannych. Śniadanie 
w formie suchego prowiantu. Przejazd przez pustynię, następnie 
przejazd wzdłuż Nilu, gdzie można zaobserwować codzienne 
życie rolników. Program: Świątynia w Karnaku (aleja sfinksów, 
sala hypoksylowa), Dolina Królów (wejście do 3 grobowców, 
możliwość wejścia również do grobowca Tutenhamona ok. 300 
LE), Świątynia królowej Hatszepsut, Kolosy Memnona, fabryka 
alabastru, przeprawa przez Nil, w międzyczasie lunch (napoje 
dodatkowo płatne). Powrót do Hurghady ok. 22:00. W hotelu 
zamówiona jest późna kolacja. Cena od 389 zł/os.

Sahara Park
Wycieczka rozpoczyna się około godziny 13:00. Przejazd na pu-

Najpopularniejsza miejscowość wakacyjna nad 
Morzem Czerwonym, będąca połączeniem sze-
rokich piaszczystych plaż, błękitnego morza oraz 
gwarancji słonecznej pogody. To jeden z niewielu 
kurortów turystycznych, gdzie większość hoteli 
leży tuż przy plaży, kusząc amatorów leniwe-
go wypoczynku nad morzem. Dzięki bliskości 
cudów starożytnego świata, takich jak Luksor 
z Doliną Królów czy Kom Ombo stanowi też bazę 
wypadową dla wycieczek objazdowych. Miłośnicy 
sportów wodnych znajdą tutaj liczne centra 
nurkowe i kitesurfingu.

Justyna Pienkowska 
Rezydent Rainbow

Egipt
Hurghada
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Karnak

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne
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stynie do bazy z quadami, następnie jazda quadami po pustyni, 
około 45 min. Po jeździe na quadach, następnie przejazd przez 
pustynię terenowymi jeepami do wioski beduińskiej. Zwiedzanie 
wioski, w programie przejażdżka na wielbłądach, pieczenie chle-
ba z beduinami, apteka beduińska, przejażdżka samochodami te-
renowymi typu spidery. Następnie kolacja w formie bufetu, napój 
do kolacji oraz Orientalne Show-taniec brzucha, wirujący derwisz, 
folklor arabski. Powrót do hoteli około 21:00. Cena od 199 zł/os.

Mahmya
Wycieczka rozpoczyna się w godzinach porannych, następnie 
transfer do portu Mahmya i wypłynięcie w kierunku wyspy (rejs 
około 45 min.) Po dopłynięciu do pięknej, piaszczystej plaży 
Mahmya chwila relaksu. Następnie wypłynięcie łodzią na pełne 
morze i około godziny snorkowania na jednej z najpiękniejszych 
raf Morza Czerwonego – Sabine. Po snorklingu powrót na wyspę, 
lunch. Po obiedzie czas na odpoczynek, kąpiele słoneczne oraz 
morskie i snorkowanie. Możliwość skorzystania z atrakcji, które 
oferuje Mahmya – boisko do piłki nożnej, siatkowej, parasole 
i maty plażowe. Do dyspozycji gości restauracje, bar oraz punkt 
pomocy medycznej. Cena od 329 zł/os.

Giftun
Wycieczka zaczyna się w godzinach porannych, przejazd do por-
tu, a następnie wypłynięcie statkiem w morze. Snurkowanie na 
pełnym morzu na dwóch różnych rafach koralowych. Następnie 
pobyt na piaszczystej plaży wyspy Giftun. Cena od 119 zł/os.

City Tour
Przejazd do centrum miasta, panorama Hurghady oglądana 
z nadmorskiej promenady. Odwiedzimy też nową Marinę krótki 
odpoczynek w kawiarni. Następnie wizyta na targu rybnym oraz 
w największym meczecie w Hurghadzie (możliwość wejścia do 
środka). Poźniej przejedziemy do najstarszej dzielnicy miasta 
Dahar, gdzie zwiedzimy Kościół Koptyjski. W ramach wycieczki 
odwiedzimy perfumerię oraz sklep z pamiątkami. Powrót do ho-
teli w godzinach wieczornych.

Paradise
Wycieczka morska rozpoczyna się wypłynięciem w morze w go-
dzinach porannych. Postój na pełnym morzu przy rafach koralo-
wych, czas na snurkowanie, możliwość podziwiania raf koralo-
wych, fauny i flory Morza Czerwonego. Następnie dopłyniemy 
do wyspy Giftun, gdzie na pięknej, piaszczystej plaży „Paradise” 
spędzimy około 3 godziny. Możliwość snurkowania bezpośrednio 
z plaży, program animacyjny do dyspozycji gości, parasole, maty, 
bar i toalety. Cena od 199 zł/os.

Nurkowanie głębinowe
Wycieczka rozpoczyna się wypłynięciem w morze w godzinach 
porannych. Krótkie szkolenie na łodzi w języku polskim. Dwa 
zanurzenia pod wodę w  pełnym akwalungu z  instruktorem, 

każde zanurzenie pod wodę trwa około 20 minut. Dodatkowo 
możliwość snorkowania, obiad na statku i napoje bezalkoholowe 
w cenie. Rafy koralowe i ryby na wyciągnięcie ręki, dla zaintere-
sowanych możliwość kursu nurkowego PADI - szczegóły u rezy-
dentów. Cena od 199 zł/os.

Z dziećmi

Delfinarium
Jedyna taka okazja, żeby obejrzeć show z udziałem przeuroczych 
delfinów: salta i skoki oraz różne zabawy z przedmiotami w wo-
dzie i z instruktorem. To niezapomniany i fantastyczny 45-minu-
towy pokaz sztuczek i umiejętności tych inteligentnych ssaków! 
Za dopłatą możliwość pływania z delfinami.

Dla aktywnych

Sporty wodne
Dla aktywnych gości hotele oferują sprzęt do sportów wodnych, 
z którego korzystanie jest z reguły płatne. Miła dawka orzeźwienia 
i niezapomnianych sportowych emocji po całodniowym upale!

Relaks

Na zakupy do Senzo Mall w Hurghadzie!
Galeria handlowa Senzo usytuowana jest przy Safaga Road 61111. 
W galerii m.in.: szereg sklepów, z których wiele reprezentuje do-
brze znane, międzynarodowe marki, ale również strefę gastrono-
miczną, supermarket oraz park rozrywki. 

Ekskluzywna zabawa w Little Budda
Na wieczór w ekskluzywnym wydaniu w najdroższej dyskotece 
w Hurghadzie nie trzeba nikogo namawiać. Pomimo, że wstęp 
kosztuje blisko 20 USD/os, to lokal przyciąga turystów niesamo-
witym klimatem, wystrojem oraz wyśmienitą muzyką. Można tu-
taj skosztować świetnych drinków i w gronie przyjaciół spędzić 
naprawdę niezapomniany wieczór. 

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.

Giza
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Położenie
Niedawno otwarty, luksusowy hotel położony w idyllicznej i eks-
kluzywnej oazie Abu Soma, bezpośrednio przy piaszczystej plaży, 
w odległości ok. 45 minut jazdy od lotniska w Hurghadzie.
Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża o długości około 200 m. Leżaki i pa-
rasole na plaży bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, 4 restauracje, w tym: 
główna “Elements”, włoska “Luca Toni”, serwująca ryby oraz ser-
wująca potrawy kuchni orientalnej “Zeina”, lobby bar “Turuoise”, 
2 bary przy basenie: “Tropicana” i “Sea Shark”, 2 bary przy pla-
ży, 5 basenów zewnętrznych (w tym jeden z podgrzewana wodą 
w sezonie zimowym), basen dla dzieci, niewielki park wodny 
(6 zjeżdżalni). Do dyspozycji także siłownia (07:00-21:00) a za 
dodatkową opłatą centrum SPA, pralnia, sklepiki z pamiątkami.
Pokoje
Każdy z ponad 390 przestronnych pokoi wyposażony jest w kom-
fortowe, nowoczesne meble i prywatne balkony z widokiem na 
eleganckie ogrody, baseny lub na Morze Czerwone. W każdym 
pokoju znajduje się łazienka (wanna lub prysznic, wc, suszarka do 
włosów), klimatyzacja, TV-SAT, sejf, telefon, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, minibar (dodatkowo płatny). Do pokoju dostar-
czana codziennie 1 mała butelka wody na osobę – bezpłatnie.
Wyżywienie
All Inclusive - posiłki w formie bufetu: wczesne śniadanie (lobby 
bar, 05:00 - 07:00), śniadanie (restauracja główna i orientalna, 
07:00 - 10:00), późne śniadanie (restauracja orientalna, 10:30 - 
11:30), obiad (restauracja główna, 12:30 - 14:30), kolacja (restaura-
cja główna, 18:30-22:00), przekąski i lody (bar przy basenie, 12:00 
- 17:00), późna kolacja (orientalna restauracja, 23:00 – 00:00). Po-
nadto napoje: gorące, zimne, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe 
(bary przy basenie i na plaży 10:00-18:00; bar w lobby: przez całą 
dobę, w godzinach 00:00-10:00 tylko napoje bezalkoholowe; Lon-
don Pub 19:00-00:00). Raz na pobyt - kolacja w restauracji włoskiej 
lub orientalnej bezpłatnie (wymagana wcześniejsza rezerwacja). 
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje szeroki zakres animacji i rozrywek dla dzieci i do-

rosłych w ciągu dnia i wieczorem. Ponadto siatkówka plażowa, 
wodne polo, aqua arobic, tenis stołowy, łucznictwo, rzutki, mini-
golf, kort tenisowy (wypożyczenie sprzętu i oświetlenie dodat-
kowo płatne). Za dodatkową opłatą: zabiegi w centrum odno-
wy biologicznej (masaże, sauna, jaccuzzi, salon kosmetyczny, 
fryzjer), sporty wodne i centrum nurkowe. Dla dzieci w różnym 
wieku - miniklub (4-7 lat), plac zabaw, brodzik ze zjeżdżalnią.
Internet
Wi-Fi dostepny w lobby, w pokojach hotelowych w ograniczonym 
zakresie.
www.amarinahotels.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Wygoda, elegancja, czystość, wyjątkowa obsługa, rozrywka i jakość jedzenia to największe atuty hotelu. Piaszczysta plaża, rozległa strefa basenowa 
ze zjeżdżalniami i bogate zaplecze rekreacyjne dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń zarówno dla rodzin z dziećmi jak i osób marzących 
o wypoczynku i relaksie! Nowocześnie zaprojektowane, przestronne pokoje zapewniają Gościom nowe doświadczenie luksusu i komfortu. 

Amarina Abu Soma Resort & Aqua Park – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1899 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2179 3079 4020 5520

Grudzień od 1899 2829 3789 5199

Styczeń od 2150 3129 3970 5599

Luty od 2259 3270 4199 5799

Marzec od 2259 3300 4199 5899

Kwiecień od 2250 3250 4130 5799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2130 3020 

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Elegancki, zadbany kompleks hotelowy znajduje się tuż przy 
pięknej plaży położonej w spokojnej zatoce Makadi. Do lotniska 
w Hurghadzie odległość ok. 30 km.
Plaża
Prywatna piaszczysta plaża tuż przy hotelu. Leżaki, parasole 
i ręczniki na plaży dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, sklepy z pamiątkami, 
restauracja główna Blue Lagoon (kuchnia międzynarodowa oraz 
wieczory tematyczne), Trattoria Il Mar Rosso przy plaży serwująca 
dania w formie bufetu, restauracja a’la carte Il Rondo z kuchnią 
włoską, ponadto 4 restauracje przy Labranda Promanade (wy-
magana wcześniejsza rezerwacja, płatne): grecka Taverna Paros, 
kubańska Pequena Habana, amerykański Rock & Roll Burger Ho-
use oraz chińska Yum Asian Kitchen and Bar. Na terenie hotelu 
także bary: Golden Sun w lobby, Terrace na tarasie oraz Tropicana 
i Rock Pool przy basenie a przy Promenadzie (płatne) kawiarnia 
Cafe Cairo oraz lodziarnia Giardino delle Rose. Do dyspozycji go-
ści również 3 baseny i brodzik dla dzieci otoczone dużym tarasem 
słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki przy basenie bezpłatne). 
Za opłatą usługi fryzjerskie, prania oraz opiekunka do dzieci.
Pokoje
Hotel oferuje  ponad 500 funkcjonalnie urządzonych  pokoi 
rozlokowanych w trzykondygnacyjnych budynkach. Wszystkie 
pokoje 2-os. z możliwością jednej dostawki, wyposażone w ła-
zienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., 
telefon, sejf (bezpłatny), mini bar (płatny dodatkowo), balkon 
lub taras z widokiem na ogród lub na basen. Dostępne również 
pokoje rodzinne.
Wyżywienie
All inclusive obejmuje: śniadania (07:00-11:00), obiady (12:00-
15:00), kolacje tematyczne (18:30-21:30) w formie bufetu w re-
stauracji głównej Blue Lagoon. Przekąski (12:00-17:00 i 23:00-
01:00) i lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne 
w wyznaczonych barach (10:00-00:00), w tym przy basenie 
(10:00-do zachodu słońca). Za dopłatą: markowe alkohole, 
świeżo wyciskane soki, kawy smakowe oraz shisha (17:00-23:00). 

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacji w ciągu dnia i wieczorem, m.in.: mu-
zyka na żywo, pokazy, przedstawienia, gry i zabawy. Bezpłatnie: 
siłownia, siatkówka plażowa, bilard (1 godz./ dzień), squash 
(1  godz./dzień), ping pong (30min./dzień), rowerki wodne 
(30min./dzień). Za dodatkową opłatą: zabiegi pielęgnacyjne 
w centrum SPA, sauna, jacuzzi, masaże, korty tenisowe, sporty 
wodne przy plaży. Dla dzieci: zajęcia w mini klubie, plac zabaw, 
brodzik i menu dla najmłodszych w restauracji.
Internet
Wi-Fi bezpłatne w hotelowym lobby.
www.labranda.com/en/hotel/labranda-royal-makadi.html

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Świetny hotel atrakcyjnie położony w Zatoce Makadi tuż przy plaży, polecany szczególnie dla rodzin z dziećmi ze względu na liczne animacje 
oraz organizowane zabawy. Bogata oferta all inclusive, ogromny wybór restauracji i barów, luksus, profesjonalna obsługa - z pewnością 
zachwyci wszystkich szukających wakacyjnego relaksu gości. Serdecznie polecamy!

Labranda Royal Makadi – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2449 3549 4520 6349

Grudzień od 1999 3099 3849 5699

Styczeń od 2480 3970 4570 7049

Luty od 2500 3700 4630 6630

Marzec od 2379 3649 4430 6520

Kwiecień od 2490 3770 4549 6720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2230 3249 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Imponujący, przestronny kompleks hotelowy położony w po-
łudniowej części Hurghady. Do centrum Sakkali - ok. 17 km, do 
lotniska - ok. 13 km.
Plaża
Prywatna, piaszczysto-żwirowa plaża (zalecane obuwie ochron-
ne). Przy wejściu do morza płytka laguna. Parasole, leżaki oraz 
ręczniki na plaży - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, sklepy, bankomat, dyskoteka, 6 restauracji, 
w tym główna Topaz oraz restauracje a’la carte (dodatkowo płat-
ne): włoska La Rocca, Sennara z owocami morza, azjatycka Ginger 
i libańska Zaitouna, a także kilka barów: przy plaży, przy basenie, 
lobby bar oraz shisha bar. Na terenie kompleksu znajduje się 16 
basenów, 4 brodziki i mini aquapark dla najmłodszych gości. Przy 
plaży aquapark z 11 zjeżdżalniami oraz jacuzzi. Parasole, leżaki 
oraz ręczniki na terenie obiektu - bezpłatnie.
Pokoje
Ponad 1300 komfortowych i  gustownie urządzonych pokoi, 
mieszczących się w 3-piętrowych budynkach hotelowych. Stan-
dardowe pokoje są 2-osobowe (brak możliwości dostawki - moż-
liwe tylko w pokojach superior lub rodzinnych). Wszystkie pokoje 
wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do 
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, 
sejf, lodówkę, mini bar (dodatkowo płatny) oraz balkon lub taras. 
Łóżeczka dla niemowląt - bezpłatnie.
Wyżywienie
Bogata formuła All Inclusive: śniadania (07:00-10:30), obiady 
(12:30-14:30), kolacje (18:30-22:00) - wszystkie posiłki w formie 
bufetu w restauracji głównej. Ponadto przekąski, ciastka, kanapki, 
pizza, burgery (12:00-17:00) oraz podwieczorek (17:00-18:00). 
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe, serwowane w ba-
rach w ciągu dnia (10:00-24:00). Formuła All Inclusive nie obej-
muje mini-baru i restauracji a’la carte. 
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych, wieczorny 
show, pokazy tańca, dyskoteka (22:00-02:00, bezpłatne napoje 
do 24:00). Dla najmłodszych - mini klub, plac zabaw, brodziki, a za 

opłatą opiekunka do dzieci. Ponadto dostępne również: 16 basenów 
(część podgrzewana w sezonie zimowym), w tym 4 baseny tylko 
dla dzieci, aquapark (10:00-13:00 i 14:30-16:30) ze zjeżdżalniami 
dla dzieci i dorosłych, siłownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, 
4 korty tenisowe (sprzęt za dodatkową opłatą), jacuzzi na plaży (w 
godzinach 10:00-12:00 i 14:00-16:00), boccia, piłka wodna, wodny 
aerobik, rzutki. Za opłatą: sporty wodne na plaży, jazda na wielbłą-
dach, centrum SPA oferujące: saunę, jacuzzi oraz masaże (płatne).
Internet
Bezpłatny dostęp do WiFi na terenie recepcji i hotelowego lobby 
(limit do 2GB). 
www.jaz.travel.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Royal Aquapark

Duży, nowoczesny i luksusowy hotel z rewelacyjną lokalizacją przy samej plaży! Ceniony wśród Gości za bogactwo animacji, dobry serwis 
i dobrą kuchnię. Dedykowany osobom preferującym aktywny wypoczynek, a także rodzinom z dziećmi.

Jaz Aquamarine Resort – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

2120 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2370 3499 4399 6270

Grudzień od 2120 3270 4049 5970

Styczeń od 2349 3549 4349 6349

Luty od 2529 3690 4699 6549

Marzec od 2550 3949 4720 7020

Kwiecień od 2569 3949 4699 6899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2670 4130 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Hurghada

Położenie
Dobrej klasy, przestronny hotel, położony ok. 50 km od centrum 
Hurghady, ok. 4 km od Safagi, a od Soma Bay - ok. 8 km. Położony 
w spokojnej okolicy i otoczony egzotycznym ogrodem.
Plaża
Położony tuż przy własnej, piaszczystej plaży z łagodnym zej-
ściem do morza. Leżaki, materace, parasole i ręczniki na plaży 
- bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel w stylu karaibskim, składa się z budynku głównego z ca-
łodobową recepcją oraz kilkunastu willi z pokojami. Ponadto 
restauracja główna Caribbean oraz restauracje tematyczne (raz 
na pobyt wstęp bezpłatny; wymagana wcześniejsza rezerwacja): 
Barbeque (dania mięsne i rybne) oraz włoska La Palma, wiele 
barów (m.in.: w lobby, bar przy basenie, przy plaży), shisha corner 
(za opłatą), amfiteatr, mini centrum handlowe, bankomat, 3 ba-
seny zewnętrzne (w tym jeden z podgrzewaną wodą w sezonie 
zimowym) oraz basen dla dzieci (podgrzewany w miesiącach zi-
mowych), mini aquapark z 5 zjeżdżalniami (3 dla dorosłych i 2 dla 
dzieci) oraz klub dla dzieci. Leżaki, materace, parasole i ręczniki 
przy basenach - bezpłatnie.
Pokoje
Ponad 520 pokoi mieszczących się w niskich, dwupiętrowych wil-
lach (brak wind), otoczonych ogrodem. Przestronne i urządzone 
ze smakiem 2-osobowe pokoje superior z widokiem na ogród 
lub basen (możliwość 1 dostawki). Wszystkie pokoje posiadają: 
łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie ste-
rowaną klimatyzację, telefon, TV-sat, zestaw do parzenia kawy 
lub herbaty, sejf, mini-bar (płatny), balkon lub taras. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:30), późne śniadania w barze 
na plaży (11:00-12:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (19:00-
21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Dodatkowo w re-
stauracji Tortuga na plaży również obiady (12:30-14:30) i kolacje 
(19:00-21:00). W ciągu dnia lekkie przekąski oraz podwieczorek 
(15:30-17:00), lody dla dzieci (15:30-17:00). Wybrane napoje 
bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w wyznaczonych 
barach w godz. 10:00-24:00. Restauracje tematyczne raz na 

pobyt bezpłatnie (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Napoje 
w dyskotece po godz. 24:00 dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Aerobik, fitness, siłownia, koszykówka, siatkówka plażowa, bilard, 
rzutki, waterpolo, boccia, pokazy tańca. Za dodatkową opłatą moż-
na skorzystać z centrum SPA (sauna, jacuzzi) oraz centrum sportów 
wodnych przy plaży. Dla dzieci - plac zabaw, basen, mini klub.
Internet
W recepcji oraz lobby barze bezpłatny dostęp do WiFi (o limi-
towanej prędkości).
www.caribbeanworldresorts.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin Aquapark

Komfortowy hotel zapewniający swoim gościom wiele atrakcji, rewelacyjną plażę z centrum sportów wodnych oraz bogate All Inclusive - 
znakomity wybór dla rodzin z dziećmi oraz miłośników sportów wodnych!

Caribbean World Resort – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1920 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2170 3070 3970 5470

Grudzień od 1920 2820 3630 5130

Styczeń od 2170 3099 3970 5520

Luty od 2279 3229 4199 5770

Marzec od 2210 3220 4070 5720

Kwiecień od 2220 3170 4049 5630

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Hurghada

Położenie
Hotel położony w malowniczym ogrodzie w rejonie Makadi Bay, 
około 30 km od lotniska w Hurghadzie. 
Plaża
Hotel usytuowany przy pięknej, piaszczystej plaży, z rafą koralową 
oddaloną ok. 400 m od brzegu (pomost z zejściem do morza). 
Leżaki, parasole i ręczniki na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, sklepiki z pamiątkami, przechowal-
nia bagażu, fryzjer, salon urody, pralnia, 2 restauracje: główna 
Andalus i na plaży Sea Breeze, 2 restauracje a’la carte: włoska 
Casa Mia i indyjska Taj Majhal, 2 restauracje a’la carte w sąsiednim 
hotelu Stella Di Mare Garden: chińska oraz libańska (rezerwacja 
do dwóch wybranych spośród 4 wymienionych), a także 4 bary 
(2 przy basenach, na plaży i w lobby) i orientalny bar z shishą 
(płatny). Ponadto: 3 baseny (w tym 1 podgrzewany i 1 relaksa-
cyjny). Dla najmłodszych – 2 brodziki. Goście mogą korzystać ze 
zjeżdżalni w mini-aquaparku w sąsiednim hotelu Stella Di Mare 
Gardens Resort & Spa.
Pokoje
Ok. 600 pokoi: standardowe i rodzinne, każdy wyposażony jest 
w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-
-sat, telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty (na życzenie), 
sejf, mini bar (płatny), balkon lub taras.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-12:00), obiady (12:30-15:00), ko-
lacje (18:30-21:30) w restauracji głównej Andalus oraz przekąski 
(15:30-17:00) i obiad w restauracji na plaży Sea Breeze. Dostępne 
wybrane lokalne napoje alkoholowe (m.in. piwo, wino, wódka) 
i bezalkoholowe (10:00-23:00) w wyznaczonych restauracjach 
i barach. Bary na plaży i przy basenie czynne od 09:00 do za-
chodu słońca, lobby bar czynny 10:00-23:00, bar w dyskotece 
czynny od 23:00 do 2:00 (nie jest on objęty systemem all inc-
lusive). Raz na pobyt goście mogą skorzystać z dwóch (z 4 do 
wyboru) restauracji a’la carte (indyjskiej i włoskiej oraz chińskiej 
i libańskiej w sąsiednim hotelu Stella Di Mare Gardens Resort & 
Spa) po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. Każdego dnia do 
pokoju dostarczana jest butelka wody mineralnej. 

Program sportowy i animacyjny
Urozmaicone dzienne i wieczorne animacje oraz liczne atrakcje: 
siłownia (10:00-20:00), kort tenisowy, mini golf, bilard, rzutki, 
tenis stołowy, centrum nurkowe (część z wymienionych płatna), 
dyskoteka (czynna 23:00-02:00, wstęp bezpłatny, napoje za 
opłatą), centrum Spa (płatne): m.in. sauna, jacuzzi, masaże. Dla 
dzieci: mini club (10:00-13:00 i 15:00-17:00), plac zabaw, zjeżdżal-
nie w hotelu Stella Di Mare Gardens & Spa.
Internet
Wi-Fi w lobby i na tarasie przy lobby (bezpłatne). Internet w po-
kojach płatny. 
www.stelladimare.com/

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Doskonały hotel, ceniony wśród gości za piękne rafy koralowe, pyszne jedzenie i wysoki standard obsługi. Znakomity wybór zarówno dla 
osób chcących wypocząć, jak i aktywnie spędzić czas.

Stella Di Mare Beach Resort & Spa – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2020 2699 3599 4720

Grudzień od 1770 2449 3299 4430

Styczeń od 2020 2780 3570 4799

Luty od 2100 2829 3799 5020

Marzec od 2050 2849 3720 5020

Kwiecień od 2069 2820 3699 4970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1949 2599 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Hurghada

Położenie
Położony na zadbanym zielonym terenie w rejonie Zatoki Makadi, 
tuż obok Stella Di Mare Beach Resort & Spa. Do centrum Hurgha-
dy ok. 40 km, do portu lotniczego w Hurghadzie ok. 33 km.
Plaża
Do piaszczysto-żwirkowej plaży z rafa koralową ok. 950 m. Z ho-
telu kursuje kilka razy dziennie bezpłatny bus do plaży. Leżaki, 
parasole i ręczniki na plaży dostępne bezpłatnie. 
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, restauracja główna 
Blue Pharaoh, 2 restauracje a’la carte: Layali Beirut z kuchnią 
libańską i Royal Wok z kuchnią chińską (wymagana rezerwacja), 
kilka barów, w tym przy basenie, na plaży i w lobby. Ponadto 8 
basenów (1 z nich podgrzewany zimą), m. in.: basen ze sztuczną 
falą i 2 brodziki dla najmłodszych. Tarasy słoneczne z leżakami, 
parasolami i ręcznikami w cenie. Dodatkowo w hotelu dostępne 
(niektóre za opłatą): salon piękności, dyskoteka, bilard, sklepiki 
z pamiątkami, przechowalnia bagażu, pralnia.
Pokoje
Ponad 700 komfortowo urządzonych pokoi wyposażonych w: 
łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klima-
tyzację, TV-sat, telefon, sejf, mini bar (płatny), balkon lub taras. 
Dostępne również pokoje rodzinne.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania, obiady i kolacje w formie bu-
fetu w restauracji głównej Blue Pharaoh oraz przekąski w barze 
przy basenie i w restauracji na plaży Sea Breeze, wybrane lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa i herbata serwowa-
ne w określonych barach (w godz. 10:00-23:00) i w restauracji 
głównej do posiłków. Raz na pobyt możliwość rezerwacji kolacji 
w dwóch wybranych restauracjach a’la carte w hotelu Stella Di 
Mare Gardens lub Stella Di Mare Beach - wymagana wcześniej-
sza rezerwacja. Bary na plaży i przy basenie czynne od 10:00 do 
zachodu słońca, lobby bar czynny 10:00-23:00, bar w dyskotece 
czynny od 23:00 do 02:00 (nie jest objęty formułą All Inclusive). 
Dodatkowo płatne: markowe alkohole, świeżo wyciskane soki, 
restauracje a’la carte oraz inne niewymienione powyżej napoje 
i posiłki. 

Program sportowy i animacyjny
Ciekawy program animacyjny, zajęcia sportowe, a wieczorami 
przedstawienia i występy. W hotelu siłownia (10:00-20:00), rzutki 
i tenis stołowy. Dla najmłodszych 2 brodziki, zajęcia w mini klubie 
(10:00-13:00 i 15:00-17:00), plac zabaw, 2 zjeżdżalnie, specjalne 
menu i krzesełka w restauracji. Za opłatą: kort tenisowy, bilard, mini 
golf, centrum nurkowe przy plaży hotelu Stella Di Mare Beach, dys-
koteka, SPA (m.in. sauna, jacuzzi, masaże, salon piękności).
Internet
Wi-Fi w lobby i na tarasie przy lobby dostępne bez opłat. Internet 
w pokojach - płatny.
www.stelladimare.com

All Inclusive We dwoje Dla rodzin

Tętniący życiem hotel zapewni mnóstwo frajdy amatorom wodnych atrakcji. Dzięki swej lokalizacji w słynącej z pięknych raf koralowych 
Zatoce Makadi, sprawdzi się również idealnie na udane wakacje dla miłośników snurkowania i nurkowania. Serdecznie polecamy!

Stella Di Mare Gardens Resort & Spa – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1820 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1980 2599 3499 4520

Grudzień od 1820 2370 3220 4299

Styczeń od 1970 2599 3499 4599

Luty od 2100 2740 3730 4799

Marzec od 2000 2749 3630 4849

Kwiecień od 2040 2720 3630 4799

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1420 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Hurghada

Położenie
Położony w ekskluzywnej część Hurghady, w dzielnicy Sahl Ha-
sheesh w odległości ok. 20 km od lotniska w Hurghadzie.
Plaża
Hotel znajduje się przy prywatnej piaszczystej plaży o długości 
ok. 1,5 km. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży i przy basenie są 
bezpłatne. 
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, bankomat, sklep z pamiątkami, ap-
teka, pralnia (płatna), salon kosmetyczny (płatny), centrum spa 
(płatne). Do dyspozycji gości są 2 restauracje („The Citadel” i „Har-
bour Inn”), 3 restauracje tematyczne (wymagana rezerwacja do 
restauracji włoskiej oraz orientalnej, azjatycka ogólnodostępna), 
6 barów (2 przy basenie, 3 na plaży, w lobby), kącik z lodami oraz 
shisha bar (płatny). Ponadto 3 baseny ze słodką wodą o nieregu-
larnych kształtach (w tym 2 podgrzewane zimą) i brodzik dla dzieci.
Pokoje
Ok. 500 przestronnych pokoi,  wyposażonych w łazienkę (wanna 
lub prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidulanie sterowaną 
klimatyzację, sejf, telefon, TV-sat., mini bar (codziennie uzupeł-
niany wodą), zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:00-
11:00) kolację (18:00-21:00) i nocne przekąski w restauracji „The 
Citadel”, obiad (12:30-15:30) i popołudniowe przekąski (15:00-
17:00) w restauracji „Harbour Inn”. Kolacje również w restau-
racjach tematycznych (wymagana wcześniejsza rezerwacja). 
Ponadto lokalne napoje alkoholowe (m.in. piwo, wino - w godzi-
nach 10:00-02:00) i bezalkoholowe (m.in. woda, kawa, herbata 
– dostępne 24 h). Lobby bar czynny 24 h (napoje bezalkoholowe 
całą dobę, alkoholowe w godzinach 10:00-02:00). W lobby barze 
podawane są również śniadania kontynentalne (05:00-07:00). 
Bary przy basenie i na plaży (10:00-17:00), shisha bar (płatny, 
12:00-00:00). Świeżo wyciskane soki i  napoje butelkowane 
(oprócz wody) nie są objęte opcją all inclusive. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne i wieczorne animacje i zabawy prowa-
dzone przez międzynarodowy zespół, m.in.: rzutki, bilard, lekcje 

tańca, boccia, water polo, siatkówka plażowa, tenis na plaży, 
zajęcia aerobiku. Do dyspozycji gości są dodatkowo: sporty 
wodne i motorowe na plaży (płatne), siłownia, centrum fitness, 
centrum Spa (masaże, łaźnia turecka, sauna - płatne), muzyka 
na żywo. W hotelu znajduje się dyskoteka (płatna). Dla dzieci: 
brodzik, 2 place zabaw, mini club (4-10 lat), animacje, pokój gier, 
opiekunka (płatna).
Internet
Dostęp do Internetu bezpłatny w pokojach (połączenie przez ka-
bel telefoniczny do laptopa). Wi-Fi bezpłatne, dostępne w lobby, 
shisha barze i kawiarni.
www.pickalbatros.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Znakomitej klasy hotel ze świetną lokalizacją przy samej plaży i unikatową architekturą. Każdy pokój posiada widok na morze!

Albatros Citadel – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

2270 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2680 3999 4849 7020

Grudzień od 2270 3630 4270 6570

Styczeń od 2580 3999 4730 7099

Luty od 2760 4140 4899 7299

Marzec od 2600 3980 4770 7070

Kwiecień od 2590 3970 4720 7049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2549 3849 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1420 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Hurghada

Położenie
Zlokalizowany w spokojnej okolicy Zatoki Sahl Hasheesh, ok. 
25 km na południe od centrum Hurghady z licznymi sklepami, 
restauracjami i urokliwą Nową Mariną. Port lotniczy w Hurghadzie 
znajduje się w odległości ok. 20 km na północ od hotelu.
Plaża
Hotel zlokalizowany jest bezpośrednio przy prywatnej, piaszczy-
stej plaży, z rafą koralową oddaloną ok. 300 m od brzegu. Leżaki, 
parasole i ręczniki na plaży bez opłat.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, restauracja główna oraz 
3 restauracje a la carte: włoska, meksykańska i brazylijska (wyma-
gana rezerwacja do dwóch wybranych), kilka barów, w tym bar 
przy basenie, bar na plaży i lobby bar. Na dużym terenie hote-
lowym znajduje się 7 basenów (1 z nich podgrzewany w sezonie 
zimowym) o różnych kształtach, wielkości i głębokości. Leżaki, 
parasole i ręczniki przy basenie w cenie. Dodatkowo w hotelu 
dostępne (niektóre za opłatą): siłownia, SPA, salon piękności, 
amfiteatr, bilard, centrum sportów wodnych.
Pokoje
Hotel posiada 432 przestronne, nowocześnie urządzone standar-
dowe pokoje 2-os. (z możliwością dostawki) posiadają ok. 28 m2 
i są wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka 
do włosów), klimatyzację, TV, telefon, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, sejf, mini bar (płatny dodatkowo), balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania 
(10:00-11:00), obiady (12:30-14:30), kolacje (18:30-21:30) oraz 
późne kolacje (21:30-23:00) zazwyczaj w formie bufetu a tak-
że przekąski serwowane w wyznaczonym barze (12:30-17:30). 
Dostępne są również lokalne napoje alkoholowe (m.in. piwo, 
wino, wódka) oraz wybrane napoje bezalkoholowe, kawa i her-
bata serwowane w określonych barach na terenie hotelu w godz. 
10:00-24:00 i w restauracji głównej do posiłków. Raz na pobyt 
możliwość zjedzenia kolacji w wybranej restauracji a la carte - wy-
magana wcześniejsza rezerwacja. Dodatkowo płatne: markowe 
alkohole, świeżo wyciskane soki, specjalne kawy, restauracje a’ la 
carte oraz inne niewymienione powyżej napoje i posiłki.

Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia i wieczorami prowadzony program animacyjny, za-
jęcia sportowe (m.in. aqua aerobic, wodne polo), przedstawienia 
i muzyka na żywo w amfiteatrze przy plaży. Hotel oferuje także: 
siłownia, rzutki, siatkówka, tenis stołowy. Dla dzieci przygotowa-
no brodzik, zajęcia w mini klubie (4-12 lat), mini disco, nieduży 
plac zabaw. Za opłatą: bilard, SPA (m.in. sauna, jacuzzi, masaże, 
salon piękności).
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w lobby i pokojach.
www.orbitalliance.com/sahl-hasheesh/ocean-breeze-sahl-ha-
sheesh

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Nowo otwarty hotel zachwyca oryginalną architekturą i malowniczą lokalizacją przy pięknym odcinku wybrzeża Morza Czerwonego. 
Spokojne sąsiedztwo hotelu zapewni błogi relaks i beztroski wypoczynek z dala od miasta, czy to na plaży, czy przy jednym z wielu basenów. 
Dla pragnących rozrywki hotel oferuje szereg atrakcji. Polecamy!

Gravity Sahl Haseesh (ex Ocean Breeze) – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

2050 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2350 3429 4299 6099

Grudzień od 2050 3150 3899 5720

Styczeń od 2329 3479 4270 6199

Luty od 2490 3620 4520 6399

Marzec od 2409 3610 4430 6399

Kwiecień od 2410 3579 4399 6349

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Hurghada

Położenie
Kameralny hotel, z którego rozpościera się piękny widok na Morze 
Czerwone. Odległość od starego centrum Hurghady to jedynie ok. 
2 km, a od lotniska w Hurghadzie ok. 15 km.
Plaża
Obiekt położony jest bezpośrednio przy piaszczystej, prywatnej 
plaży. Leżaki, parasole, materace oraz ręczniki kapielowe na pla-
ży - bezpłatne. Możliwość korzystania tylko z wydzielonej plaży 
hotelowej.
Do dyspozycji gości
Hotel, wyremontowany w 2011 r., składa się z budynku głównego 
oraz dwóch 4-piętrowych skrzydeł. Recepcja 24 - godz., 4 windy, 
punkt wymiany walut, bankomat, sklepiki z pamiątkami, pralnia. Dla 
Gości przygotowano: 3 restauracje (główną oraz 2 a’la carte - wło-
ską i z owocami morza), bary: przy basenie i na plaży (10:00-17:00), 
a także pub On the Rocks, kawiarnię Star i dyskotekę Subway. Przy 
hotelu znajdują się 2 baseny (w tym 1 z podgrzewaną wodą w se-
zonie zimowym; w jednym wydzielona sekcja dla dzieci). Leżaki, 
parasole, materace oraz ręczniki kąpielowe przy basenie bezpłatne.
Pokoje
Ponad 290 gustownie i wygodnie urządzonych pokoi 2-oso-
bowych (możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej) 
wyposażonych w łazienkę (wanna, WC, suszarka do włosów), 
klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), mini bar (płatny) 
oraz balkon lub taras. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00), 
kolacje (19:00-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji 
głównej. Dodatkowo: późne śniadania (10:30-11:30), przekąski 
w barze na plaży i restauracji (12:30-14:30), słodki podwieczorek 
(16:00-17:00), lody dla dzieci (12:00-17:00) w barze włoskim. Po-
nadto lokalne napoje chłodzące, lokalne alkohole, kawa, herbata 
dostępne w wyznaczonych barach (10:00-24:00). Dostępna woda 
mineralna z dystrybutorów. Dodatkowo płatne: alkohole importo-
wane, świeżo wyciskane soki, espresso, cappuccino, kawa po tu-
recku, napoje butelkowane, a także restauracja a’la carte (rybna). 
Raz w tygodniu możliwość skorzystania z włoskiej restauracji a’la 
carte bezpłatnie (wymagana wcześniejsza rezerwacja). 

Program sportowy i animacyjny
Dla dzieci i dorosłych: tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna i siat-
kowa, dyskoteka oraz wieczorny program rozrywkowy. Za dodat-
kową opłatą - siłownia, jacuzzi, masaże, sauna, łaźnia turecka, 
bilard, mini golf, sporty wodne na plaży: centrum nurkowania, 
windsurfing oraz kitesurfing
Internet
W pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu dostęp do WiFi 
za opłatą (ok. 20 EGP/ 1 godzinę, 100 EGP/ 1 dzień lub 200 EGP/ 
1 tydzień).
www.seastarbeaurivage.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun

Bardzo dobrej klasy hotel, ceniony ze względu na najwyższej jakości serwis i znakomite jedzenie. Polecany wymagającym Klientom, którzy 
szukają spokojnego wypoczynku.

Sea Star Beaurivage – Hurghada +

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: czwartki

CENA OD

1799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2020 2720 3630 4799

Grudzień od 1799 2499 3349 4520

Styczeń od 2020 2749 3630 4849

Luty od 2129 2860 3849 5070

Marzec od 2060 2849 3730 5020

Kwiecień od 2070 2820 3720 4970

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Hurghada

Położenie
Komfortowy hotel położony ok. 20 min. jazdy od centrum 
Hurghady i 15 min. od lotniska. Hotel składa się z budynku głów-
nego i bungalowów, a w pobliżu zespołu hotelowego znajduje się 
centrum handlowe oraz sklepy z pamiątkami.
Plaża
Usytuowany ok. 900 m od pięknej, piaszczystej plaży należącej 
do hotelu Dana Beach (przejście przez ulicę). Na plażę kursuje 
bezpłatny bus hotelowy (08:30-17:00) co ok. 30 min. Parasole, 
leżaki oraz materace na plaży - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, liczne restauracje, m.in.: główna Mediter-
ranean z kuchnią śródziemnomorską, marokańska Tagine (wy-
magana wcześniejsza rezerwacja), azjatycka, niemiecka Zum Ka-
iser, włoska Alfredo, 9 barów zlokalizowanych na terenie całego 
kompleksu oraz na plaży, a także kawiarnia. Ponadto w hotelu 
znajduje się bankomat, przechowalnia bagażu, pralnia, apteka, 
mini market, pomoc medyczna (część z nich dodatkowo płatna). 
Hotel posiada 14 lagunowych basenów, połączonych mostami 
i kanałami wodnymi oraz największy w Hurghadzie aquapark z 35 
zjeżdżalniami (21 dla dorosłych oraz 14 dla dzieci) - parasole, le-
żaki przy basenach dostępne bezpłatnie.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 860 przestronnych, komfortowych pokoi 
mieszczących się w niewysokich budynkach (bungalowach). Stan-
dardowe pokoje są 2-os. z możliwością 1 lub 2 dostawek. Wszyst-
kie pokoje wyposażone są w: łazienkę (prysznic, WC, suszarka do 
włosów), klimatyzację, TV sat., telefon, sejf (bezpłatny), mini bar 
(płatny) oraz balkon lub taras. Łóżeczko dla niemowląt bezpłatne.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:00-
11:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-21:30) serwowane 
w formie bufetu. Ponadto: przekąski (12:00-17:00), lody i na-
leśniki (12:00-21:00) w wybranych barach oraz późne kolacje 
(22:00-24:00) w wybranej restauracji. Lokalne napoje alkoholo-
we i bezalkoholowe w wybranych barach i restauracjach w godz. 
10:00-24:00. Dodatkowo płatne: świeżo wyciskane soki, impor-
towane alkohole, napoje w butelkach i puszkach oraz mini bar.

Program sportowy i animacyjny
Całodzienny program animacyjny, aerobik, aqua aerobik, boisko 
do piłki nożnej, stół do ping-ponga, mini golf, szachy, korty teni-
sowe, tenis stołowy oraz siłownia. Dodatkowo płatne: rakiety do 
tenisa, oświetlenie kortów, bilard, sala gier video, masaże, sau-
na, jacuzzi, zabiegi pielęgnacyjne w SPA, nurkowanie oraz sporty 
wodne przy plaży Dana. Dla najmłodszych: animacje, plac zabaw, 
brodziki, mini klub, mini disko, dziecięcy aqua park, menu oraz 
krzesełka dla dzieci w restauracji.
Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do WiFi.
www.pickalbatros.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Posiada niezwykle szeroką ofertę rekreacyjną, zarówno dla tych bardziej oraz mniej aktywnych. Idealny dla rodzinnego wypoczynku ze 
względu na wspaniały - największy w Hurghadzie park wodny!

Jungle Aqua Park – Hurghada +

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: czwartki

CENA OD

2050 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2350 3429 4299 6099

Grudzień od 2050 3200 3899 5720

Styczeń od 2329 3479 4270 6199

Luty od 2430 3559 4430 6270

Marzec od 2330 3479 4299 6199

Kwiecień od 2329 3410 4270 6070

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1399 1449 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada

Położenie
Hotel znajduje się w doskonałej lokalizacji w Makadi Bay - spo-
kojnej zatoce z pięknymi rafami koralowymi. Do centrum miasta 
ok. 35 km, a do lotniska w Hurghadzie ok. 30 km.
Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża hotelowa o długości 200 m. Leżaki, 
parasole i ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 3 restauracje: główna (serwująca 
śniadania i kolacje), Makadi Beach Art Deco w pobliżu plaży oraz 
a’la carte Oriental Grill House i Sea Treasure Fish na plaży (do-
datkowo płatne). Ponadto bary w lobby, przy basenie i na plaży, 
a także basen ze słodką wodą i brodzik dla dzieci (leżaki, para-
sole i ręczniki przy basenie bezpłatne). Dodatkowo płatne usługi 
prania, fryzjer i opiekunka do dziecka. Goście hotelu mają bez-
pośredni dostęp do Promenady Labranda, dzielonej z sąsiednim 
hotelem Labranda Royal Makadi. Przy Promenadzie kilka lokali 
gastronomicznych (dostępne za opłatą): grecka Taverna Paros, 
kubańska restauracja Pequeña Habana, amerykański Rock & Roll 
Burger House, chińska Yum Asian Kitchen & Bar, kawiarnia Café 
Cairo i lodziarnia Giardino delle Rose.
Pokoje
Hotel posiada 339 pokoi rozlokowanych w dziewięciu 2-piętro-
wych budynkach, z widokiem na basen, ogród lub częściowo na 
morze, wszystkie z balkonem lub tarasem. Pokoje 2-osobowe 
wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do 
włosów), klimatyzację, telefon, TV sat, sejf (bezpłatny), zestaw 
do parzenia kawy i herbaty oraz minibar (dodatkowo płatny). 
Dostępne również pokoje rodzinne.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (06:30-11:00) w formie bufetu w restau-
racji głównej, obiady (12:00-15:00) w formie bufetu w restaura-
cji Makadi Beach Art Deco oraz kolacje w formie bufetu lub a’la 
carte w wybranej restauracji (głównej, Makadi Beach Art Deco 
lub Oriental Grill House – wymagana wcześniejsza rezerwacja). 
W ciągu dnia kawa i ciasto (10:00-12:00), przekąski (15:00-17:00) 
oraz wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wy-
znaczonych barach (10:00-24:00, od 00:00-10:00 wszystkie 

napoje dodatkowo płatne). All Inclusive nie zawiera świeżo wy-
ciskanych soków oraz importowanych napojów alkoholowych.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, m.in.: rzutki, 
piłka wodna, aerobik w wodzie, tenis stołowy, siatkówka plażo-
wa, pokaz ognia, konkursy, zabawy i przedstawienia. Bezpłatnie 
dostępna siłownia a za dodatkową opłatą: sauna, łaźnia paro-
wa, jacuzzi, usługi pielęgnacyjne w centrum SPA, kort tenisowy 
i sporty wodne. Dla dzieci – miniklub i plac zabaw.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w ogólnodostępnej części hotelu.
www.labranda.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Świetna lokalizacja bezpośrednio przy malowniczej plaży, zapierające dech w piersiach zachody słońca i dostęp do bogatych raf koralowych 
sprawią, że będą to niezapomniane wakacje! Dodatkowym atutem jest Promenada Makadi z możliwością wyboru spośród restauracji 
serwujących dania z całego świata.

LABRANDA Club Makadi – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2220 3149 4130 5699

Grudzień od 1849 2730 3599 5070

Styczeń od 2249 3470 4199 6220

Luty od 2279 3250 4270 5899

Marzec od 2179 3199 4099 5770

Kwiecień od 2269 3299 4199 5930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 2870 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada

Położenie
Nadmorski hotel przeznaczony wyłącznie dla gości od 16 roku ży-
cia. Niewielki, butikowy obiekt, usytuowany między pustynnymi 
wydmami i malowniczymi górami, w pobliżu pięknej naturalnej 
zatoki Morza Czerwonego, z dostępem do prywatnej plaży. Do 
centrum Hurghady ok. 35 km a do lotniska ok. 30 km.
Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża hotelowa o długości ok. 500 m po-
łożona jest w odległości ok. 900 m od hotelu. Dojście do plaży 
ulicą, hotel zapewnia również bezpłatny transport. Leżaki, para-
sole i ręczniki na plaży dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, główna restauracja Zesty, pizzeria, bary: 
Lime 19, bar na dachu Sundowner, bar na plaży Lemon & Soul, 
a także dodatkowo płatne: bar przy basenie “Cocobar” i lodziar-
nia Gelateria. Ponadto 2 baseny (podgrzewane zimą, leżaki, 
parasole i ręczniki dostępne bezpłatnie). Goście hotelowi mają 
również dostęp do Promenady Labranda, znajdującej się między 
pobliskimi hotelami Labranda Royal Makadi i Labranda Club Ma-
kadi. Przy Promenadzie szeroka gama lokali gastronomicznych 
z wyborem potraw dla każdego (dodatkowo płatne).
Pokoje
281 nowocześnie urządzonych pokoi rozlokowanych w ośmiu dwu-
piętrowych budynkach. Wszystkie pokoje z balkonem i widokiem 
na ogród lub basen, wyposażone w łazienkę (prysznic, wc, su-
szarka do włosów), klimatyzację, telefon, TV sat, sejf (bezpłatny), 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, mini bar (za dodatkową opłatą, 
bezpłatnie uzupełniana codziennie lokalna woda mineralna).
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (06:30-10:00), późne śniadanie (10:00-
11:00), obiad (12:00-15:00), przekąski (15:00-17:00) i kolacja 
(18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji głów-
nej Zesty, wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
serwowane w wyznaczonych barach (10:00-00:00). Jeden raz 
podczas pobytu kolacja w wybranej restauracji przy Promenadzie 
Makadi (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Hotel zastrzega so-
bie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive 
(np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje, m.in.: rzutki, piłka wodna, siatków-
ka plażowa, aerobik w wodzie, bilard, wieczorne przedstawienia. 
Za dodatkową opłatą: zabiegi pielęgnacyjne w spa, sporty wod-
ne, siłownia w hotelu Labranda Club Makadi.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w części ogólnodostępnej.
Kategoria lokalna: ****
lemonandsoul.com

All Inclusive Fit & Fun We dwoje +16 dla dorosłych

W Lemon & Soul Makadi Bay zapach owoców cytrusowych przenika lobby, a dzieła sztuki rozlokowane na terenie hotelu inspirowane 
cytryną wywołują uśmiechy na twarzach gości. To idealne miejsce na wypełnione zabawą wakacje! Hotel tylko dla dorosłych.

Lemon & Soul Makadi Bay – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1779 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2110 2910 3899 5230

Grudzień od 1779 2550 3430 4720

Styczeń od 2150 3229 3970 5770

Luty od 2180 3030 4049 5470

Marzec od 2080 2979 3899 5349

Kwiecień od 2170 3079 3970 5520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 3130 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Hurghada

Położenie
Wygodny hotel znanej egipskiej sieci hotelowej, stylizowany na 
orientalny pałac, składający się z kilku dwupiętrowych pawilo-
nów tworzących patio z basenami i ogrodami. Hotel znajduje się 
w odległości ok. 13 km od centrum Hurghady i 10 km od lotniska.
Plaża
Usytuowany około 900 m od żwirowo- piaszczystej plaży (ła-
godne zejście do morza) należącej do hotelu Dana Beach. Należy 
przejść przez ulicę lub można skorzystać z bezpłatnego busa ho-
telowego kursującego co ok. 30 minut w godzinach 8:00-17:00. 
Na plaży parasole, leżaki oraz materace - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, centrum handlowe, bankomat, pralnia, 
dyskoteka, teatr. Ponadto w  hotelu znajduje się restauracja 
główna Lou Marche (bufet międzynarodowy), restauracje tema-
tyczne serwujące dania kuchni włoskiej, marokańskiej i azjatyckiej 
(wymagana wcześniejsza rezerwacja) oraz bary m.in. na plaży, 
w lobby Tamraya, Oasis Bar, Aladdin Bar oraz La Maison Arab. Na 
terenie hotelu znajduje się 7 basenów (w tym 5 podgrzewanych 
w sezonie zimowym) oraz brodzik dla najmłodszych. Leżaki, pa-
rasole i ręczniki przy basenie - bezpłatnie. 
Pokoje
Ponad 550 gustownie urządzonych pokoi 2-osobowych (moż-
liwa 1 dostawka dla dziecka lub osoby dorosłej) wyposażonych 
w klimatyzację, łazienkę (prysznic lub wanna, WC, suszarka do 
włosów), mini bar (dodatkowo płatny), TV-sat, telefon, sejf (bez-
płatny) oraz balkon lub taras. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:00-
11:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:00-21:00) oraz późne 
kolacje (22:00-24:00) serwowane w restauracji głównej Lou 
Marche. W  ciągu dnia przekąski (12:00-16:00) w  restauracji 
Tagine oraz lody (12:00-21:00). Kawa, herbata, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe oraz butelkowana woda mineralna 
serwowane w godzinach 10:00-24:00 w wyznaczonych barach 
na terenie kompleksu. Ciepłe napoje dostępne całą dobę w lobby 
barze Tamraya.

Program sportowy i animacyjny
Programy animacyjne, m.in.: siatkówka, fitness, siłownia, rzutki, 
mini golf (raz na pobyt), jazda konna i na wielbłądzie (raz na 
pobyt), tenis ziemny (raz na pobyt) - konieczna uprzednia re-
zerwacja. Ponadto plac zabaw dla dzieci, klub dziecięcy, brodzik 
ze zjeżdżalniami oraz wstęp do Muzeum Egipskiego i na pokaz 
Alf Leila Wa Leila Fantasia. Za dodatkową opłatą: bilard, masaże, 
jacuzzi, sauna, spa, wstęp do Jungle Aqua Park, salon piękności, 
centrum nurkowe oraz sporty wodne przy plaży Dana.
Internet
Bezpłatne WiFi w recepcji i pokojach. Kącik internetowy dodat-
kowo płatny.
www.pickalbatros.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Hotel polecamy głównie rodzinom z dziećmi, ze względu na jego bajkową architekturę oraz liczne atrakcje na terenie hotelu i bogatą ofertę 
rekreacyjną.

Alf Leila Wa Leila – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2120 2949 3899 5270

Grudzień od 1849 2720 3499 4970

Styczeń od 2099 2999 3849 5349

Luty od 2179 3029 4020 5430

Marzec od 2100 2999 3899 5349

Kwiecień od 2099 2930 3849 5230

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada

Położenie
Przestronny hotel należący do znanej i cenionej sieci hotelowej 
Three Corners, położony w dużym zadbanym ogrodzie. Pokoje 
rozmieszczone w 9 dwupiętrowych budynkach. Hotel oddalony 
jest o ok. 25 km na północ od centrum Hurghady, ok. 6 km na 
południe od El Gouny oraz ok. 25 km od lotniska.
Plaża
Obiekt usytuowany jest przy prywatnej, piaszczysto-żwirowej 
plaży z molo z dostępem do niewielkiej rafy koralowej (zaleca-
ne obuwie kąpielowe). Na plaży ręczniki kąpielowe, leżaki oraz 
parasole - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, sklep z pamiątkami, mini market, pralnia. 
Hotel posiada restaurację główną Soleil, restaurację Shams na pla-
ży, restaurację a’la carte Dolce Vita serwującą kuchnię włoską oraz 
kilka barów, w tym: lobby bar Soleil, bar przy basenie Sunset Pool 
Bar i bar na plaży Peanuts Beach Club. Klienci skorzystać mogą 
także z 3 basenów zewnętrznych (1 z nich podgrzewany zimą) 
oraz brodzika. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe przy basenie - 
bezpłatne. Hotel posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych.
Pokoje
Ponad 300 pokoi 2-osobowych typu standard o pow. ok 25 m2 
z możliwością jednej dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej, 
wyposażonych w indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazien-
kę (prysznic, WC, suszarka do włosów), TV-sat, telefon, mini bar 
(odpłatnie), sejf oraz balkon lub taras. 
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-
14:30) oraz kolacje (18:00-21:00) serwowane w restauracji głów-
nej w formie bufetu. W ciągu dnia serwowane są także ciepłe 
i zimne przekąski (15:30-17:00) oraz lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe (10:00-00:00) w wyznaczonych barach. All Inc-
lusive nie obejmuje świeżo wyciskanych soków, napojów butel-
kowanych oraz importowanych alkoholi.
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych - gry i zabawy, gimnastyka, ae-
robik w wodzie, nauka i pokazy tańca oraz muzyka na żywo. Do 
dyspozycji gości bezpłatna siłownia. Dodatkowo tenis stołowy, 

siatkówka plażowa, piłka nożna na plaży, piłka wodna, rzutki, 
a przy plaży centrum sportów wodnych (płatne dodatkowo). 
Na terenie hotelu za dodatkową opłatą można skorzystać także 
z sauny, jacuzzi, łaźni parowej oraz masaży. W El Gouna znajdu-
je się ponadto najbliższe pole do mini golfa. Dla najmłodszych 
hotel posiada brodzik, plac zabaw, a także mini klub z bogatym 
programem animacyjnym!
Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do sieci WiFi przy transferze 
do 250 MB na pokój na tydzień (po wykorzystaniu tego transferu 
internet płatny dodatkowo). Za dodatkową opłatą przewodowy 
dostęp do internetu.
www.threecorners.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Bardzo dobra opcja na wakacje w gronie rodziny i przyjaciół. Hotel oferuje duży wybór animacji oraz usługi na najwyższym poziomie!

Three Corners Sunny Beach Resort – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1749 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1999 2670 3699 4799

Grudzień od 1749 2449 3349 4520

Styczeń od 1970 2720 3630 4899

Luty od 2140 2850 3899 5070

Marzec od 2100 2970 3899 5299

Kwiecień od 2099 2920 3849 5220

Cena za dziecko (2-16 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada

Położenie
Hotel wraz z sąsiednim hotelem Aladdin Beach Resort tworzy 
rozległy wakacyjny kompleks, pięknie wkomponowany w zielony 
ogród. Do centrum Hurghady ok. 15 km i ok. 10 km od lotniska.
Plaża
Prywatna, piaszczysto-żwirowa plaża z pomostem tuż przy ho-
telu. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Budynek główny z lobby i recepcją (dostępne bezpłatne sejfy) 
oraz niewielkie jednopiętrowe budynki rozlokowane na rozległym 
terenie. Restauracja główna (kuchnia międzynarodowa), dwie 
restauracje tematyczne: włoska i orientalna, restauracja a’la carte 
z owocami morza (dodatkowo płatna), lobby bar, pub, bar przy 
basenie, bar na plaży oraz kawiarnia orientalna z shishą (dodat-
kowo płatna). Hotel posiada jeden z największych kompleksów 
basenów w Hurghadzie (łączna pow. 2700 m2, część basenów 
podgrzewana zimą) oraz nowy Aqua Park (nielimitowany dostęp 
do 14 zjeżdżalni dla dorosłych i dla dzieci)! Leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 750 pokoi usytuowanych w niewielkich bu-
dynkach, położonych na rozległym terenie hotelowym. Praktycz-
nie urządzone pokoje 2 -osobowe typu standard (z możliwością 
zakwaterowania 1 lub 2 dzieci - możliwa tylko jedna dostawka 
w formie rozkładanej sofy; lub 1 dostawka dla osoby dorosłej), 
wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do 
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, 
mini bar (dodatkowo płatny). Pokoje posiadają balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-09:30), obiad (12:30-14:30), 
kolacja (18.00- 21:00), późna kolacja (21:00-00:00), przekąski 
między głównymi posiłkami w barze na plaży i przy basenie 
(12:30-16:00), kawa i ciasteczka w lobby barze oraz w barze przy 
basenie (16:00-17:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje 
alkoholowe w lobby bar (9:00-00:30), w barze na plaży i przy 
basenie (09:00-17:00; w okresie letnim 09:00-23:00). Codzien-
nie do pokoju dostarczane są 2 butelki wody mineralnej. Napoje 
serwowane w dyskotece po 23:00 płatne są dodatkowo.

Program sportowy i animacyjny
Urozmaicony program animacyjny w ciągu dnia i wieczorami. Bo-
gata oferta sportowa (część atrakcji za dodatkową opłatą): 2 kor-
ty tenisowe, tenis stołowy, siłownia, aerobik, mini boisko do piłki 
nożnej, piłka wodna, siatkówka plażowa, koszykówka, mini golf, 
plac zabaw, brodzik, mini disco, mini club dla dzieci. Goście mogą 
korzystać z Aqua Parku (10:00-12:30 oraz 13:30-16:00). Ponadto 
salon masażu, sauna, kręgielnia, bilard, lodowisko i centrum nur-
kowe (za dodatkową opłatą).
Internet
Internet WiFi w lobby dodatkowo płatny (ok. 10 EUR za 1 tydzień).
www.alibabapalace.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Dobrej klasy hotel, polecany osobom aktywnym i lubiącym rozrywkę oraz rodzinom z dziećmi. Dodatkowym atutem jest jeden 
z największych kompleksów basenowych!

Ali Baba Palace – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1999 2730 3699 4899

Grudzień od 1770 2520 3399 4630

Styczeń od 1999 2799 3699 5020

Luty od 2100 2910 3899 5230

Marzec od 2079 2920 3849 5220

Kwiecień od 2090 2899 3799 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 2699 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada

Położenie
Komfortowy, otoczony rozległym ogrodem hotel położony w od-
ległości ok. 12 km od centrum Hurghady oraz ok. 8 km od lotniska.
Plaża
Prywatna, piaszczysto-żwirowa plaża bepośrednio przy hotelu. 
Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe dostępne są bezpłatnie. 
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja (z bezpłatnymi sejfami), mini centrum 
handlowe, pralnia, bankomat, przechowalnia bagażu, dysko-
teka (napoje do 23:00 w  ramach all inclusive, w  godzinach 
23:00-03:00 napoje płatne). Hotel posiada restaurację główną 
(dania w formie bufetu), 2 restauracje a’la carte (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja): włoską i mongolską oraz kilka barów: 
lobby bar, 2 bary przy basenie (09:00-17:00), 2 bary przy plaży 
(09:00-17:00). Ponadto 2 baseny (od 08:00 do zachodu słońca, 
1 podgrzewany zimą) oraz brodzika dla dzieci otoczonych tarasem 
słonecznym. Ponadto do dyspozycji jest aquapark w sąsiednim 
hotelu Ali Baba Palace.
Pokoje
Ponad 400 wygodnych, mieszczących się w jednopiętrowych 
bungalowach standardowych pokoi 2-osobowych (z możliwo-
ścią jednej dostawki) wyposażone w łazienkę (prysznic, WC, su-
szarka do włosów - do wypożyczenia w recepcji), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, telefon, TV-sat, mini bar (płatny) oraz 
balkon lub taras. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-11:00), obiady (12:30-14:30) i ko-
lacje (18:00-22:00) serwowane w restauracji głównej w formie 
bufetu. Kolacje również w restauracjach a’la carte (18:00-20:30, 
wymagana wcześniejsza rezerwacja): mongolskiej i włoskiej. 
W  ciągu dnia – lokalne napoje bezalkoholowe i  alkoholowe 
(09:00-23:30) oraz przekąski serwowane w wyznaczonych ba-
rach w określonych godzinach. All Inclusive nie obejmuje napoi 
importowanych, soków ze świeżych owoców, lodów i niektórych 
rodzajów kaw oraz napojów butelkowanych i w puszkach. Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objetych formułą 
All inclusive (np., godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia, wieczorne show, si-
łownia (10:00-19:00), siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, tenis 
ziemny (oświetlenie kortu płatne dodatkowo), centrum fitness, 
aerobik, aquapark w hotelu Ali Baba Palace. Dodatkowo płatne 
są: centrum SPA (sauna, masaże, jacuzzi, łaźnia turecka), jazda 
konna, bilard, sporty wodne na plaży. Dla najmłodszych dostępny 
jest brodzik, plac zabaw, mini klub.
Internet
WiFi w lobby za dodatkową opłatą.
www.aladdinbeachresort.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Idealny hotel na rodzinny wypoczynek – duży zielony teren, bogactwo atrakcji i animacji oraz aquapark w hotelu Ali Baba Palace!

Aladdin Beach Resort – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1999 2670 3599 4720

Grudzień od 1770 2470 3299 4470

Styczeń od 1999 2720 3599 4799

Luty od 2100 2850 3799 5049

Marzec od 2060 2849 3730 5020

Kwiecień od 2070 2820 3720 4970

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada

All Inclusive Przy plaży We dwoje Aquapark

Położenie
Kameralny obiekt otoczony ogrodem, położony w sercu Hurgha-
dy, ok. 3 km od centrum Sakkala z licznymi restauracjami, klubami 
i sklepami oraz ok. 8 km od lotniska w Hurghadzie. Do centrum El 
Dahar dogodny dojazd busem. Goście hotelu King Tut Aqua Park 
Beach Resort mogą korzystać z infrastruktury położonego obok, 
siostrzanego 4* hotelu Sphinx (z wyjątkiem restauracji głównej).
Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy małej, piaszczystej plaży. 
Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel, otwarty w 2004 r., ostatni remont przeszedł w 2010 r., składa 
się z budynku głównego i 3 mniejszych. Recepcja, sejf w recepcji 
(bezpłatny), sklepy z pamiątkami, możliwość wymiany pieniędzy 
w recepcji. Hotel posiada restaurację główną Cleopatra, restau-
rację na plaży Memphis oraz restaurację/bar na plaży Isis, King 
Tut Lobby Bar, kącik orientalny w namiocie beduińskim. Goście 
mogą korzystać z basenu zewnętrznego (podgrzewany w okresie 
zimowym), tarasu słonecznego na dachu oraz aquaparku. Leżaki, 
parasole oraz ręczniki kąpielowe przy basenie - bezpłatne.
Pokoje
Hotel dysponuje 233 pokojami, mieszczącymi się w niskich bu-
dynkach otoczonych ogrodem. Standardowe pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dostawek dla 
dzieci), z łazienką (wc, prysznic lub wanna, suszarka), wyposa-
żone w indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-sat, 
mini bar (płatny). Większość pokoi z balkonem lub tarasem.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:30-
11:30), obiad (13:00-15:00) i kolacja (18:30-21:30) serwowane 
w restauracji głównej w formie bufetu. Lekkie przekąski w ciągu 
dnia (12:00-18:00) w wyznaczonych barach. Wybrane napoje 
bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe (10:00-24:00) w wy-
znaczonych barach, a w lobby barze przez 24 godz. Raz na pobyt 
możliwość skorzystania z posiłku w restauracji a’la carte włoskiej 
lub orientalnej (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Hotel za-
strzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
All inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: wieczorne show, bilard, tenis stołowy, siłownia (w są-
siednim hotelu Sphinx), siatkówka, sauna oraz jacuzzi. Wejście 
na dyskotekę jest bezpłatne (drinki są dodatkowo płatne). Za 
dodatkową opłatą: gabinet masażu oraz windsurfing. Dla dzieci 
- animacje w ciągu dnia, mini-zoo, plac zabaw i brodzik.
Internet
Na terenie lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.kingtutresorthrg.com

Popularny hotel stanowiący idealne miejsce dla ceniących bliskość centrum kurortu i nastawionych na wieczorne rozrywki. Kameralny, 
zlokalizowany blisko tętniącego życiem miasta, z dobrą ofertą all inclusive i aquaparkiem.

King Tut Aqua Park Beach Resort – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1599 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1799 2249 3270 4020

Grudzień od 1599 2099 2999 3849

Styczeń od 1780 2299 3230 4099

Luty od 1879 2379 3430 4270

Marzec od 1829 2370 3349 4220

Kwiecień od 1849 2349 3349 4199

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada

Położenie
Wygodny hotel położony w centrum Hurghady (Sakkala) odda-
lony od lotniska o ok. 8 km. W okolicy znajdują się liczne atrakcje, 
centrum handlowe, restauracje, bary i dyskoteki. 
Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza bez-
pośrednio przy hotelu. Leżaki, parasole i materace oraz ręczniki 
kąpielowe na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel częściowo odnowiony w 2016 r., składa się z dwóch budyn-
ków Sea Gull Club i Sea Gull Resort. Całodobowa recepcja, skle-
piki z pamiątkami, kilka restauracji i barów, m. in.: 2 restauracje 
główne: Cleopatra i Nefertiti, bar przy plaży, bary przy basenie 
oraz pub i dyskoteka. Hotel posiada 3 baseny (w tym 1 z wodo-
spadem oraz 2 podgrzewane w sezonie zimowym), brodzik dla 
dzieci i park wodny (9 zjeżdżalni: 3 dla dorosłych i 6 dla dzieci). 
Leżaki, parasole i materace - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 700 wygodnych pokoi 2-osobowych (możli-
wość 1 dostawki). W każdym pokoju znajduje się łazienka (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzacja, sejf (bez-
płatny), TV-sat, mini bar (płatny), telefon oraz balkon lub taras. 
Codziennie do pokoju dostarczana jest butelka wody mineralnej. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00), ko-
lacje (19:00-22:00) w formie bufetu serwowane w restauracjach 
głównych. W barach na terenie kompleksu hotelowego serwowa-
ne są przekąski (11:00-13:00 oraz 16:00-17:00) i lody (12:00-13:00 
oraz 16:00-17:00). Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalko-
holowe (ciepłe i zimne) dostępne w godzinach 10:00-24:00 we 
wskazanych barach. Restauracje a’la carte - restauracja chińska 
oraz obrotowa Captain Nemo (dodatkowo płatne), restauracja 
Fisherman (rybna) - raz na pobyt w cenie (wymagana wcze-
śniejsza rezerwacja). Dodatkowo płatne: alkohole importowane, 
świeżo wyciskane soki, espresso, cappuccino, kawa po turecku. 
Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia i wieczorami. Ponadto: siatkówka plażowa, 
piłka wodna, gimnastyka w wodzie, tenis stołowy, squash, bilard, 

mini golf, kort tenisowy, kino i teatr, siłownia, masaże, sauna, łaź-
nia turecka oraz spa (część z tych atrakcji może być dodatkowo 
płatna). Raz na pobyt goście mogą korzystać bezpłatnie z tenisa, 
squasha, zajęć fitness i bilarda (2 godz. na pobyt). Dla dzieci: 
plac zabaw, brodzik, zjeżdżalnie. Na plaży (za dodatkową opłatą) 
centrum nurkowania, windsurfing.
Internet
Darmowe WiFi tylko w barze na plaży w części Sea Gull Club od 
10:00-18:00; po godzinie 18:00 lub w innych miejscach hotelu 
dostęp do WiFi dodatkowo płatny. Brak internetu w pokojach.
www.hurghadaseagull.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin Aquapark

Hotel dobrze znany polskim Gościom, chętnie wybierany ze względu na dobry serwis oraz doskonałą lokalizację w centrum Hurghady! 
Oferuje bogaty program all inclusive oraz aquapark za rozsądną cenę.

Sea Gull Beach Resort – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1749 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1980 2649 3570 4699

Grudzień od 1749 2420 3270 4399

Styczeń od 2099 2800 3770 4899

Luty od 2079 2800 3770 4899

Marzec od 2029 2799 3699 4930

Kwiecień od 2049 2749 3699 4849

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada

Położenie
Znany hotel, tworzący wraz z  sąsiednimi obiektami Mirette duży 
kompleks hotelowy. Ulokowany tuż nad malowniczą zatoką, bez-
pośrednio przy morzu. Do centrum Hurghady - Sakkala ok. 3 km 
a do lotniska w Hurghadzie ok. 10 km.
Plaża
Plaża z dostępem do własnej rafy koralowej tuż przy hotelu. Na 
plaży ręczniki kąpielowe, leżaki oraz parasole - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 3 budynków głównych - 4-piętrowych i 2 bu-
dynków bocznych - 2-piętrowych. Całodobowa recepcja, kantor 
wymiany walut, bank, mini centrum handlowe, sklepy z pamiątka-
mi, pralnia a także dyskoteka na otwartym powietrzu. Na terenie 
hotelu znajdują się 4 restauracje - główna Mirette oraz a’la carte: 
włoska Aldante, orientalna Layalina i serwująca dania rybne Orca 
Fish; kilka barów: lobby bar, bar przy basenie, na plaży i Pizzaria 
bar, a także kawiarnia. Goście mogą korzystać z dużego basenu 
położonego tuż przy plaży (podgrzewany zimą) oraz brodzika 
dla dzieci. Przy basenie bezpłatne ręczniki, leżaki oraz parasole.
Pokoje
Ponad 800 pokoi, mieszczących się w 3-kondygnacyjnych budyn-
kach. Standardowe pokoje 2-osobowe z możliwością 1 dostawki 
posiadają łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-sat, lodówkę, 
sejf (bezpłatny), mini bar (płatny) oraz balkon lub taras. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-15:00), 
kolacje (18:30-22:00) i późne kolacje (22:30-00:30) serwowane 
w formie bufetu i mini bufetu w restauracji głównej. Dodatkowo 
przekąski (10:30-17:00) dostępne w wyznaczonych barach, lokal-
ne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10:00-24:00) w wyzna-
czonych barach (przy basenie, na plaży oraz w lobby barze). Raz 
na pobyt kolacja w restauracji a’la carte (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja). All Inclusive nie obejmuje: mini baru, serwisu poko-
jowego, restauracji a’la carte oraz importowanych napoi. 
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych: gry i zabawy, gimnastyka, aerobik 
w wodzie, nauka i pokazy tańca oraz muzyka na żywo. Dodat-

kowo siłownia, bilard, tenis stołowy, siatkówka plażowa, piłka 
nożna na plaży, piłka wodna, rzutki, a przy przystani - centrum 
sportów wodnych (część atrakcji dodatkowo płatna). Na terenie 
hotelu można skorzystać także (za opłatą) z sauny, jacuzzi i ma-
saży, a sąsiadujący hotel Mirette oferuje (także odpłatnie) korty 
tenisowe i boisko do squasha. Dla najmłodszych przygotowano 
brodzik, plac zabaw, a także mini klub z bogatym programem 
animacyjnym!
Internet
W hotelu - kafejka internetowa - płatna, internet na terenie lo-
bby - bezpłatny.
www.sunnydaysegypt.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Bardzo dobra opcja na wakacje w gronie przyjaciół - hotel oferuje duży wybór animacji oraz dyskotekę, a na plaży znajduje się centrum 
sportów wodnych. Budżetowa propozycja dla mniej wymagających Klientów!

Sunny Days Resort Spa & Aqua Park – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2049 2780 3630 4799

Grudzień od 1849 2530 3349 4520

Styczeń od 2020 2770 3630 4899

Luty od 2100 2850 3799 5049

Marzec od 2050 2849 3720 5020

Kwiecień od 2049 2780 3699 4899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2020 2670 

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1449 1449 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Hurghada

Położenie
W hotelowej strefie Hurghady, ok. 9 km od centrum miasta, 
pełnego sklepów i restauracji. W sąsiedztwie znajdują się licz-
ne punkty usługowe - sklepy, centra handlowe. Port lotniczy 
w Hurghadzie znajduje się w odległości ok. 6 km.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu ładna, piaszczysto - żwirkowa, lagu-
nowa plaża z  łagodnym zejściem do morza. Leżaki, parasole 
i ręczniki na plaży dostępne bez opłat.
Do dyspozycji gości
W pięciopiętrowym budynku znajduje się całodobowa recep-
cja z przestronnym lobby, windy, restauracja główna The View 
(kuchnia międzynarodowa), 2 restauracje a’la carte (dodatkowo 
płatne) - Arabeska (orientalna) i La Piazza (włoska) oraz 5 barów, 
w tym przy basenie, przy plaży i lobby bar. Na terenie hotelu są 
3 baseny ze słodką wodą (1 z nich podgrzewany zimą), w tym 
brodzik dla dzieci. Przy basenach dostępne leżaki, parasole i ręcz-
niki w cenie. Dodatkowo w hotelu (niektóre za opłatą): siłownia, 
SPA, fryzjer, sklepiki z pamiątkami, punkt wymiany walut, pralnia.
Pokoje
Hotel dysponuje 300 komfortowo urządzonymi pokojami. Stan-
dardowe pokoje 2-os. (z możliwością zakwaterowania dodatko-
wo 1 os. dorosłej lub 2 dzieci) wyposażone w łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., 
telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf (bezpłatny), 
mini bar (raz dziennie 1 duża i 2 małe butelki wody mineralnej 
w cenie, pozostałe napoje i przekąski płatne dodatkowo), balkon 
lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania (07:00-10:00), późne śniada-
nia (10:00-11:00), obiady (12:30-14:30), kolacje (18:30-21:30) 
oraz przekąski w wyznaczonym barze (12:30-17:30). Dostępne 
również wybrane lokalne napoje alkoholowe (m.in. piwo, wino, 
wódka, whisky) oraz bezalkoholowe serwowane w określonych 
barach na terenie hotelu (10:00-24:00) i w restauracji głównej 
do posiłków. Raz na pobyt możliwość zjedzenia kolacji w wybra-
nej restauracji a’la carte (włoskiej lub orientalnej) - wymagana 
wcześniejsza rezerwacja. Dodatkowo płatne: markowe alkohole, 

świeżo wyciskane soki, specjalne kawy, restauracje a’ la carte oraz 
inne niewymienione powyżej napoje i posiłki. 
Program sportowy i animacyjny
Animacje, zajęcia sportowe (m.in. aqua aerobic, wodne polo), 
a wieczorami przedstawienia i muzyka na żywo. Ponadto siłow-
nia, rzutki, siatkówka plażowa i tenis stołowy. Dla dzieci przygoto-
wano brodzik, zajęcia w mini klubie (dzieci w wieku 4-12 lat), mini 
disco, nieduży plac zabaw. Za opłatą: bilard, zabiegi pielęgnacyj-
ne w centrum SPA (m.in. sauna, jacuzzi, masaże, salon urody).
Internet
Internet Wi-Fi w lobby bez opłat. W pokojach internet płatny.
www.samrabayhotel.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Niewątpliwym atutem tego hotelu jest przyjazny personel oraz świetna lokalizacja - bezpośrednio przy plaży oraz w bliskim zasięgu tętniącej 
życiem Hurghady i wielu punktów usługowych znajdujących się w pobliżu. Ten 4-gwiazdkowy komfortowy hotel przypadnie do gustu 
wszystkim, którzy lubią aktywny wypoczynek i chcą mieć łatwy dostęp do miejskich atrakcji.

Samra Bay – Hurghada 

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: czwartki

CENA OD

1770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1999 2670 3599 4720

Grudzień od 1770 2449 3299 4430

Styczeń od 1980 2720 3570 4799

Luty od 2079 2800 3770 4970

Marzec od 2029 2799 3699 4930

Kwiecień od 2049 2749 3699 4849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1949 2599 

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Hurghada

Położenie
W pięknym ogrodzie pełnym palm, egzotycznych drzew i kwia-
tów, w spokojnej okolicy Hurghady, ok. 15 km do centrum miasta 
i ok. 20 km do lotniska.
Plaża
Szeroka, piaszczysta plaża z rafą koralową (zalecane buty ochron-
ne). Leżaki i parasole - bezpłatne. 
Do dyspozycji gości
Przestronne lobby, sklepiki z pamiątkami, dyskoteka, kino, studio 
fotograficzne i filmowe. Do dyspozycji gości 5 basenów, 5 zjeż-
dżalni (dla dorosłych i dla dzieci). Ponadto 7 restauracji (w tym 
główna „Indiana Jones”, fast food „Grease” i 5 restauracji a’la 
carte (wymagana rezerwacja): włoska, orientalna, mięsna, z owo-
cami morza, z „gwiazdami kina”) i 8 barów (w tym w lobby, na 
plaży, bar z lodami, w dyskotece (płatny) i 3 przy basenie - w tym 
bar „Vitamin” wyłączony z opcji all inclusive; część barów działa 
tylko sezonowo).
Pokoje
Hotel dysponuje ok. 450 przestronnymi pokojami różnych ty-
pów: standardowe (możliwy widok na morze), superior, rodzinne. 
Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę (wanna lub prysznic, wc, 
suszarka do włosów), klimatyzację, TV, telefon, sejf (bezpłatny) 
mini bar (płatny), zestaw do parzenia kawy lub herbaty. 
Wyżywienie
All inclusive obejmuje: śniadanie, obiad i kolacje w restauracji 
głównej „Indiana Jones” oraz późne śniadanie i przekąski w cią-
gu dnia w restauracji „Greese”. Przekąski dostępne także w barze 
na plaży. Goście mogą również zjeść kolacje w 5 restauracjach 
a’la carte, po wcześniejszej rezerwacji. Dostępne lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w wybranych restauracjach i barach 
we wskazanych godzinach. Bar „Rick’s” w lobby serwuje tylko 
napoje bezalkoholowe (10:00-00:00), ponadto bar „Celebrities” 
(17:00-00:00), bar „Adult only” (czynny tylko w sezonie zimo-
wym 17:00-00:00). Bar serwujący lody (15:00-18:00). Bar w dys-
kotece (23:00-02:00, nie objęty systemem all inclusive). Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Ciekawe animacje oraz mnóstwo atrakcji: 2 boiska do siatkówki, 
boisko do piłki nożnej, 3 korty tenisowe (oświetlenie i wypoży-
czenie sprzętu płatne), tenis stołowy, mini golf, bilard (płatny), 
siłownia, zajęcia fitness (aqua aerobic, joga), centrum nurkowe 
(płatne), płatna strefa spa oraz szkółka kite- i windsurfngowa 
(płatna). Atrakcją jest statek piracki ze zjeżdżalniami. W hotelu 
liczne imprezy (Beach Party, Pool Party – niektóre płatne). Dla 
dzieci: mini club (4-7 lat) i junior club (8-12 lat), liczne zajęcia 
i animacje dla dzieci, plac zabaw, kino dla dzieci, mini disco. 
Internet
W lobby internet bezpłatny. 
www.moviegate-hotels.com/

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

W hotelu można spędzić wakacje marzeń – odpocząć, aktywnie spędzić czas a nawet nagrać film. Hotel szczególnie polecamy dla rodzin 
z dziećmi i osobom nastawionym na aktywny wypoczynek.

Golden Beach Resort (ex Movie Gate Resort) – Hurghada +

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: czwartki

CENA OD

1770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1980 2649 3570 4699

Grudzień od 1770 2430 3299 4399

Styczeń od 1970 2680 3549 4730

Luty od 2060 2750 3730 4899

Marzec od 2029 2749 3699 4849

Kwiecień od 2020 2699 3630 4770

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Położenie
Coral Beach Resort położony jest tuż przy cudownej, piaszczystej 
plaży w turystycznej części Hurghady. Codziennie do centrum 
kursuje bus hotelowy (raz na pobyt bezpłatnie). Do lotniska 
w Hurgadzie ok. 17 km, do centrum miasta ok. 20 km.
Plaża
Prywatna, piaszczysto-koralowa bezpośrednio przy hotelu z ła-
godnym zejściem do morza (zalecane obuwie ochronne). Bez-
płatne parasole, leżaki, materace i ręczniki. Na plaży centrum 
sportów wodnych.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, basen (podgrzewany w sezonie zimo-
wym), brodzik dla dzieci, mini klub, plac zabaw, taras słoneczny, 
centrum SPA, bankomat i punkt wymiany walut (w bankoma-
cie), 2 restauracje: główna oraz włoska Andiamo (dodatkowa 
rezerwacja na kolacje, raz na pobyt w cenie), 3 bary: lobby bar 
Blue Moon (10:00-02:00), bar przy basenie The Aquarius (10:00-
18:00), bar na plaży Infinity (10:00-18:00). Leżaki i parasole przy 
basenie bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 350 przytulnie urządzonych pokoi 2-osobo-
wych (z możliwością tylko 1 dostawki) oraz rodzinnych, o większej 
powierzchni, idealnych dla rodzin. Każdy pokój dysponuje pry-
watną łazienką (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), 
mini- barem (płatny dodatkowo; jedna butelka wody dziennie 
bezpłatnie), bezpłatnym sejfem, telefonem i telewizją satelitarną. 
Wszystkie pokoje są klimatyzowane i posiadają balkon lub taras.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:00), obiad (12:30-15:00), kola-
cja (18:30-21:30) w restauracji głównej. Raz w tygodniu można 
bezpłatnie skorzystać z wizyty w restauracji a’la carte Andiamo 
(wymagana wcześniejsza rezerwacja). Przekąski w barze przy 
basenie (10:30-12:30, 15:30-17:00) i w lobby barze (17:00-18:00). 
Napoje alkoholowe (12:00-00:00, wino serwowane tylko do 
obiadu i kolacji w restauracji) oraz napoje bezalkoholowe w lob-
by barze, barze przy basenie oraz w barze na plaży w godzinach 
otwarcia. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług 
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: codzienne animacje w amfiteatrze, ping pong, piłka 
wodna, boccia, rzutki, aerobik, siłownia. Za dodatkową opłatą 
hotel oferuje: tenis, bilard, jazdę konną, jazdę na wielbłądzie. Dla 
najmłodszych hotel przygotował codzienne animacje, brodzik, 
mini club, mini disco i plac zabaw.
Internet
Bezpłatne WiFi w lobby.
coralbeachhotelhurghada.com

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Polecany dla mało wymagających klientów, szukających spokojnego wypoczynku na pięknej piaszczystej plaży, która jest niewątpliwym 
atutem hotelu Coral Beach Resort. Polecany zarówno parom jak i rodzinom z dziećmi.

Coral Beach Resort Hurghada – Hurghada +

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: czwartki

CENA OD

1699 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1920 2499 3470 4430

Grudzień od 1699 2299 3199 4199

Styczeń od 1899 2549 3430 4520

Luty od 2029 2669 3699 4699

Marzec od 1979 2699 3599 4770

Kwiecień od 1999 2649 3599 4699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1870 2430 

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1399 1420 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice 
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W regionie
Marsa Alam
Marsa Alam leży w południowej części 
wybrzeża Morza Czerwonego, będąc jednym 
z najmłodszych i najmniej zatłoczonych ośrod-
ków turystycznych Egiptu. Ta część wybrzeża to 
kraina dziewicza, wybierana przez miłośników 
spokojnego wypoczynku, a także amatorów 
sportów wodnych. Rejon Marsa Alam znany 
jest jako raj dla nurków – cudownie kolorowe 
rafy koralowe oraz bogactwo ryb zachwycają 
turystów z całego świata. Jest to także znako-
mita baza wypadowa dla turystów pragnących 
zobaczyć zabytki Starożytnego Egiptu – Abu 
Simbel, Świątynię w Luksorze, Dolinę Królów, 
a także świątynię File.

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 rezydenta, pakiet ubezpie-
czeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy 
egipskiej (płatnej na lotnisku ok. 25 USD/os), 
wycieczek 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.

EGIPT

Kair

Marsa Alam

Aleksandria

Luksor

Edfu

Aswan

Abu Simbel

Libia

Sudan

Arabia
Saudyjska

Jordania

Izrael

Egipt
Marsa Alam

Egipt
Marsa Alam

Marsa Alam – nazywane Riwierą Morza Czerwonego, 
zachwyca bajecznie czystym morzem, dziewiczymi 
rafami oraz nieskażoną przyrodą! To mekka nurków 
i osób pragnących korzystać z uroków Morza 
Czerwonego – miłośnicy sportów wodnych znajdą tu 
bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne, a amatorzy 
plażowania i kąpieli morskich – będą mieli okazję 
relaksować się na najpiękniejszych plażach Egiptu!

Informacje ogólne 

Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny 
przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu 
z Egiptu. Obywatele polscy uzyskują wizę 
przy przekraczaniu granicy egipskiej (na 
lotnisku). Wiza ważna jest 30 dni, jest stem-
plowana do paszportu i kosztuje 25 USD/os.

Czas
Taki sam jak w Polsce.

Język urzędowy
Arabski (dialekt egipski)

Waluta
EGP - funt egipski. 1 USD = ok. 16,6 EGP; 
1 EUR = ok. 17,5 EGP. Warto zabrać euro 
lub dolary (nie są akceptowane banknoty 
wydane przed 1996 r.). Pieniądze można 
wymienić w recepcji hotelowej lub wypła-
cić z bankomatów. Należy zabrać gotówkę, 
płacenie kartami kredytowymi i korzysta-
nie z bankomatów może być utrudnione.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polski-
mi wtyczkami działają bez problemów.

Telefony
Telefony komórkowe działają w miejsco-
wościach turystycznych i w miastach. 
Rozmowy zagraniczne są bardzo drogie. 
Koszty połączeń w roamingu polskich sieci 
komórkowych prosimy sprawdzać przed 
wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Egipcie 
trwa od połowy czerwca do połowy 
września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 150 EGP; woda 
1l - 3 EGP; piwo w barze od 70 EGP; kawa 
w kawiarni od 20 EGP. Należy się targować, 
szczególnie przy większych zakupach i kup-
nie pamiątek. Warto przestrzegać zasady: 
nigdy nie oferuj ceny której nie jesteś 
w stanie zapłacić. 

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

Do najczęściej kupowanych pamiątek należą 
papirusy, przyprawy, różne gatunki herbaty, ala-
baster, figurki z drewna i tkane ręcznie dywany. 
Zawsze należy się targować!

Średnie temperatury

40˚C

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C
X XI XII I II III IV
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Wycieczki fakultatywne

Luksor i Karnak
Całodniowa wycieczka autokarowa do starożytnych Teb - miasta 
o 100 bramach, w programie: świątynia w Karnaku, Dolina Kró-
lów - z grobowcami faraonów (między innymi grobowiec Tuten-
chamona), kolosy Memnona (pozostałość świątyni Amenhotepa 
III) oraz monumentalna Świątynia Hatszepsut (odrestaurowana 
przez polską misję archeologiczną). Obiad w cenie wycieczki. 
Cena od 399 zł/os.

Asuan w 2 dni
Dwudniowa wycieczka autokarowa: pierwszego dnia zwiedzimy 
Wielką Tamę oraz świątynię Izydy mieszczącą się na wyspie File. 

Następnie nocleg w Asuanie w hotelu lub na statku. Wczesnym 
rankiem wyjazd z Asuanu i przejazd do Abu Simbel-monumen-
talnych i zachwycających świątyń Faraona Ramzesa II i jego żony 
Nefretarii. Następnie przejazd do Edfu gdzie zobaczymy świąty-
nie Horusa. Cena zawiera 2 obiady, kolacje oraz śniadanie. Cena 
od 919 zł/os.

W galabiji przez El Quseir
Popołudniowa wycieczka po najstarszym egipskim mieście nad 
Morzem Czerwonym - El Quseir. To jedno z niewielu nadmorskich 
miast, gdzie udało się zachować prawdziwe zwyczaje Egipcjan, 
nienaruszone jeszcze przez turystykę. Przebrani w tradycyjne 
regionalne egipskie stroje, czyli galabije odwiedzimy najstarszy 
meczet w mieście, kościół koptyjski i przespacerujemy się wą-

Egipt
Marsa Alam
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Marsa Alam - zapraszam Państwa na nurko-
wanie na najpiękniejszych rafach koralowych 
w Egipcie. Nurkowanie to fantastyczna forma 
rekreacji i obcowania z dziewiczą naturą Morza 
Czerwonego, możliwość podziwiania podwod-
nego świata, spotkania z wielkimi żółwiami czy 
unikalnymi manatami. Nurkowanie to przygoda 
oraz dzień pełen słońca i niezapomnianych 
wrażeń dla całej rodziny.

Magdalena Szumelda
Rezydent Rainbow

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Karnak
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skimi uliczkami miasta. Następnie obiad w lokalnej restauracji 
rybnej. Po posiłku wizyta na lokalnym bazarze, gdzie znajduje 
się tradycyjna perfumeria oraz w coffee shopie, gdzie spróbuje-
my kawy z kardamonem lub herbaty z hibiskusa i zapalimy fajkę 
wodą. Cena od 199 zł/os. 

Dom Żółwi
Wspaniała morska wyprawa do miejsca, gdzie olbrzymie żółwie 
Morza Czerwonego stworzyły swój dom. Wypływamy z pięknej 
mariny w Port Ghalib i rozpoczynamy naszą przygodę. Trzy po-
stoje na snurkowanie. Podczas tej wycieczki jest olbrzymie praw-
dopodobieństwo spotkania, oprócz żółwi, krów morskich. Obiad 
na statku w cenie. Cena od 199 zł/os.

Wyspy Qulaan
Fantastyczna wycieczka statkiem na wyspy Qulaan - niewielkie, 
rajskie wyspy rozrzucone po Morzu Czerwonym, otoczone baj-
kowymi rafami! To wyprawa na egipskie Karaiby. Podczas wy-
cieczki zaplanowane są 2 ponad godzinne postoje na snurkowa-
nie (sprzęt do snurkowania w cenie). Podczas nurkowania duża 
szansa, że dołączą do nas delfiny! W cenę wycieczki wliczony jest 
lunch. Cena od 269 zł/os.

Nurkowanie głębinowe
Wspaniała wyprawa statkiem na rafy koralowe, kąpiele w morzu, 
nurkowanie z pełnym sprzętem i obserwacja przepięknych raf 
koralowych na głębokości ok. 6 m. Wszystko pod okiem profe-
sjonalnych instruktorów. Cena od 329 zł/os.

Super Safari
Wycieczka samochodami terenowymi po bezdrożach pustyni. 
Wizyta w beduińskiej wiosce, w której poznamy Beduinów oraz 
ich zwyczaje, przejedziemy się na wielbłądach oraz pojeździmy 
quadami. Następnie czeka nas poczęstunek w beduińskiej wiosce 
oraz pokaz arabskiego folkloru. Na koniec dnia podziwianie nieba 
przez teleskop. Cena od 229 zł/os.

Nefretari - podwodny świat
Wypoczynek w Marsa Alam bez podziwiania rafy koralowej? 
Niemożliwe! Zapraszamy na około 1,5 godzinny rejs łodzią 
z przeszklonym dolnym pokładem, dryfującą pomiędzy rafami. 
Możliwość podziwiania podwodnego świata bez nurkowania. 
Cena od 219 zł/os.

Z dziećmi

Orzeźwienie w upalne dni
Przyhotelowy mini-aquapark to idealne miejsce, żeby się ochło-
dzić po przesyconym słońcem dniu. Bez ruszania się z hotelu 
można świetnie spędzić czas! Zjeżdżalnie i baseny to wymarzona 
rozrywka dla dzieci.

Relaks

Shisha
Charakterystyczne dla regionu fajki wodne to oryginalna pamiąt-
ka dla turysty. Ogromny wybór smaków tytoniu może przyspo-
rzyć o zawrót głowy! Amatorzy aromatycznego dymu z pewno-
ścią znajdą tutaj odpowiednią dla siebie shishę.

Ukołysz zmysły, zrelaksuj ciało...
W hotelowym SPA możesz wybierać spośród kilku rodzajów ma-
saży. Skuś się na aromaterapię, zabiegi kosmetyczne i pielęgna-
cyjne. Jeszcze bardziej zaspokoisz swoją potrzebę odpoczynku!

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.

Asuan
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Położenie
Nowy, luksusowy i rozległy kompleks hotelowy położony 30 km od 
lotniska w Marsa Alam, ok. 35 km od centrum miasta i Portu Ghalib .
Plaża
Szeroka, piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu z piękną rafą 
koralową (zalecane obuwie ochronne). Leżaki, parasole i ręczniki 
bezpłatne. 
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, windy, sklepiki z pamiątkami, główna re-
stauracja, 3 restauracje tematyczne (włoska, libańska, azjatycka), 
6 barów (m.in. w lobby, na plaży, 2 przy basenach, na tarasie) 
i kawiarnia, 6 rozległych basenów (w tym 2 podgrzewane w se-
zonie zimowym), leniwa rzeka oraz zjeżdżalnie. Przy basenach 
bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki. 
Pokoje
W hotelu znajdują się eleganckie pokoje wyposażone w klima-
tyzację, minibar, sejf, łazienkę (prysznic/wanna, suszarka do 
włosów, wc), TV-SAT, telefon, czajnik, balkon lub taras. Dla dzieci 
do 2 lat możliwe łóżeczko (bezpłatne, na potwierdzenie). Hotel 
posiada pokoje superior z widokiem na morze, basen lub ogród 
(ok. 40 m2; dla max. 2 osób i 1 dziecka z 1 łóżkiem typu king size 
albo 2 łóżkami typu twin) oraz pokoje rodzinne z widokiem na 
morze, basen lub ogród i rodzinne typu swim up (bezpośredni 
dostęp do prywatnego basenu – zejście z tarasu) - ok. 52 m2; dla 
max. 2 osób dorosłych i 2 dzieci z 1 łóżkiem typu king size lub 
2 łóżkami typu twin oraz oddzieloną strefą z 2 sofami. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (12:30-15:00) i ko-
lacja (18:30-21:30) w restauracji głównej serwowane w formie 
bogatego bufetu, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00 - 24:00). Trzy razy podczas pobytu wizyta w jednej z re-
stauracji tematycznych (wymagana rezerwacja): azjatycka (19:00 
– 22:00), włoska (19:00-23:00) i libańska na plaży (19:00-22:00). 
W restauracjach obowiązuje odpowiedni strój. Goście mogą ko-
rzystać z barów: w lobby (24 h, 10:00 – 24:00 bezpłatny, po pół-
nocy płatny), na tarasie (od zachodu słońca do północy), bar na 
plaży i przy basenie (10:00 do zachodu słońca). Przekąski w barze 
na plaży (12:00 - 15:00) oraz w kawiarni (24 h). 

Program sportowy i animacyjny
Bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny oraz aerobik, 
aqua aerobik, rzutki, boccia, boisko do siatkówki plażowej, tenis 
stołowy, bilard, wieczorne przedstawienia i muzyka na żywo. Dla 
dzieci: animacje w ramach mini clubu (4-12 lat), brodzik z atrak-
cjami wodnymi i mini zjeżdżalniami, plac zabaw, mini disco. Za 
opłatą: centrum sportów wodnych, centrum nurkowe na plaży, 
kort tenisowy, pokój gier oraz SPA (łaźnia, masaże, sauna, jacuzzi, 
siłownia) i centrum piękności. W hotelu znajdują się również zjeż-
dżalnie dla dzieci i dorosłych.
Internet
Wi-Fi bezpłatne w całym hotelu. 
www.labranda.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Nowo wybudowany hotel, który otworzył swe wnętrza dla pierwszych gości 2020 r. Razem z bliźniaczym hotelem Labranda Sataya tworzą 
dużą turystyczną enklawę wprost stworzoną do sielskiego wypoczynku. Nowocześnie zaaranżowane pokoje oraz rozległy teren pozwolą 
w pełni się cieszyć się wypoczynkiem i relaksem w luksusowym otoczeniu. Dodatkowy atut to piękna rafa koralowa tuż przy plaży.

Kairaba Sataya – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2469 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2849 4249 5199 7520

Grudzień od 2469 3899 4699 7070

Styczeń od 2899 4570 5270 8020

Luty od 2899 4449 5349 7899

Marzec od 2799 4399 5130 7799

Kwiecień od 2899 4499 5299 7930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3299 5199 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Nowy hotel, położony na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 35 km 
od miasteczka Marsa Alam i 30 km od lotniska.
Plaża
Szeroka piaszczysta, plaża z łagodnym zejściem do wody. Przy 
plaży niesamowita rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne). 
Leżaki, parasole i ręczniki na plaży i przy basenie bezpłatne.
Do dyspozycji gości
W hotelu: recepcja 24 h, windy, dyskoteka, pokój z bilardem, 
sklepiki z pamiątkami, restauracja główna, 3 restauracje tema-
tyczne (włoska, libańska, azjatycka), 6 barów (m.in. w lobby, na 
plaży, 2 przy basenach, na tarasie) i kawiarnia oraz 6 rozległych 
basenów (w tym 2 podgrzewane w sezonie zimowym), leniwa 
rzeka i zjeżdżalnie. Za opłatą lekarz, pralnia i prasowanie, SPA.
Pokoje
Hotel posiada 270 eleganckich i nowocześnie urządzonych pokoi: 
Superior (ok. 40 m2, dla max. 2 osób dorosłych i dziecka) oraz 
Deluxe (ok. 48 m2; dla max. 2 osób dorosłych i dziecka lub 3 osób 
dorosłych). W pokojach łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze, ła-
zienka (suszarka do włosów, WC, wanna/prysznic), telefon, sejf, 
TV, czajnik, klimatyzacja, balkon lub taras, minibar (za opłatą). 
Pokoje posiadają widok na ogród, basen lub morze (za opłatą). 
Dla rodzin 2 +2 przestronne pokoje rodzinne (ok. 52 m2; posiadają 
łóżko małżeńskie oraz 2 pojedyncze lub sofy dla dzieci). Dla dzieci 
do 2 lat możliwe łóżeczko (bezpłatne, na potwierdzenie).
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (12:30-15:00) i kola-
cja (18:30-21:30) w restauracji głównej w formie bogatego bufetu 
oraz 2 razy na tydzień kolacja w jednej z restauracji tematycz-
nych (wymagana rezerwacja): azjatycka (19:00 – 22:00), włoska 
(19:00-23:00) i libańska (19:00-22:00). Lokalne napoje alkoholo-
we i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00). Bar 
w lobby (24h, 10:00 – 24:00 bezpłatny, po północy płatny), na 
tarasie (od zachodu słońca do północy), na plaży i przy basenie 
(10:00 do zachodu słońca). Przekąski w barze przy basenie (12:00 
- 15:00) oraz słodkości w kawiarni (10:30-17:00). Napoje butel-
kowane, świeżo wyciskane soki, importowane alkohole - płatne. 

Program sportowy i animacyjny
Bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny, aerobik, aqua 
aerobik, rzutki, boccia, boisko do siatkówki plażowej, tenis stołowy, 
wieczorne przedstawienia i muzyka na żywo. Dla dzieci: animacje 
w ramach mini clubu (4-12 lat), brodzik z atrakcjami wodnymi i mini 
zjeżdżalniami, plac zabaw, mini disco. Za opłatą: centrum sportów 
wodnych, centrum nurkowe na plaży, kort tenisowy, pokój gier, SPA 
(10:00-19:00; łaźnia, masaże, sauna, jacuzzi, siłownia) i centrum 
piękności. Ponadto zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych. 
Internet- 
WI Fi bezpłatnie w całym hotelu. 
www.labranda.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Nowy hotel, który przyjął pierwszych gości w 2020 r. Wspólnie z hotelem Labranda - Kairaba Sataya - tworzą rozległy turystyczny kompleks 
wypoczynkowy, idealny do spędzenia idyllicznych wakacji.Fantastyczne miejsce do podziwiania bajecznej rafy koralowej przy plaży 
hotelowej. Polecamy zarówno osobom ceniącym spokój jak i rodzinom z dziećmi pragnącym wypocząć w eleganckim otoczeniu.

LABRANDA Sataya Marsa Alam – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2270 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2599 3799 4799 6799

Grudzień od 2270 3549 4349 6430

Styczeń od 2670 4070 4899 7220

Luty od 2699 3999 4970 7199

Marzec od 2599 3970 4799 7049

Kwiecień od 2699 4070 4970 7249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2949 4570 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Otoczony egzotycznym ogrodem hotel położony ok. 35 km od lot-
niska w Marsa Alam i ok. 25 km od El Quseir. Razem z siostrzanym 
hotelem LTI Akassia Beach tworzy rozległy kompleks hotelowy.
Plaża
Hotel posiada własną, piaszczystą plażę z łagodnym wejściem do 
morza. W pobliżu dostępna jest rafa koralowa (wejście do morza 
z pomostu). Leżaki, parasole, ręczniki - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., maszyna do wymiany waluty (przy bramie 
wjazdowej do hotelu), mini centrum handlowe, apteka, usługi me-
dyczne. Hotel posiada restaurację główną (bufet, kuchnia między-
narodowa), 3 restauracje a’la carte (w tym: kuchnia orientalna i z 
owocami morza), kilka barów: lobby bar, na plaży, przy basenach 
oraz Shisha Cafe. Na terenie kompleksu znajdują się 3 baseny ze-
wnętrzne (w tym 1 podgrzewany w okresie zimowym), 2 baseny 
ze sztucznymi falami, basen olimpijski oraz brodzik. Leżaki, para-
sole, ręczniki - bezpłatne. Goście mogą korzystać z jednego z naj-
większych aquaparków w tej części wybrzeża - ponad 20 zjeż-
dżalni dla dzieci i dorosłych oraz leniwa rzeka! Ponadto 2 korty 
tenisowe, siłownia, sauna, łaźnia, masaże oraz SPA (płatne).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w ponad 450 wygodnych poko-
jach, ulokowanych w niskich budynkach. Standardowe pokoje 
2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dosta-
wek dla dzieci), wyposażone w łazienkę (wanna, wc, suszarka do 
włosów), klimatyzację, TV-sat, sejf, telefon, mini bar (płatny) oraz 
balkon lub taras. Pokoje standardowe posiadają widok na ogród 
lub morze (za opłatą). Dla rodzin 2+2 dostępne większe pokoje 
rodzinne, składające się z 2 pomieszczeń połączonych wewnętrz-
nymi drzwiami (wyposażenie jak w pokojach standardowych).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i ko-
lacje (19:00-22:00) w formie bufetu w restauracji głównej, późne 
śniadanie (10:00-12:00), ciepłe przekąski, ciastka i lody (15:00-
18:00), wieczorne przekąski (23:00-24:00) oraz lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-24:00) w wybranych restau-
racjach i barach. Za opłatą posiłki w restauracji a’la carte (jedno 

bezpłatne wejście na pobyt; wymagana rezerwacja), drinki, napoje 
butelkowane i w puszkach oraz alkohole importowane. Hotel za-
strzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych all inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Całodzienne animacje - sporty i zabawy, aerobik, gimnastyka, 
rzutki, boccia, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna, 
łucznictwo, water polo, nauka tańca, aquapark. Dla dzieci - mini 
klub, brodzik, zjeżdżalnie, plac zabaw. Tenis (za opłatą oświetle-
nie i sprzęt), ponadto płatne: zabiegi SPA, jazda konna, jazda na 
wielbłądach, quady oraz centrum sportów wodnych i nurkowania.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.calimera.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin Aquapark

Jeden z najbardziej rodzinnych resortów w Marsa Alam - bogaty program All Inclusive oraz ogrom sportów pozwoli na aktywny i atrakcyjny 
wypoczynek niezależnie od wieku! Ogromny plus za fantastyczny aquapark.

Club Calimera Akassia Swiss Resort – Marsa Alam 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2299 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: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2499 3599 4520 6399

Grudzień od 2299 3499 4349 6299

Styczeń od 2499 3570 4520 6299

Luty od 2570 3699 4599 6470

Marzec od 2799 4199 5020 7349

Kwiecień od 2499 3599 4520 6399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2549 3649 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

Wyloty w: soboty

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Luksusowy hotel, wybudowany w 2011 r., należący do cenionej 
sieci hotelowej Hilton, usytuowany w otoczeniu majestatycznych 
gór w rozległym, egzotycznym ogrodzie. Lotnisko ok. 30 km, 
miejscowość Marsa Alam ok. 34 km.
Plaża
Hotel tuż przy zachwycającej, piaszczystej plaży - Abu Dabbab 
(do plaży należy dojść drogą hotelową ok. 10 min. spacerem, ok. 
400 m, kursuje melex hotelowy). Leżaki, parasole, ręczniki na 
plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Kompleks składa się z budynku głównego, w którym znajdują 
się lobby, recepcja oraz restauracje, a także z kilkunastu niskich 
budynków. Na terenie hotelu - recepcja 24-godz., mini centrum 
handlowe, bankomat, pralnia, concierge, usługi medyczne. Hotel 
posiada restaurację główną Marsa, serwującą dania w postaci bu-
fetu, Souk Cafe (tradycyjne dania lokalne oraz shisha), Noba Bar 
& Lounge (kuchnia orientalna), kilka barów: lobby bar, bar przy 
basenie (dla dorosłych), bary przy basenie oraz bar na plaży. Na 
terenie hotelu znajdują się 4 baseny zewnętrzne (słodka woda, 
2 podgrzewane w okresie zimowym, w tym jeden tylko dla do-
rosłych) oraz brodzik dla dzieci, otoczone tarasami słonecznymi. 
Leżaki, parasole, ręczniki przy basenach - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje 450 elegancko urządzonych pokoi. Standardowe 
pokoje 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby doro-
słej), wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka 
do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-
-sat, sejf, mini bar (płatny), zestaw do zaparzania kawy i herbaty 
oraz taras lub balkon. Pokoje mają widok na ogród, basen (za 
opłatą) lub morze (za opłatą). Dla rodzin 2+2 dostępne są pokoje 
rodzinne (2 osobne pomieszczenia połączone drzwiami).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:30-10:30), obiady (13:00-15:00) oraz 
kolacje (18:30-22:30) w formie bufetu w restauracji głównej. 
Przekąski (13:00-15:00) i lody (13:00-17:00) w Breezes Pool Bar 
oraz Coral Beach Bar, przekąski (16:00-17:00) w Axis Bar. Lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe (09:00-24:00, wyznaczo-

ne bary). All Inclusive nie obejmuje świeżo wyciskanych soków, 
importowanych alkoholi, napoi butelkowanych. Hotel zastrzega 
sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inc-
lusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Zajęcia w ciągu dnia: siłownia, aerobik, tenis stołowy, rzutki, boc-
cia, piłka wodna, gry i zabawy. Wieczorem orientalne show. Dla 
dzieci zabawy i gry w mini klubie, kids disco, plac zabaw i brodzik. 
Za opłatą: centrum nurkowe, bilard, wypożyczalnia rowerów.
Internet
W lobby oraz w barze przy basenie Wi-Fi- bezpłatne, w poko-
jach - płatne.
www.hilton.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Royal

Znakomitej klasy hotel ze świetną lokalizacją tuż przy zatoce Abu Dabbab! Bogaty program All Inclusive i wyszukane wnętrza hotelu 
sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających gości!

Hilton Nubian – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2470 3570 4520 6349

Grudzień od 2299 3470 4349 6270

Styczeń od 2449 3599 4430 6349

Luty od 2599 3799 4770 6720

Marzec od 2599 3849 4730 6799

Kwiecień od 2570 3770 4699 6699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 3670 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Hotel położony jest ok. 20 km od centrum El Quseir - spokojnego, 
egipskiego miasteczka z wąskimi uliczkami i tradycyjnymi baza-
rami. Centrum Marsa Alam oddalone jest od hotelu o ok. 110 km 
a lotnisko w Marsa Alam o ok. 60 km.
Plaża
Tuż przy hotelu znajduje się szeroka, piaszczysto-żwirkowa pla-
ża o długości ok. 500 m z łagodnym zejściem do wody. Leżaki, 
parasole i ręczniki na plaży są bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Nowoczesny, oddany do użytku w 2018 roku hotel należący do 
sieci Pickalbatros Hotels. Składa się z budynku głównego i 2-kon-
dygnacyjnych budynków bocznych, położonych w rozległym 
ogrodzie. Goście hotelowi mają do dyspozycji: 24-godzinną re-
cepcję w przestronnym lobby, 4 restauracje (w tym chińską, wło-
ską, niemiecką i orientalną), food court, 5 barów (w tym w lobby, 
przy basenie i na plaży), kącik z shishą - fajką wodną (dodatkowo 
płatna), kawiarnię, kompleks basenów ze zjeżdżalniami (2 ba-
seny podgrzewane w sezonie zimowym), siłownię i mini-klub 
dla dzieci. Ponadto sklepiki z pamiątkami, salon piękności oraz 
centrum spa (dodatkowo płatne), pralnia (dodatkowo płatna), 
przechowalnia bagażu, bankomat i bezpłatny parking.
Pokoje
Hotel dysponuje ok. 370 przestronnymi pokojami (dla max. 3 osób 
dorosłych lub 2 osób i dziecka) z widokiem na ogród lub morze (za 
opłatą). Pokój typu standard ma ok. 46 m2, wyposażony jest w ła-
zienkę (prysznic lub wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyza-
cję, TV, telefon, mini bar (bezpłatny), sejf (bezpłatny), balkon lub 
taras. Dla rodzin 2+2 dostępne są większe pokoje rodzinne o pow. 
ok. 69 m2, składające się z 1 pomieszczenia przedzielanego przesu-
wanymi drzwiami (wyposażenie jak w pokojach standardowych).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) 
i kolacje (19:00-21:30) serwowane w formie bufetu. Dodatkowo: 
późne śniadanie (10:00-11:00), przekąski i lody (12:30-16:00) oraz 
wieczorne przekąski (22:00-24:00) w wybranych restauracjach 
i barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-
24:00) w wybranych restauracjach i barach. Za dodatkową opłatą 

drinki, napoje butelkowane i w puszkach oraz alkohole impor-
towane. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług 
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Całodzienne animacje - sporty i zabawy, aerobik, gimnastyka, 
rzutki, boccia, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna oraz 
kompleks basenów z 15 zjeżdżalniami. Wieczorem lokalne show. 
Dla dzieci - mini klub (z animacjami), brodzik, zjeżdżalnie. Tenis 
(za dodatkową opłatą oświetlenie i sprzęt), ponadto dodatkowo 
płatne: zabiegi SPA oraz centrum sportów wodnych na plaży.
Internet
Bezpłatne WiFi na terenie całego hotelu.
www.pickalbatros.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin Aquapark

Nowoczesny hotel, położony tuż przy plaży z bogatą ofertą all Inclusive. Świetny wybór dla rodzin z dziećmi z uwagi na liczne zjeżdżalnie 
i osób nastawionych na aktywny wypoczynek.

Albatros Sea World – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2470 3599 4520 6399

Grudzień od 2299 3470 4349 6299

Styczeń od 2549 3699 4599 6520

Luty od 2549 3699 4699 6599

Marzec od 2549 3699 4630 6549

Kwiecień od 2499 3599 4549 6430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 3699 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Luksusowy i rozległy kompleks położony na wybrzeżu Morza 
Czerwonego. Od lotniska o ok. 4 km, od Marsa Alam ok. 70 km. 
Plaża
Hotel tuż przy pięknej, szerokiej plaży. Przy brzegu rafa koralowa 
(zalecane obuwie ochronne). Leżaki i parasole na plaży i przy 
basenie bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Na terenie hotelu: recepcja 24h, lobby, sklepiki z pamiątkami, 
4 bary (przy basenie, na plaży, w lobby, na dachu), restauracja 
główna oraz restauracja a’la carte (płatna, wymagana rezerwa-
cja), 2 główne baseny i 1 dla dzieci (podgrzewane w sezonie 
zimowym). Za opłatą: pralnia, apteka, SPA oraz możliwość sko-
rzystania z atrakcji Medinat Coraya (bary, restauracje tematyczne, 
aquapark).
Pokoje
Hotel oferuje 169 komfortowych, elegancko urządzonych i prze-
stronnych pokoi. Pokoje Superior (pow. ok. 42 m2; dla mx 2 osób; 
łóżko małżeńskie lub 2 łóżka pojedyncze), Superior Family (pow. 
ok. 52 m2; dla max. 2 osób dorosłych i 2 dzieci). Każdy pokój 
wyposażony jest w indywidualnie sterowaną klimatyzacje, TV, 
telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę (wc, prysznic, 
suszarkę do włosów), sejf, balkon lub taras oraz minibar (płatny). 
Pokoje posiadają widok na ogród. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
bezpłatne (na zamówienie).
Wyżywienie
ALl inclusive: śniadanie (6:30-10:00), lunch (12:30-14:30), kolacja 
(18:30-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Późne śnia-
danie w barze przy basenie i na plaży (10:30-11:30). W restauracji 
a la Carte (płatna, wymagana rezerwacja): lunch (12:00-17:00) 
i kolacja (18:30-21:30). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe w wybranych barach. Bar na plaży i przy basenie czynny 
09:00 – 18:00, w lobby (12:00-24:00) na dachu (17:00-24:00). 
Lody i popołudniowe przekąski w barze przy basenie i na plaży. 
Codziennie dostarczana jest do pokoju butelka wody. Podczas 
kolacji wymagany odpowiedni strój (dla panów długie spodnie). 
Napoje butelkowane, świeżo wyciskane soki, importowane alko-
hole - za dodatkową opłatą. 

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych, m.in.: aerobik z basenie, wieczorne show, muzyka na żywo, 
ponadto w hotelu ścieżka do biegania, boisko do siatkówki pla-
żowej i rzutki, boccia, siłownia, bilard, tenis stołowy. Centrum 
nurkowe i sportów wodnych (za opłatą) oraz SPA (za opłatą) – 
sauna, jacuzzi, łaźnia, masaże, fryzjer, salon piękności. Dla dzieci: 
animacje, mini klub (4-12 lat), plac zabaw. Za opłatą aquapark 
w Medinat Coraya.
Internet
WI Fi bezpłatne na terenie całego obiektu. 
www.jazhotels.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin Aquapark

Hotel przyciąga swych Gości ciekawą architekturą oraz znakomitym serwisem i położeniem! Szczególnie polecany rodzinom z dziećmi, 
a także osobom ceniącym wypoczynek w luksusowym hotelu.

Jaz Maraya – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2540 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2699 4099 4970 7299

Grudzień od 2540 3970 4799 7199

Styczeń od 2740 4170 4970 7349

Luty od 2899 4370 5299 7720

Marzec od 2899 4440 5270 7799

Kwiecień od 2849 4349 5199 7699

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Przestronny hotel z zadbanym ogrodem położony ok 5 km od 
lotniska w Marsa Alam. Do centrum miasta ok. 70 km.
Plaża
Piękna, prywatna, piaszczysta plaża z cudowną rafą koralową 
(zalecane obuwie ochronne) i pomostem, w spokojnej zatoce 
daje możliwość snurkowania oraz nurkowania. Leżaki, parasole 
i ręczniki bezpłatne. 
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., lobby, 4 baseny (w tym 3 podgrzewane 
w okresie zimowym), basen dla dzieci ze zjeżdżalniami, sklepiki, 
sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, masaż (płatny). Hotel oferuje kilka 
restauracji - restauracja główna, 3 restauracje a’la carte (włoska, 
orientalna oraz śródziemnomorska - za opłatą; wizyta w restau-
racji orientalnej lub włoskiej raz na pobyt gratis; konieczna wcze-
śniejsza rezerwacja) oraz bary (przy plaży, w lobby, przy basenie). 
Dodatkowo dyskoteka Awtar Disco (otwarta w wyznaczonych 
dniach). Ręczniki, leżaki i parasole - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 380 przestronnych i elegancko urządzonych 
pokoi. Pokoje Superior (ok. 37m2) są 2 – os., wyposażone w ła-
zienkę (wanna/prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, TV - sat, telefon, sejf, mini bar (płatny), 
zestaw do parzenia kawy i herbaty. Posiadają widok na ogród lub 
morze (za opłatą). Pokoje rodzinne (ok. 45m2) mają możliwość 
zakwaterowania 2 osób dorosłych i 2 dzieci. Wyposażenie jak 
w pokojach Superior. Większość pokoi posiada balkon lub taras. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00 - 10:00), obiady (12:30 - 14:30) i 
kolacje (18:00 - 21:00) serwowane w formie bufetu w restauracji 
głównej. Przekąski w ciągu dnia w barze na plaży (12:00 - 17:00), 
kawa, herbata i ciasto (15:00 - 17:00) oraz lody (od 10:00) w ba-
rze przy basenie i na plaży. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
serwowane w Lobby Barze (13:00 do północy), w barze na plaży 
(10:00 - 18:00) oraz przy basenie (tylko napoje bezalkoholowe). 
Do każdego pokoju codziennie dostarczana jest duża butelka 
wody. Napoje butelkowane, świeżo wyciskane soki, importowane 
alkohole - za dodatkową opłatą. Hotel zastrzega sobie prawo do 

zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin 
serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Prowadzone w ciągu dnia i wieczorami programy animacyjne - gry 
i zabawy, muzyka na żywo. Oferowane są: boisko do siatkówki 
plażowej oraz piłki nożnej, siłownia, bieżnia, tenis stołowy, aerobik, 
joga, bilard. Za opłatą: kort tenisowy z oświetleniem oraz centrum 
sportów wodnych na plaży. Dla dzieci basen ze zjeżdżalniami oraz 
plac zabaw. Obowiązkowa opłata za wejście do Aqua Park Coraya. 
Internet
Bezpłatne Wi Fi na terenie całego hotelu.
www.jazhotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin Aquapark

Elegancki i przestronny hotel zapewniający wiele rozrywki z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagające rodziny.

Jaz Lamaya – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2340 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2499 3749 4630 6699

Grudzień od 2340 3570 4470 6520

Styczeń od 2540 3770 4630 6699

Luty od 2699 3970 4970 7049

Marzec od 2670 4049 4930 7199

Kwiecień od 2649 3949 4849 7020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 3799 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Hotel położony 3 km od El Quseir i ok. 70 km od lotniska w Marsa 
Alam. 
Plaża
Hotel bezpośrednio przy 750-metrowej, piaszczystej plaży z pięk-
ną rafą koralową (zalecane obuwie ochronne). Przy basenie i na 
plaży leżaki, parasole, ręczniki - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z parterowych i piętrowych budynków. Do dyspo-
zycji: 24-godzinna recepcja, bankomat, sklepiki, pralnia (płatna), 
centrum urody (m.in. fryzjer, manicure, pedicure(płatne)), piękny 
ogród, 2 baseny (podgrzewane w sezonie zimowym), 3 restau-
racje (główna z kuchnią międzynarodową i lokalną, a’la carte 
z kuchnią śródziemnomorską (płatna; 18:00-23:00), arabska 
(płatna; 19:00-22:00)) i 6 barów (w lobby, przy basenie, na pla-
ży, „El Khan Cafe” (płatny), w spa i grill-bar przy plaży (płatne)).
Pokoje
Hotel posiada 250 luksusowych pokoi m.in. standardowe z wi-
dokiem na ogród lub morze (płatne; dla max. 3 osób lub 2 osób 
i 2 dzieci). Wyposażone są w łazienkę (WC, prysznic, suszarka do 
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, sejf ,telefon, TV, 
bezpłatne Wi Fi, mini bar (płatny), zestaw do kawy i herbaty (na 
zamówienie), balkon lub taras. Pokoje rodzinne z widokiem na 
ogród (na zapytanie; 2 pokoje połączone drzwiami), wyposażone 
jak pokój standardowy, dodatkowo szlafrok i klapki.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:00), późne śniadania (10:00-
11:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (19:00-21:00) w formie 
bufetu, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 
10:00-23:00 oraz lokalne mocne alkohole (12:00 - 23:00). Bar 
w lobby: napoje i przekąski oraz wieczorami muzykę na żywo 
(10:00-23:00), bar przy basenie (10:00 – 17:30): popołudniowe 
przekąski (14:30-17:30), bar na plaży (10:00-18:00), bar „El Khan 
Cafe” (płatny): arabskie smaki - shisha, miętowa herbata, kawa 
po arabsku (czynny od 17:00), Grill -bar: owoce morza (płatny; 
otwarty w niedziele 19:00-23:00). Raz dziennie na pokój - mała 
butelka wody. W restauracjach podczas posiłków obowiązuje 
strój formalny. Napoje w barach serwowane są w szklankach. 

Napoje importowane, soki ze świeżych owoców, napoje butel-
kowane i lody nie objęte opcją all inclusive. 
Program sportowy i animacyjny
W obiekcie (bezpłatnie): animacje, siłownia, aqua aerobic, boisko 
do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, tenis stołowy, kort teni-
sowy (sprzęt i oświetlanie płatne) oraz za opłatą: bilard, nurko-
wanie, centrum odnowy biologicznej i Spa (09:00-20:00; m.in. 
basen, sauna, jacuzzi, łaźnia parowa, masaże). Dla dzieci: brodzik 
(podgrzewany w sezonie zimowym), mini club, plac zabaw, ani-
macje, menu w restauracji, opiekunka (płatna).
Internet
Bezpłatne Wi Fi na terenie całego hotelu.
www.radissonblu.com

All Inclusive Przy plaży Royal We dwoje

Hotel zachęca piękną plażą, krystalicznie czystą wodą i obsługą na wysokim poziomie. Hotel jest idealny zarówno dla osób chcących 
wypocząć jak również ceniących aktywny wypoczynek i zwiedzanie.

Radisson Blu El Quseir – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2070 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2249 3099 4099 5570

Grudzień od 2070 2999 3970 5520

Styczeń od 2240 3140 4049 5549

Luty od 2399 3370 4349 5930

Marzec od 2570 3749 4630 6599

Kwiecień od 2499 3670 4570 6470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2349 3199 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Luksusowy i rozległy kompleks hotelowy otoczony egzotycznym, 
pięknym ogrodem. Ok.5 km od lotniska, ok. 65 km od Marsa Alam 
i ok. 7 km od Port Ghalib.
Plaża
Hotel położony przy prywatnej, piaszczysto-żwirowej plaży z do-
stępem do rafy koralowej (łagodne zejście do morza, pomost, 
zalecane obuwie ochronne). Leżaki, parasole oraz ręczniki na 
plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Obiekt o ciekawej architekturze, składający się z kilkunastu nie-
wielkich budynków i budynku głównego. Na terenie hotelu: re-
cepcja 24 - godz., bankomat, mini centrum handlowe, punkt usług 
medycznych, fryzjer. Hotel posiada restaurację główną (kuchnia 
międzynarodowa), 3 restauracje a’la carte: śródziemnomorska 
i bliskowschodnia, restaurację przy plaży oraz Marsa’s Club House 
(kuchnia orientalna). Ponadto 2 bary na plaży, lobby bar, bar przy 
basenie, pub oraz Shisha Corner. Goście mogą korzystać bezpłat-
nie z dyskoteki w sąsiednim hotelu Resta Reef (napoje płatne). 
Na terenie znajdują się 3 duże baseny o nieregularnym kształcie 
(ze słodką wodą), brodzik dla dzieci oraz taras słoneczny. Leżaki, 
parasole i ręczniki przy basenach - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 390 komfortowych pokoi. Pokoje standardo-
we 2-os. (ok. 36 m2; możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby 
dorosłej), wyposażone w łazienkę (wanna/prysznic, wc, suszarka 
do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, tele-
fon, lodówkę, mini bar (za opłatą), zestaw do kawy i herbaty, sejf 
(bezpłatny), balkon lub taras, Wi Fi (za opłatą). Pokoje mają wi-
dok na ogród, basen (za opłatą) lub morze (za opłatą). Dla rodzin 
2+2 dostępne większe pokoje rodzinne (ok. 45 m2) wyposażenie 
jak w pokojach standardowych).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (11:00-
13:00), obiady (12:30-14:30) oraz kolacje (18:00-21:30) - bufet 
w restauracji głównej. Ciepłe i zimne przekąski (15:00-17:00), 
lody (13:30-15:30). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00-24:00). Napoje butelkowane, świeżo wyciskane soki, im-

portowane alkohole - za opłatą. Hotel zastrzega sobie prawo do 
zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin 
serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych - gry, zawody 
sportowe, a także np. pokazy tańca, siatkówka plażowa, tenis stoło-
wy, rzutki, boule, siłownia. Za opłatą: kort tenisowy, bilard, centrum 
SPA: sauna, masaże, łaźnia, salon piękności. Dla najmłodszych - 
mini klub. Obowiązkowa dopłata za wejście do Aquapark Coraya.
Internet
W lobby bezpłatne Wi Fi,  w pokojach - za opłatą (ok. 10 USD/
godz.).
www.jazhotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Hotel przyciągający gości ciekawą architekturą oraz znakomitym serwisem i kuchnią! Szczególnie polecany rodzinom z dziećmi, a także 
osobom ceniącym wypoczynek w luksusowym hotelu.

Jaz Grand Marsa (ex. Jaz Grand Resta) – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2470 3599 4520 6430

Grudzień od 2299 3499 4349 6349

Styczeń od 2499 3670 4520 6470

Luty od 2599 3849 4799 6849

Marzec od 2590 3849 4730 6799

Kwiecień od 2549 3770 4630 6699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2549 3699 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Należy do znanej sieci hotelowej Three Corners, położony na 
rozległym terenie z pięknym ogrodem. Lotnisko w Marsa Alam 
ok. 30 km od hotelu.
Plaża
Położony przy jednej z najpiękniejszych plaż w Marsa Alam - sze-
roka, piaszczysta, z łagodnym wejściem do morza oraz molo. Przy 
brzegu piękna rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne). Leżaki, 
parasole, ręczniki na plaży i przy basenach - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Obiekt kompleksowo wyremontowany w 2014 r. W hotelu: recep-
cja, lobby, mini market, sklepy z pamiątkami, pralnia, restauracja 
główna z tarasem, restauracja a’la carte (włoska; płatna), kilka 
barów: przy basenie i na plaży (oba od 10:00 do zachodu słońca), 
lobby bar (10:00-24:00) i bar/restauracja na plaży (10:00-18:00 
w sezonie zimowym i 10:00 -24:00 w sezonie letnim), 2 rozległe 
baseny (1 podgrzewany w sezonie zimowym) oraz brodzik dla 
dzieci (podgrzewany w sezonie zimowym), otoczone tarasem 
słonecznym. Leżaki, parasole, ręczniki bezpłatnie.
Pokoje
210 pokoi w  niewysokich budynkach. Pokoje standardowe 
(ok. 27 m2; możliwość dostawki dla dziecka), wyposażone w ła-
zienkę (wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, 
telefon, minibar (płatny), sejf (bezpłatny) oraz balkon lub taras. 
Większość pokoi ma boczny widok na morze i usytuowane są poza 
budynkiem głównym. Pokoje Superior z widokiem na morze (pow. 
ok. 33 m2) oraz pokoje rodzinne (pow. ok. 33 m2; dla max. 3 osób 
dorosłych lub rodziny 2+2) wyposażenie są pokoje standardowe.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30) oraz 
kolacje (18:30-21:30) w formie bufetu, późne śniadania (10:00-
11:30), przekąski (14:30-16:00), słodkie przekąski (16:00-17:00), 
lody (10:00-17:00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00-24:00) serwowane w wyznaczonych barach. Raz na po-
byt wizyta w restauracji włoskiej a’la carte w cenie. Świeże soki, 
importowane alkohole, napoje butelkowane, mini bar - płatne. 
Codziennie do pokoi dostarczana jest butelkowana woda. Hotel 

zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny w ciągu dnia - gry i zabawy, water-
polo, aerobik, rzutki, quizy, boccia, a wieczorem - lokalne show, 
pokazy tańca brzucha. Bezpłatnie: tenis stołowy, siłownia, aerobik, 
siatkówka. Za dopłatą: centrum SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia, masa-
że), centrum sportów wodnych na plaży (windurfing, kitesurfing, 
nurkowanie), bilard oraz przejażdżki na quadach. Dla dzieci: anima-
cje w ramach Trixie Club, brodzik, plac zabaw. 
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.

www.threecorners.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Idealny hotel na rodzinne wakacje - bogaty wybór animacji i sportów, wygodny i różnorodny program All Inclusive oraz fantastyczna 
lokalizacja przy jednej z najpiękniejszych i najdłuższych plaż w Marsa Alam! Dodatkowy plus za nowo wyremontowane wnętrza i świetny 
serwis!

The Three Corners Equinox Beach Resort – Marsa Alam +

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: soboty

CENA OD

1970 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2249 3070 4130 5520

Grudzień od 1970 2899 3799 5230

Styczeń od 2299 3299 4199 5849

Luty od 2299 3249 4299 5849

Marzec od 2199 3199 4130 5730

Kwiecień od 2299 3270 4220 5849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 3070 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 1499 1599 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Przestronny, otoczony zadbanym ogrodem hotel należący do zna-
nej sieci Three Corners. Lotnisko w Marsa Alam oddalone jest o ok. 
6 km, Port Ghalib - ok. 2 km, a miejscowość Marsa Alam ok. 65 km.
Plaża
Hotel znajduje się tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży, długość 
ok 600m z dostępem do rafy - hotel posiada własny pomost. 
Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel wybudowany w  2007 r., częściowo wyremontowany 
w 2014 r., składa się z 41 budynków. Recepcja 24 - godz., bankomat, 
pralnia, apteka, sklep z pamiątkami, mini-market, salon fryzjer-
ski. Hotel posiada 6 restauracji - w tym główną Panorama (dania 
w formie bufetu), przy plaży - Lagoona oraz 3 restauracje a’la car-
te (płatne): belgijska Chez Pascal, włoska Dolce Vita oraz egipską 
Marhaba, a także kilka barów, w tym lobby bar, bar przy basenie 
oraz przy plaży. Goście mogą korzystać z 2 basenów zewnętrz-
nych (w tym 1 podgrzewany w sezonie zimowym) oraz brodzika 
dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki przy basenach - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom ponad 470 pokoi, mieszczących się 
w niskich budynkach. Pokoje standardowe/superior 2 - osobowe 
(ok. 28 m2; możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka), 
wyposażone są w łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, mini-bar 
(dodatkowo płatny), sejf (bezpłatny) oraz balkon lub taras. Pokoje 
posiadają widok na ogród, basen lub góry. Łóżeczko dla niemowląt 
dostępne - bezpłatnie. Dla rodzin 2+2 dostępne sa pokoje rodzinne 
(ok. 32 m2; wyposażone jak w pokoju standardowym/superior).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:30-10:00), obiady (12:30-15:00) oraz 
kolacje (18:00-21:30) w restauracji głównej w formie bufetu, 
lody w barze przy basenie (15:30-17:00), ciepłe i zimne przekąski 
(10:00-11:00 oraz 15:00-17:30) oraz lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe (10:00-00:00) w wyznaczonych barach. All 
Inclusive nie obejmuje świeżo wyciskanych soków, napojów bu-
telkowanych oraz importowanych alkoholi. Hotel zastrzega sobie 
prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive.

Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia prowadzony program animacyjny dla dzieci i doro-
słych (pokazy, gry, zabawy, etc.), a wieczorem orientalne show. 
Bezpłatnie: siatkówka, rzutki, tenis stołowy, piłka wodna, boccia. 
Za dopłatą: aerobik, bilard oraz centrum sportów wodnych na 
plaży. Hotel posiada także centrum wellness (płatne) (masaże, 
zabiegi kosmetyczne, sauna, jacuzzi, łaźnia). Dla dzieci: mini klub 
(dla dzieci 4-12 lat), plac zabaw oraz brodzik.
Internet
Na terenie lobby oraz w barze Peanut - bezpłatny dostęp do Wi-
-Fi. Za opłatą przewodowy dostęp do internetu.
www.threecorners.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Dobrej klasy 5* hotel z dostępem do malowniczej rafy koralowej, należący do znanej sieci hotelowej Three Corners, świadczący usługi na 
najwyższym poziomie! Ze względu na znakomity mini klub szczególnie polecany rodzinom z dziećmi - najmłodsi będą aktywnie spędzać 
czas, podczas gdy rodzice będą mogli relaksować się na pięknej przyhotelowej plaży!

Three Corners Fayrouz Plaza – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2470 3599 4520 6399

Grudzień od 2299 3470 4349 6299

Styczeń od 2499 3699 4570 6520

Luty od 2699 3899 4849 6899

Marzec od 2749 4120 4970 7270

Kwiecień od 2699 4049 4899 7130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 3699 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Hotel znajduje się 6 km od centrum niewielkiego lokalnego mia-
steczka El Quseir i ok. 65 km od lotniska w Marsa Alam 
Plaża
Hotel (część Beach) znajduje się bezpośrednio przy długiej, sze-
rokiej piaszczystej plaży. Przy brzegu rafa koralowa (200 – me-
trowy pomost z zejściem do wody; zalecane obuwie ochronne). 
Leżaki, parasole i ręczniki na plaży i przy basenie bezpłatne. 
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z dwóch części Beach (przy plaży) i Resort (przej-
ście przez uliczkę). Obiekt posiada duży teren z przepięknym 
ogrodem (ok. 20 000 m2). W hotelu: przestronne lobby, ban-
komat, pralnia (płatne), pokój do przechowania bagażu, sklepiki 
z pamiątkami (w części Beach), 3 duże baseny ze słodką wodą 
(2 w części Beach i 1 w części Resort), w tym 1 podgrzewany w se-
zonie zimowym. Ponadto 3 restauracje („Flamenco” z kuchnią 
międzynarodową i włoska a’la carte „Florencia” (płatna) w części 
Beach oraz „Las Palmas” w części Resort) oraz 5 barów (m.in. na 
plaży, bar przy basenie) i namioty orientalne z shishą (płatne).
Pokoje
310 pokoi (części Resort i Beach), w tym standardowe (ok. 28 m2; 
max. 3 osoby, lub 2 osoby i dziecko) i rodzinne (ok. 40 m2; max. 
3 os., lub 2 os. i dziecko). Większość pokoi (w części Beach) posiada 
boczny lub bezpośredni widok na morze. oraz (w części Resort) 
na ogród. Hotel posiada kilka pokoi z udogodnieniami dla niepeł-
nosprawnych. Pokoje wyposażone są w klimatyzację centralną, 
łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), TV, telefon, sejf, mini 
lodówkę, na podłodze płytki, balkon lub taras.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (06:30-10:00) , obiady (13:00-15:00), 
przekąski (15:30-17:30), kolacje (18:30-22:00). W barach przy 
basenach (11:00-23:00) dostępne są napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe oraz przekąski. Podczas głównych posiłków napoje 
serwowane są w szklankach. Napoje importowane, butelkowane, 
espresso i cappuccino, lody i świeżo wyciskane soki nie są objęte 
formuła all inclusive. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany za-
kresu usług objętych all inclusive.

Program sportowy i animacyjny
Bogate animacje i liczne atrakcje: aerobik, gimnastyka w wodzie, 
water polo, siatkówka w wodzie, rzutki, boccia, tenis stołowy, kort 
tenisowy (oświetlenie za opłatą), boisko do piłki nożnej. Za opłatą: 
bilard, centrum Spa (siłownia, masaże, sauna i jacuzzi), centrum 
nurkowe. W orientalnym namiocie dostępna muzyka na żywo. Dla 
dzieci: 2 brodziki, mini club (w sezonie), 2 place zabaw (w każdej 
części hotelu po jednym), łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamó-
wienie), krzesełka dla dzieci w restauracji, opiekunka (za opłatą).
Internet
Połączenie dostępne jest w lobby i w recepcji za opłatą.
flamencohotels.com/beach/

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Hotel dla osób ceniących spokój, kochających morze i podglądanie podwodnego życia Morza Czerwonego na bajecznych rafach 
koralowych. Położony jest nad brzegiem morza (część Beach) oraz w przepięknym ogrodzie (część Resort). Polecany na sielski wypoczynek 
zarówno dla par jaki rodzin z dziećmi.

Flamenco Beach & Resort – Marsa Alam +

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: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2070 2749 3730 4849

Grudzień od 1899 2649 3599 4770

Styczeń od 2099 2799 3770 4930

Luty od 2149 2799 3899 5020

Marzec od 2099 2849 3799 5020

Kwiecień od 2070 2770 3730 4899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 2749 

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 1499 1499 

CENA OD

1899 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Komfortowy hotel położony na rozległym terenie, ok. 30 km od 
lotniska w Marsa Alam. Do najbliższego miasteczka z restauracja-
mi i sklepikami – Port Ghalib ok. 25 km.
Plaża
Prywatna, hotelowa, piaszczysto-żwirkowa plaża o  dł. ok. 
250 m z łagodnym zejściem do morza oraz długim pomostem 
(ok. 750m) ułatwiającym podziwianie rafy (zalecane obuwie 
plażowe). Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i 19 jednopiętrowych bu-
dynków. W hotelu: lobby z 24h recepcją, taras z widokiem na 
ogród i morze, restauracja główna z bogatym bufetem oraz 
tarasem (śniadania, obiady i tematyczne kolacje). Ponadto re-
stauracja przy plaży (a’la carte; 19:00-22:00; płatna - niezbęd-
na rezerwacja), 3 bary (w lobby, przy basenie i na plaży), pub 
z dyskoteką (dyskoteka: 23:00-02:00). Do dyspozycji Gości są 
2 baseny o gł. 140 i 160 cm (w tym 1 podgrzewany w sezonie 
zimowym oraz z niewielką zjeżdżalnią dla dzieci), brodzik o gł. 
50 cm, siłownia, amfiteatr, w którym odbywają się wieczorne 
animacje. Płatne: sauna, jacuzzi, kort tenisowy, bilard, centrum 
nurkowe, salon kosmetyczny, mini-centrum handlowe, pralnia.
Pokoje
Hotel dysponuje ok. 200 przestronnymi pokojami w jednopię-
trowych budynkach z widokiem na ogród (w cenie) oraz basen 
lub morze (za dopłatą). Każdy pokój posiada balkon lub taras. 
Standardowe pokoje 2 osobowe (ok. 30 m2; z możliwością za-
kwaterowania 3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci) 
posiadają łazienkę (z prysznicem, wc i suszarką do włosów), indy-
widualnie sterowaną klimatyzacją, TV-sat, telefon, sejf (bezpłat-
ny) i mini-bar (za dodatkową opłatą; raz dziennie zaopatrywany 
w gratisową butelkę wody). Dostępne są również pokoje rodzinne 
(ok. 44 m2; wyposażone jak pokoje standardowe; na zapytanie).
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i ko-
lacje (18:30-21:00) w formie bufetu (kuchnia międzynarodowa 
i lokalna) w restauracji głównej oraz przekąski w restauracji przy 
plaży (10:00-12:00 i 12:30-17:00). Lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe w barze przy basenie i w lobby (10:00-23:00) oraz 
na plaży (od 10:00 do zachodu słońca). Za opłatą: niektóre koktajle 
alkoholowe, alkohole importowane, świeżo wyciskane soki i kawy 
smakowe. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny, m. in. wieczorne 
show, karaoke i egipski wieczór folklorystyczny. Ponadto: si-
łownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, piłka nożna, rzutki. Za 
opłatą: kort tenisowy, bilard, centrum spa, masaże i nurkowanie. 
Dla dzieci: mini-klub, plac zabaw, brodzik, mała zjeżdżalnia. 
Internet
Dodatkowo płatny (ok. 20 EUR/1 tydz.; ok. 30 EUR/2 tyg.) w lo-
bby, restauracji i przy basenie.
www.flashinternational.travel/magic-tulip-resort

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Świetny kompleks, w którym komfortowo i bezpiecznie można spędzić relaksujące wakacje. Szczególnie dedykowany rodzinom z dziećmi 
ze względu na duży, bezpieczny teren, łagodne zejście do morza oraz rozległe baseny. Ciekawy program animacyjny pozwoli na atrakcyjne 
dopełnienie beztroskiego urlopu. Serdecznie polecamy!

Magic Tulip Beach Resort – Marsa Alam +

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: soboty

CENA OD

1999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2099 2799 3770 4930

Grudzień od 1999 2699 3630 4849

Styczeń od 2140 2840 3799 4970

Luty od 2149 2799 3899 5020

Marzec od 2099 2799 3770 4970

Kwiecień od 2199 2899 3899 5020

Cena za dziecko (0-7 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Hotel zlokalizowany jest w odległości ok. 50 km od lotniska 
w Marsa Alam oraz ok. 30 km od miasta portowego El Quseir.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu prywatna, piękna, piaszczysta plaża. 
Przy brzegu rafa koralowa z bogactwem podwodnego życia 
(zalecane obuwie ochronne). Hotel posiada pomost (ok. 200 m) 
umożliwiający wejście do wody. Leżaki, materace, ręczniki oraz 
parasole bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel z 2010 r, po całkowitej renowacji w styczniu 2018 r.. Recep-
cja 24h, lobby, pralnia (płatna), salon fryzjerski (płatny), usługi 
medyczne (płatne). Ponadto 3 restauracje (w tym główna, na 
plaży oraz przy basenie - płatna), 3 bary (w tym bar przy ba-
senie, na plaży oraz w dyskotece), 2 baseny zewnętrzne (w tym 
1 podgrzewany w okresie zimowym) oraz basen dla dzieci z mini 
zjeżdżalniami (podgrzewany w sezonie zimowym). Leżaki, ma-
terace, ręczniki oraz parasole bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 200 komfortowo wyposażonych pokoi 2 os. 
(z możliwością 1 dostawki dla os. dorosłej lub dziecka; pow. ok. 
38 m2) w budynku głównym oraz jednopiętrowych bungalowach. 
Każdy wyposażony jest w łazienkę (WC, suszarka do włosów, 
prysznic) klimatyzację, minibar (płatny), sejf, TV-SAT, telefon, 
balkon lub taras. Pokoje posiadają widok na ogród, basen lub 
morze. Łóżeczka dla niemowląt na zamówienie.
Wyżywienie
All inclusive obejmuje: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-
14:30), kolacje (18:30-21:00) serwowane w formie bufetu w głów-
nej restauracji. Restauracja specjalizuje się w daniach kuchni wło-
skiej. Dodatkowo możliwa kolacja (18:30-21:00) serwowana w 
restauracjia’la carte na plaży (za opłatą) orazprzekąski w restau-
racji na plaży (w godzinach 10:00-12:00 i 12:30-17:00). Napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe dostępne są w barze na plaży (od 
godziny 10:00 do zachodu słońca), przy basenie (10:00-23:00) 
oraz w lobby (10:00-23:00), a także w barze w pubie/dyskotece 
– napoje alkoholowe (od 11:00 do północy; od północy do 02:00 
- za opłatą).

Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada bogaty program animacyjno-sportowy dla dzieci 
i dorosłych, który realizowany jest w ciągu dnia i wieczorem. Go-
ście mogą bezpłatnie skorzystać z boiska do siatkówki plażowej, 
koszykówki (oświetlenie płatne), kortu tenisowego (oświetlenie 
płatne) oraz zagrać w water polo, rzutki, tenis stołowy, „piłkarzy-
ki”. Za opłatą: bilard i centrum SPA (sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, 
centrum piękności). Na plaży znajduje się centrum nurkowe (płat-
ne). Dla dzieci - Mini Club (dla dzieci 4-7 lat) i Junior Club (dla dzie-
ci 8-12 lat) oraz plac zabaw, brodzik z atrakcjami i mini zjeżdżalnią.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w lobby.
www.onatti.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Świetny kompleks, w którym komfortowo i aktywnie można spędzić wakacje. Szczególnie dedykowany parom i rodzinom z dziećmi 
ze względu łagodne zejście do morza oraz rozległe baseny, a także osobom lubiącym aktywnie spędzać czas z uwagi na rafy koralowe. 
Serdecznie polecamy!

Onatti Beach Resort – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

1770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1949 2470 3499 4399

Grudzień od 1770 2399 3399 4349

Styczeń od 1970 2540 3499 4470

Luty od 1999 2570 3699 4599

Marzec od 1999 2599 3630 4599

Kwiecień od 1970 2499 3549 4470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 2499 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Hotel położony w parku przyrodniczym na obszarze znanym 
z niezwykle bogatych, przybrzeżnych raf koralowych, ok. 45 km 
od lotniska.
Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża o dł. ok. 350 m i łagodnym zejściu do 
wody. Dalej od brzegu rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne) 
- wejście do wody z pomostu (ok. 450 m dł.). Leżaki, parasole, 
ręczniki bezpłatne.
Do dyspozycji gości
24 godz. recepcja, lobby, pralnia i  fryzjer (płatne), punkt medycz-
ny(płatny), sklepiki z pamiątkami, SPA, dyskoteka (wejście bez-
płatne, bar płatny), punkt internetowy w lobby. Goście korzystają 
z restauracji głównej (dania kuchni międzynarodowej), restauracji 
a’la carte (płatne; wymagana rezerwacja): przy plaży(z owocami 
morza), Pizzerii/restauracji (z pizzą i daniami kuchni włoskiej) 
oraz kilku barów: w lobby, przy basenie, na plaży i w dyskotece 
(płatny), a także beduińskiej kawiarni. W hotelu 4 baseny o łącz-
nej powierzchni ok. 3500 m2, brodzik oraz zjeżdżalnie dla dzieci. 
Leżaki, parasole, ręczniki bezpłatne.
Pokoje
W hotelu znajduje się 160 pokoi standardowych i rodzinnych dla 
2 osób (z możliwością dostawki dla 1 os. dorosłej lub 2 dzieci; 
pow. ok. 35 m2). Wszystkie w 2-3 kondygnacyjnych bungalowach 
i wyposażone są w: łóżko małżeńskie lub 2 łóżka pojedyncze, 
klimatyzację, TV, telefon, sejf, mini-bar (płatny), łazienkę (wc, 
wanna/prysznic, suszarka do włosów), balkon lub taras. Pokoje 
posiadają widok na ogród, basen lub morze. Łóżeczko dla dziecka 
bezpłatne. Pokoje rodzinne mają większą powierzchnię (wyposa-
żone jak standardowe). 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) 
i kolacje (19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej, 
późne śniadanie w lobby barze (10:00-11:00). Lokalne napoje al-
koholowe i bezalkoholowe (kawa, herbata, woda) w: Lobby barze 
(10:00-23:00), barze przy basenie (10:00-23:00), barze na plaży 
(od 10:00 do zachodu słońca) oraz przekąski (15:00-16:30) i pizza 
(16:30-18:00) w barze przy basenie. Za opłatą, po wcześniejszej 

rezerwacji można zjeść kolację w restauracji a’la carte: Pizzerii/
restauracji (19:00-21:00) i restauracji przy plaży (19:00-21:00). 
Świeże soki, importowane alkohole, napoje butelkowane oraz 
mini bar - dodatkowo płatne. 
Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia i wieczorem oraz wieczorne show, boisko 
do piłki plażowej, siatkówki plażowej, water polo oraz aqua aero-
bik, tenis stołowy, bilard, siłownia. Za opłatą: centrum nurkowe na 
plaży, salon piękności, SPA (zabiegi i masaże, basen wewnętrzny, 
jacuzzi, sauna, łaźnia parowa), kort do squasha. Dla dzieci: anima-
cje, plac zabaw, mini club oraz zjeżdżalnie i brodzik.
Internet
Bezpłatne Wi Fi w lobby.
www.bliss-resorts.com/hotels/bliss-abo-nawas/

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Dobrej klasy hotel położony bezpośrednio przy plaży z łagodnym wejściem do wody i piękną rafą koralową – idealne miejsce dla 
miłośników podglądania podwodnego życia oraz dla rodzin z dziećmi. Bliss Abo Nawas Resort to dobry wybór dla osób ceniących dobry 
standard w dobrej cenie.

Bliss Abo Nawas Resort – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2070 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2140 2870 3799 5020

Grudzień od 2070 2799 3699 4899

Styczeń od 2199 2999 3930 5230

Luty od 2299 3140 4099 5470

Marzec od 2299 3140 4070 5470

Kwiecień od 2270 3070 4020 5349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2170 2849 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Hotel położony w pobliżu najpiękniejszych miejsc do nurkowa-
nia w regionie Marsa Alam ok. 45 km od lotniska i ok. 20 km od 
centrum. 
Plaża
Hotel posiada prywatną, piaszczystą plażę o długości ok.300 m. 
Przy brzegu piękna rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne) - 
wejście do wody z pomostu. Leżaki, parasole, ręczniki bezpłatne
Do dyspozycji gości
24 godz. recepcja, lobby, kantor wymiany walut, pralnia, punkt me-
dyczny(za opłatą), sklepiki z pamiątkami, SPA, dyskoteka (wejście 
bezpłatne, bar płatny), punkt internetowy w lobby. Goście korzystają 
z restauracji głównej Bella Napoli (dania kuchni międzynarodowej) 
oraz restauracji a’la carte (za opłatą; wymagana rezerwacja): Pizzerii 
Capri i restauracji rybnej przy plaży, a także kilku barów: w lobby, 
przy basenie, na plaży i w dyskotece (za opłatą) oraz kawiarni. Na 
terenie hotelu 4 baseny o łącznej powierzchni ok. 3500 m2, brodzik 
oraz zjeżdżalnie. Leżaki, parasole, ręczniki bezpłatne.
Pokoje
Hotel posiada 110 pokoi standardowych i rodzinnych dla 2 osób 
(z możliwością dostawki dla 1 os. dorosłej lub 2 dzieci; pow. ok. 
35 m2). Wszystkie pokoje wyposażone są w: łóżko małżeńskie 
lub 2 łóżka pojedyncze, klimatyzację, TV, telefon, sejf, mini-bar 
(płatny), łazienkę (wc, wanna/prysznic, suszarka do włosów), 
balkon lub taras. Pokoje posiadają widok na ogród, basen lub 
morze. Łóżeczko dla dziecka bezpłatne. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) 
i kolacje (19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej, 
późne śniadanie w lobby barze (10:00-11:00). Lokalne napoje al-
koholowe i bezalkoholowe (kawa, herbata, woda) w: Lobby barze 
(10:00-23:00), barze przy basenie (10:00-23:00), barze na plaży 
(od 10:00 do zachodu słońca) oraz przekąski (15:00-16:30) i pizza 
(16:30-18:00) w barze przy basenie. Za opłatą, po wcześniejszej 
rezerwacji można zjeść kolację w restauracji a’la carte: Pizzerii 
Capri (19:00-21:00) i restauracji rybnej przy plaży (19:00-21:00). 
Świeże soki, importowane alkohole, napoje butelkowane oraz 
mini bar - dodatkowo płatne. 

Program sportowy i animacyjny
Bogate animacje w ciągu dnia i wieczorem oraz wieczorne show, 
boisko do piłki plażowej, siatkówki plażowej oraz kort do tenisa, 
water polo i aqua aerobik, tenis stołowy, bilard, siłownia. Za opła-
tą: centrum nurkowe i kitesurfingowe na plaży, salon piękności, 
SPA o pow. ok. 1000 m2 (zabiegi i masaże, basen wewnętrzny, 
jacuzzi, sauna, łaźnia parowa), kort do squasha. Dla dzieci: anima-
cje, plac zabaw, mini club oraz mini-zjeżdżalnie i brodzik.
Internet
Bezpłatne Wi Fi w lobby.
www.bliss-resorts.com/hotels/bliss-marina-beach-resort/

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Dobrej klasy hotel – idealne miejsce dla miłośników podglądania podwodnego życia. Bliss Marina Beach Resort to dobry wybór dla osób 
ceniących dobry standard z zachowaniem rozsądnej ceny.

Bliss Marina Beach Resort – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2040 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2099 2770 3730 4849

Grudzień od 2040 2720 3630 4770

Styczeń od 2170 2890 3849 5049

Luty od 2270 3040 4020 5299

Marzec od 2240 3040 3970 5299

Kwiecień od 2199 2970 3899 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 2770 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Kompleks hotelowy usytuowany w egzotycznym ogrodzie. Ho-
tel oddalony jest od centrum Marsa Alam o ok. 18 km (możliwy 
dojazd płatną taksówką) oraz ok. 50 km od międzynarodowego 
lotniska w Marsa Alam.
Plaża
Piaszczysta, dobrze zagospodarowana plaża położona ok. 250 m 
od hotelu (przejście przez ulicę). Przy brzegu znajduje się piękna 
rafia koralowa, otoczona zatoką - zalecane obuwie ochronne. Pa-
rasole, leżaki, materace i ręczniki na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składający się z 2-piętrowych domków oraz budynku głów-
nego, w którym znajduje się: recepcja 24 - godz., sklepiki z pamiąt-
kami, fryzjer. Hotel posiada restaurację główną Hill View (kuchnia 
międzynarodowa), restauracje a’la carte (płatne): Al Arz (kuchnia 
libańska) oraz Fish Market (owoce morza), lobby bar, bar przy 
basenie oraz bar na plaży. Na terenie hotelu znajdują się 4 baseny 
zewnętrzne oraz brodzik dla dzieci, otoczone tarasem słonecznym. 
Parasole, leżaki, materace i ręczniki przy basenach - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje łącznie prawie 200 wygodnie urządzonych pokoi. 
Standardowe pokoje 2-osobowe (każde 2 pokoje standardowe 
typu Classic posiadają wspólną część wypoczynkową oraz wspól-
ny balkon) wyposażone w klimatyzację sterowaną indywidualnie, 
telefon, TV-sat, łazienkę (wc, prysznic/wanna, suszarka do wło-
sów), sejf (bezpłatny), mini bar (dodatkowo płatny) oraz balkon 
lub taras. Dostępne są także pokoje superior (z możliwościa max. 
1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej) oraz pokoje rodzinne 
(dla min. 3 osób; możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 
2 dla dzieci) - wyposażenie takie jak w pokojach standardowych, 
z oddzielnym balkonem.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30), lody 
w barze przy basenie (15.00-18.00), kolacje (18:30-20:30), lo-
kalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz soki podawane 
z dystrybutorów (10:00-23:00). System All Inclusive nie zawiera: 
importowanych napoi alkoholowych i bezalkoholowych, soków ze 
świeżych owoców. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakre-

su usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania 
posiłków).
Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia i wieczorem prowadzone są animacje. Ponadto: 
piłka wodna, aerobik, aqua aerobik, centrum fitness, tenis stoło-
wy, siatkówka plażowa, rzutki, koszykówka, piłka nożna na plaży, 
pokazy rozrywkowe w amfiteatrze. Dodatkowo płatne: centrum 
nurkowe, bilard, masaże, sauna, jacuzzi, sporty wodne na plaży, 
przejażdżki na koniach i wielbłądach. Dla najmłodszych - brodzik, 
animacje, plac zabaw, mini klub.
Internet
Kawiarenka internetowa - płatna. W lobby oraz w pokojach in-
ternet Wi-Fi - płatny (ok. 7 EUR/godz.).
www.aurorahospitality.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Szczególnie polecany osobom poszukującym spokojnego wypoczynku w hotelu o dobrym serwisie oraz amatorom sportów wodnych! 
Malownicza zatoczka umożliwia naukę windsurfingu oraz nurkowania.

Aurora Bay Resort – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

1799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1980 2549 3570 4520

Grudzień od 1799 2440 3430 4470

Styczeń od 1999 2640 3549 4570

Luty od 2060 2649 3730 4720

Marzec od 1999 2670 3699 4699

Kwiecień od 1999 2599 3599 4599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 2699 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Hotel położony ok. 20 km od centrum El Quseir i ok. 40 km od 
lotniska w Marsa Alam 
Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy szerokiej, piaszczysto-
-żwirkowej plaży. Leżaki, parasole i ręczniki przy basenie i na 
plaży - bezpłatne. Na plaży bar z napojami i przekąskami.
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z budynku głównego i 2-3 kondygnacyjnych bu-
dynków bocznych, położonych w pięknym ogrodzie. Goście mają 
do dyspozycji: recepcja 24h, sklepiki z pamiątkami, salon piękności 
(płatny), pralnię (płatna), 2 baseny ze słodką wodą o nieregular-
nych kształtach, 3 restauracje (główna, włoskie bistro na plaży, re-
stauracja na plaży) oraz 5 barów (lobby bar, bar na plaży, bar przy 
basenie, egipski kącik z shishą (płatny) i bar w dyskotece (płatny).
Pokoje
Około 200 przestronnych pokoi (ok. 35 m2; dla max. 3 osób doro-
słych lub 2 osób i 2 dzieci). Posiadają widok na ogród, basen lub 
morze. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę (prysznic, WC, 
suszarka do włosów), klimatyzację, TV, sejf (bezpłatny), mini bar 
(płatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon, balkon fran-
cuski lub taras. Łóżeczka dla niemowlaków (na zamówienie). Do-
stępne są też pokoje w bungalowach (ok. 25 m2; dla max. 2 osób i 2 
dzieci) oraz pokoje rodzinne (ok. 70 m2; 2 pokoje połączone drzwia-
mi, dla max. 3 osób dorosłych i dziecka  lub 2 osób i 2 dzieci). Pokoje 
w bungalowach i rodzinne wyposażone jak pokoje standardowe.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (06:30-09:30), lunche (12:30-14:30), ko-
lacje (18:30-21:30), przekąski (10:00-11:00 i 16:00-17:00), lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10:00-24:00) w wyzna-
czonych restauracjach i barach. Wszystkie napoje serwowane 
są w szklankach (lub plastikowych kubkach przy basenach). All 
inclusive nie obejmuje napoi importowanych i mini baru. Podczas 
przyjazdu w pokoju znajduje się butelka wody mineralnej. Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogate dzienne animacje, wieczorne występy na 
żywo oraz liczne atrakcje: m.in. gimnastyka w wodzie, water 
polo, siłownia, kort tenisowy, boisko do squasha, tenis stołowy 
i bilard, centrum fitness i dyskoteka. Za opłatą: centrum piękności, 
sauna, łaźnia parowa, masaże oraz centrum nurkowe, surfingo-
we i sportów wodnych nie motorowych (wszystkie dodatkowo 
płatne). Dla dzieci: brodzik, mała zjeżdżalnia, plac zabaw, mini 
club (10:30-12:30 i 14:30-16:00), animacje, łóżeczko dla dzieci do 
2 lat (na życzenie).
Internet
Wi-Fi w lobby i w pokojach - płatne.
www.penseeroyalgarden.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Skromny hotel dla mniej wymagających osób. Jego zaletą jest piękna rafa koralowa bezpośrednio przy hotelu. Dobry wybór dla aktywnych.

Pensee Royal Garden Beach Resort – Marsa Alam +

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: soboty

CENA OD

1840 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1999 2599 3630 4630

Grudzień od 1840 2499 3470 4520

Styczeń od 2070 2670 3699 4720

Luty od 2099 2749 3799 4899

Marzec od 2049 2749 3730 4899

Kwiecień od 2070 2749 3720 4849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2049 2599 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Niewielki hotel o niskiej zabudowie, otoczony ogrodem, położony 
w Madinat Coraya. Do lotniska ok. 18 km, do Marsa Alam – ok. 70 km.
Plaża
Goście korzystają z bezpłatnej plaży hotelowej kompleksu Madi-
nat Coraya – przejście przez teren siostrzanego hotelu, ok. 400 m. 
Piaszczysta, szeroka plaża w niewielkiej zatoce, idealna do nauki 
nurkowania. Bezpośrednio przy plaży rafa koralowa dostępna 
z brzegu – zalecane obuwie ochronne. Leżaki, parasole i ręczniki 
plażowe bezpłatne.
Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja, sklepy z biżuterią, pamiątkami, mini-
-market, bankomat, apteka. Goście korzystają z kilku restauracji 
– głównej El Khan (kuchnia międzynarodowa, bufet) oraz a’la 
carte (płatne): włoskiej, orientalnej, azjatyckiej oraz śródziemno-
morskiej (w siostrzanym hotelu Iberotel Coraya), a także barów: 
przy plaży, przy basenie, lobby baru oraz Shisha Baru (płatny). 
Na terenie hotelu duży basen i brodzik (podgrzewane w sezo-
nie zimowym) otoczone tarasem słonecznym – leżaki, parasole 
i ręczniki bezpłatne.
Pokoje
Hotel posiada ponad 140 pokoi superior i pokoi rodzinnych. Poko-
je superior (o pow. 34 m2) są 2-osobowe, pokoje rodzinne (o pow. 
44m2) dla maksymalnie 2+2 lub 3 os. dorosłe i dziecko. Wszyst-
kie wyposażone w: łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, tv-sat, telefon, sejf, mini 
bar (płatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon lub taras. 
Pokoje superior mają widok na ogród lub basen (za opłatą).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:30), lunch (12:30-14:30) oraz 
kolacje (19:00-21:00) w restauracji głównej w formie bogate-
go bufetu i przekąski w barze przy basenie, przy plaży, a tak-
że w Madinat Coraya food court oraz lody i słodkie przekąski 
(20:00-22:00). Lokalne napoje alkoholowe i  bezalkoholowe 
(09:00-24:00) we wskazanych barach. Jednorazowo w trakcie 
pobytu Goście mogą skorzystać z restauracji a’la carte (konieczna 
rezerwacja). Formuła nie obejmuje: mini baru, napojów butel-
kowanych i importowanych, świeżo wyciskanych soków, shishy. 

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: siłownia, tenis stołowy, ścieżka do joggingu na pla-
ży, boccia, rzutki oraz bilard, a za opłatą: sauna, łaźnia i jacuzzi 
w siostrzanym hotelu Jaz Samaya oraz centrum sportów wodnych 
na plaży. W ciągu dnia prowadzone są animacje, a wieczorem 
– muzyka na żywo i tematyczne show. Obowiązkowa opłata za 
korzystanie z aquaparku Madinat Coraya Aquapark (przejście 
przez teren kompleksu ok. 500 m) – 18 różnej wielkości zjeżdżalni. 
Dla dzieci: brodzik, animacje, mini-klub, plac zabaw, mini-disco 
i zjeżdżalnie q aquaparku.
Internet
Bezpłatny internet w lobby oraz pokojach (o limitowanej pręd-
kości), możliwość zakupienia pakietu o zwiększonej prędkości.
www.jazhotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun We dwoje Aquapark

Dobrej klasy hotel położony w Madinat Coraya tuż nad niewielką zatoką – idealne miejsce dla miłośników sportów wodnych. Jaz Dar el 
Madina to dobry wybór dla osób ceniących dobry standard z zachowaniem rozsądnej ceny – 4* propozycja od sprawdzonej sieci hotelowej 
Jaz, gwarantującej wysoki standard usług.

Jaz Dar el Madina – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

2240 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2399 3499 4399 6199

Grudzień od 2240 3299 4220 6020

Styczeń od 2440 3499 4399 6199

Luty od 2599 3699 4720 6520

Marzec od 2570 3770 4699 6630

Kwiecień od 2499 3699 4570 6520

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Egipt Marsa Alam

Położenie
Zadbany, przestronny hotel otoczony ładnym ogrodem. Znajduje 
się ok. 25 km od miasta Marsa Alam i ok. 36 km od międzynaro-
dowego portu lotniczego w Marsa Alam.
Plaża
Obiekt położony tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży z łagod-
nym wejściem do morza oraz dostępem do pieknej rafy koralowej 
(wejście do morza z pomostu). Ręczniki kąpielowe, leżaki i para-
sole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z  kilku 3-piętrowych budynków. Do dyspozycji 
gości: recepcja 24 - godz., bankomat, sklepiki z pamiątkami, mi-
ni-market, pralnia, fryzjer, dyskoteka (napoje w dyskotece do-
datkowo płatne). Hotel posiada m.in. restaurację główną Red Sea 
(kuchnia międzynarodowa, dania w formie bufetu), restaurację a’la 
carte Fish Market (owoce morza), Pizza Corner w pobliżu plaży, 
lounge bar, bar na plaży BikiniBar oraz bar przy basenie Sun Shine. 
Goście hotelu mogą korzystać z 3 dużych basenów zewnętrznych 
(ze słodką wodą; jeden podgrzewany w sezonie zimowym) oraz 
brodzików dla dzieci otoczonych rozległym tarasem słonecznym. 
Ręczniki kąpielowe, leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom 270 pokoi. Komfortowe pokoje 
2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej; 
drugie dziecko śpi z rodzicami), wyposażone w łazienkę (wanna/
prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną kli-
matyzację, TV-sat, telefon, sejf, mini-bar (dodatkowo płatny) oraz 
balkon lub taras. Łóżeczko dla niemowląt dostępne - bezpłatnie..
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-09:30), obiad (12:30-14:00) oraz 
kolacje (19:30-21:00) w restauracji głównej w formie bufetu. 
W ciągu dnia serwowane są słodkie przekąski (10:00-11:00 oraz 
14:30-17:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do-
stępne są w wyznaczonych barach (11:00-23:00). Formuła nie 
obejmuje restauracji a’la carte, świeżo wyciskanych soków, napoi 
butelkowanych i w puszkach oraz napoi importowanych. Hotel 
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą 
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje swoim gościom wiele atrakcji: boisko do piłki noż-
nej, boisko do siatkówki, 2 korty tenisowe, tenis stołowy, piłka 
wodna, siłownia. Dodatkowo płatne są: bilard, kort tenisowy, 
centrum sportów wodnych, a także centrum SPA (masaże, sau-
na, jacuzzi, zabiegi pielęgnacyjne). W ciągu dnia i wieczorem 
prowadzone są zajęcia sportowe oraz animacje dla dzieci i do-
rosłych. Dla najmłodszych gości przygotowano plac zabaw, mini 
klub oraz 2 brodziki.
Internet
Na terenie hotelu (także w pokojach) internet Wi-Fi oraz kącik 
internetowy - płatne (ok. 8 USD/godz.).
www.elphistone.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Bliskość rafy koralowej oraz bogata oferta sportów i animacji dostępnych w hotelu w bardzo przystępnej cenie! Szczególnie polecany 
miłośnikom sportów!

Elphistone Resort – Marsa Alam 

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: soboty

CENA OD

1870 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1999 2649 3630 4699

Grudzień od 1870 2499 3499 4570

Styczeń od 2040 2670 3630 4699

Luty od 2099 2770 3849 4930

Marzec od 2099 2780 3799 4899

Kwiecień od 2070 2699 3720 4799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 2670 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1499 1499 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Afryka Egipt

W programie: czas na kąpiele morskie i słoneczne • Klasztor Świętej Katarzyny - miejsce, w którym Mojżesz ujrzał Boga w gorejącym krzewie 

• wieczorne zwiedzanie miasta  Sharm el Sheikh • rejs statkiem w okolice wyspy Tiran z możliwością snurkowania
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Sharm el Sheikh

Egipt – Sharm Holiday Tour 

Sharm el Sheikh
Tiran
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Afryka Egipt

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Sharm el Sheikh samolo-
tem czarterowym. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Transfer do hotelu, 
nocleg.
 Dzień 2  Śniadanie w hotelu i czas wolny na 
kąpiele morskie i słoneczne na plaży w Sharm 
el Sheikh. 
 Dzień 3  Wyjazd z hotelu we wczesnych go-
dzinach porannych (około godz.06:00). Śnia-
danie w formie suchego prowiantu. Przejazd 
w kierunkiu klasztoru Świętej Katarzyny (około 
250 km). Jest to jeden z otoczonych najwięk-
szym szacunkiem klasztorów chrześcijańskich 
na świecie. Wedle tradycji, to tutaj Mojżesz uj-
rzał Boga w gorejącym krzewie i stąd udał się 
do Egiptu, aby wyprowadzić lud z niewoli Fa-
raona. Zobaczymy Studnię Mojżesza, Bazylikę 
Przemienienia Pańskiego, Relikwię Św. Katrzyny 
jak i kaplicę gorejącego Krzewu. Na koniec po-
dróży odwiedzimy Dahab (złote miasto). Obiad 
w trakcie wycieczki (w cenie). Powrót do hotelu 
późnym popołudniem .
 Dzień 4  W ciągu dnia czas na wypoczynek, 
kąpiele morskie i słoneczne. Po kolacji czas na 
poznanie miasta Sharm el Sheikh, które wieczo-
rem lśni kolorami niezliczonych swiateł. Odwie-
dzimy Plac Pokoju, Soho Square, Meczet w Old 
Markecie oraz Kościół Koptycki. Będzie również 
czas na zakupy, oraz poznanie zwyczajów 
mieszkańców i ich prawdziwego źycia. Powrot 
do hotelu późnym wieczorem.
 Dzień 5  W ciągu dnia czas na wypoczynek, 
kąpiele morskie i słoneczne. Zachęcamy do sko-
rzystania z różnorodnych wycieczek morskich 
i pustynnych (dodatkowo płatne), jak np.; nur-

kowanie z butlą w wodach Morza Czerwonego, 
czy szaleństwo quadami po pustyni.
 Dzień 6  Po sniadaniu, około godziny 08:00 
rano udamy się rejs statkiem w okolicach wy-
spy Tiran połączony ze snorklingiem - pływanie 
z maską wśród raf koralowych. Podczas wy-
cieczki będzie możliwość zobaczenia szczątek 
zatopionego statku. Jak głosi legenda leży on 
w miejscu, gdzie morze rozstąpiło się aby lud 
Izraela mógł przez nie przejść. W trakcie wy-
cieczki obiad. Na wycieczkę prosimy zabrać 
ręcznik, nakrycie głowy oraz krem z fil-
trem UV. 
 Dzień 7  Pobyt w  hotelu, 
czas na wypoczynek. Mo-
zliwosc skorzystania (za 
doplata) z  lokalnych wy-
cieczek i atrakcji. 
 Dzień 8  Śniadanie, 
wykwaterowanie z hotelu, 
transfer na lotnisko, wylot 
samolotem czarterowym. Dla 
Klientów pozostających na do-
datkowy tydzień pobytu - przejazd do 
wybranego hotelu. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele o standardzie *** lub **** - (7 rozpo-
czętych dób hotelowych). Do dyspozycji gości: 
lobby, restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), wszystkie klimatyzowa-
ne z łazienkami oraz najczęściej TV-sat.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w  hotelach w  Sharm el Sheikh. Opisy ho-

teli w sekcki „Wypoczynek Egipt Sharm el 
Sheikh” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (7 rozpoczętych dób hotelowych), 
wszystkie transfery klimatyzowanym autoka-
rem lub busem, wyżywienie zgodnie z ofertą, 
opiekę polskiego lub polskojezycznego pilota, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: lokal-
nych przewodników, kierowcow 

i opłat parkingowych podczas 
wyjazdow, dodatkowych 

posiłków, napiwkow, oraz 
innych wydatków osobi-
stych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w  całym 

programie -ok. 80 USD/os., 
płatne obligatoryjnie u pilo-

ta na miejscu.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Podczas pobytu w Sharm El Sheikh pro-
ponujemy wycieczki fakultatywne:
Góra Synaj i klasztor św. Katarzyny - wschód 
słońca na Górze Synaj i zwiedzanie klasztoru. 
Cena ok. 55 USD/os.
Delfinarium - show z delfinami, w cenie transfer 
autokarem w obie strony. Cena ok. 35 USD/os.
Ras Mohamed - wycieczka statkiem do Parku 
Narodowego (przepiękne rafy koralowe), lunch 
na statku w cenie, kąpiele morskie, snorkeling 
(kolorowe rafy tuż przy brzegu!). Cena ok. 
70 USD/os.
Uwaga! Zamieszczone powyżej opisy wycie-
czek fakultatywnych są podane wyłącznie 

informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. 
Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie re-
alizowane. Pełny wykaz dostępnych atrakcji 
fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami 
jest dostępny u naszych rezydentów.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Przypominamy, że po wylądowaniu na lotnisku 
w Sharm el Sheikh należy zakupić standardową 
wizę, która jest wymagana w przypadku wyjaz-
dów poza Synaj, koszt 25 USD/os.

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

Falcon Naama Star 
***

od 499 zł

Regency Plaza Aqua Park 
& Spa *****

od 749 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1799 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.11 - 21.11 2199 3930

28.11 - 05.12 1949 3599

12.12 - 19.12 1799 3430

19.12 - 26.12 2499 4430

26.12 - 02.01 2699 4770

02.01 - 09.01 2370 4220

16.01 - 23.01 2149 3849

30.01 - 06.02 2120 3799

13.02 - 20.02 2149 3849

27.02 - 06.03 2030 3730

13.03 - 20.03 2030 3730

27.03 - 03.04 2170 3899

03.04 - 10.04 2520 4470

10.04 - 17.04 2320 4220

24.04 - 01.05 2030 3730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2049 

Cena za dziecko już od 1649 

Dopłata za pok. 1 os. od 550 

Dopłata do hotelu 4* 490 

Dopłata do hotelu 5* 980 

Dopłata do kolacji sylwestrowej 650 

Kod imprezy: EJL

ZWIEDZANIE
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Egipt – W cieniu wielkiego Sfinksa
W programie: Kair i Muzeum Egipskie • Giza - wspaniałe piramidy i Sfinks • Memfis - pozostałości metropolii starożytnego Egiptu 

• śródziemnomorska metropolia Aleksandria • przejazd tunelem pod Kanałem Sueskim • przelot lokalny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Sharm el Sheikh

 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. Od-
prawa paszportowo-celna a następnie transfer 
do hotelu 4* (Club Reef lub podobny) w Sharm 
el Sheikh. Kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Dzień wolny na plażowanie, ewen-
tualnie wycieczki fakultatywne np. do Parku Na-
rodowego Ras Mohammed lub klasztoru Świętej 
Katarzyny. Nocleg w Sharm el Sheikh.
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu wykwatero-
wanie z hotelu i przejazd na lotnisko w Sharm el 

Sheikh. Wylot do Kairu, po przylocie zwiedzanie 
miasta, w programie: Muzeum Egipskie - zbiór 
ponad 120 tys. eksponatów ukazujących wspa-
niałą cywilizację starożytnego Egiptu, skarby 
Tutenchamona (złota maska, biżuteria i sprzęty 
użytkowe). Podczas zwiedzania Muzeum korzy-
stamy z zestawów słuchawkowych (wg rozpo-
rządzenia władz muzeum), płatne dodatkowo 
2 USD/os. Następnie przejazd do cytadeli Sala-
dyna, skąd rozciąga się piękna panorama Kairu. 
Zobaczymy też najpiękniejszy zabytek islamski 
w  Kairze - alabastrowy Meczet Muhammada 
Alego. Podczas dalszego zwiedzania wstąpimy 

do dzielnicy koptyjskiej, gdzie zobaczymy dwa 
kościoły datowane na IV w n.e. - Kościół NMP tzw. 
zawieszony, który jest siedzibą patriarchatu Ko-
ścioła Koptyjskiego, a także kościół Św. Sergiusza, 
który jest wskazywany jako miejsce pobytu Świę-
tej Rodziny po ucieczce z Kaananu przed „Rzezią 
Niewiniątek”. Dzień zakończymy na bazarze Khan 
el Khalilly, gdzie można będzie skosztować lokal-
nych przysmaków, kawy lub herbaty oraz zapalić 
fajkę wodną. Zakwaterowanie w hotelu w Kairze. 
Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 100 km + przelot).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejedziemy do Gizy, 
gdzie zobaczymy piramidy Cheopsa, Chefrena 

i Mykerinosa (za dodatkową opłata możliwość 
wejścia do piramidy Cheopsa - ok. 300 EGP/
os., wymagane zgłoszenie przewodnikowi przed 
wjazdem pod piramidy) oraz majestatycznego 
Sfinksa. Po zwiedzaniu przerwa na obiad w po-
bliżu piramid w Gizie (dodatkowo platny). Na-
stępnie udamy się do Sakkary obejrzeć schod-
kową piramidę Dżesera, a także pozostałości 
metropolii starożytnego Egiptu - Memfis, gdzie 
zobaczymy m.in. ruiny Pałacu Królewskiego 
oraz posąg Ramzesa II. Powrót do hotelu w Ka-
irze. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 

Kair

Aleksandria

Sharm el Sheikh

EGIPT

Iz
ra

el

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  

      –› Tour Guide System  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7



251

Afryka Egipt

metropolii na wybrzeżu Morza Śródziemnego - 
Aleksandrii. Zobaczymy tu rzymskie katakumby 
- Kom - ash Shuqafa, filar Pompejusza, przeje-
dziemy nadmorskim bulwarem - Corniche, a tak-
że odwiedzimy Nową Bibliotekę Aleksandryjską, 
która ma przypominać swoim rozmachem tą, 
która rozsławiła miasto w czasach antycznych 
jako jeden z cudów świata. Przystanek na zdję-
cia przy cytadeli Qaitbay zamykającej port. Po 
zwiedzaniu przerwa na obiad a następnie powrót 
do Kairu. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd autokarem do Sharm el Sheikh. 

Po drodze przejazd tunelem pod Kanałem Su-
eskim. Po południu dojazd do Sharm el Sheikh, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 7  Dzień wolny na plażowanie, ewen-
tualnie wycieczki fakultatywne, np. do Parku 
Narodowego Ras Mohammed lub Klasztoru 
Świętej Katarzyny. Kolacja i nocleg w hotelu 
w Sharm el Sheikh.
 Dzień 8  Rano wykwaterowanie z  hotelu 
(najpóźniej do godz. 12:00) i transfer na lot-
nisko w Sharm el-Sheikh (dokładne godziny 
transferów poda rezydent Rainbow na miejscu): 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-

tu w Sharm el Sheikh - transfer do wybranego 
hotelu, 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele **** - (4 rozpoczęte doby hotelowe 
w Sharm el Sheikh (2 na początku i 2 na koń-
cu wycieczki), 3  rozpoczęte doby hotelowe 
w Kairze. Do dyspozycji gości: restauracja oraz 
bar. Pokoje: 2-osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane z  łazienkami oraz 
najczęściej TV-sat. Wyżywienie: all inclusive 
(podczas pobytu w  Sharm el Sheikh) oraz 
śniadania i obiadokolacje lub obiady (podczas 
pobytu w Kairze).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelach w Sharm el Sheikh. Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Egipt Sharm el Sheikh” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do/z Sharm El Sheikh, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (7 lub 
za dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych), 
wyżywienie śniadania i obiadokolacje lub lun-
che (Kair) oraz All inclusive (Sharm el Sheikh), 
transfery klimatyzowanym autokarem, przelot 
samolotem z Sharm el Sheikh do Kairu, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota pod-
czas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA 
wariant standard (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-
skiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os); kosztów 
realizacji programu zwiedzania: biletów wstępu, 
usług lokalnych przewodników, bagażowych, 
kierowców itp. (łącznie ok. 290 USD/os. płatne 
obligatoryjnie u pilota), zestaw słuchawkowy 
podczas zwiedzania Muzeum w  Kairze (ok. 
2 USD/os.), napojów do obiadokolacji, wycie-
czek fakultatywnych (ceny w programie) oraz 
innych wydatków osobistych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas pobytu w Sharm El Sheikh proponuje-
my wycieczki fakultatywne:
Góra Synaj i klasztor św. Katarzyny - wschód 
słońca na Górze Synaj i zwiedzanie klasztoru. 
Cena ok. 55 USD/os.
Delfinarium - show z delfinami, w cenie transfer 
autokarem w obie strony. Cena ok. 35 USD/os.
Ras Mohamed - wycieczka statkiem do Parku Na-
rodowego (przepiękne rafy koralowe), lunch na 

statku w cenie, kąpiele morskie, snorkeling (kolo-
rowe rafy tuż przy brzegu!). Cena ok. 70 USD/os.
Uwaga! Zamieszczone powyżej opisy wycie-
czek fakultatywnych są podane wyłącznie 
informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. 
Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie re-
alizowane. Pełny wykaz dostępnych atrakcji 
fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami 
jest dostępny u naszych rezydentów.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Przypominamy, że po wylądowaniu na lotnisku 
w Sharm el Sheikh należy zakupić standardową 
wizę, która jest wymagana w przypadku wyjaz-
dów poza Synaj, koszt 25 USD/os.

CENA OD

2330 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

Falcon Naama Star 
***

od 499 zł

Oriental Resort Aurora 
****

od 620 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: EJU

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 14.11 2599 4599

21.11 - 28.11 2399 4349

05.12 - 12.12 2330 4230

19.12 - 26.12 2899 5099

26.12 - 02.01 3070 5399

09.01 - 16.01 2470 4470

23.01 - 30.01 2599 4599

06.02 - 13.02 2570 4549

20.02 - 27.02 2549 4520

06.03 - 13.03 2420 4399

20.03 - 27.03 2399 4349

03.04 - 10.04 2870 5049

17.04 - 24.04 2349 4270

24.04 - 01.05 2520 4470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 

Dopłata za pok. 1 os. od 419 

Dopłata do terminu sylwestrowego  670 

Dopłata do terminu świątecznego 430 
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Egipt, Jordania, Izrael – Bliskowschodni tercet
W programie: Sharm el Sheikh - kurort Synaju • Wadi Rum - królowa pustyń • Petra • góra Nebo - ostatnie spojrzenie Mojżesza • Betlejem 

• Dżerasz - miasto 600 kolumn • rzeka Jordan • Jezioro Galilejskie • Cezarea Nadmorska • Jaffa-Tel Aviv • Jerozolima 
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Sharm el Sheikh

 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. Od-
prawa paszportowo-celna a następnie transfer 
do hotelu 4* (Coral Hills lub podobny) w Sharm 
el Sheikh. Kolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd przez Synaj do Taby. 
Po dokonaniu formalności związanych z prze-
kroczeniem granicy z Izraelem przejazd przez 
Ejlat w kierunku Akaby. Przekroczenie granicy 
z Jordanią, a następnie wycieczka w głąb pusty-

ni Wadi Rum (dla chętnych za dodatkową opłatą 
ok. 40 USD) - obszar wpisany na listę UNESCO 
w 2011 r. Jedno z najpiękniejszych miejsc na Bli-
skim Wschodzie, niezwykła dolina leżąca wśród 
skał, zamieszkana przez tajemniczych i zawsze 
gościnnych Beduinów. Kolacja i nocleg w Aka-
bie. (Trasa ok 350 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Petry, zabytku wpisane-
go na światową listę UNESCO. Będziemy mogli 
zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona, ścianę fasad, 
nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie 
oraz świątynię boga Duszary. Całe miasto wyku-

te w skale i położone w trudno dostępnej dolinie 
górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone 
w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trzęsień 
ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar 
Johann Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się 
wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 r. 
otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budow-
le umieszczone są także na pobliskich szczytach 
- polecamy spacer do malowniczo położonego 
Klasztoru. Przejazd do hotelu w Ammanie, ko-
lacja i nocleg. (Trasa 300 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd na Górę 
Nebo, z której podziwiać będziemy panoramę 

doliny Jordanu i Ziemi Świętej. Według trady-
cji Góra Nebo to miejsce, z którego Mojżesz po 
raz pierwszy i ostatni oglądał Ziemię Obiecaną. 
Następnie zwiedzanie stolicy kraju - Ammanu, 
gdzie na wzgórzu mieszczącym pozostałości po-
tężnej niegdyś cytadeli zwiedzimy m.in. Muzeum 
Archeologiczne. Ze szczytu wzgórza będziemy 
mogli podziwiać panoramę miasta, w tym rzym-
ski teatr i odeon, czyli starożytną filharmonię. 
Następnie udamy się do Dżerasz (forum, świą-
tynia Artemidy, kościoły wczesnochrześcijańskie 
z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede 
wszystkim ulica 600 kolumn). W dalszą drogę 
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przejedziemy w stronę granicy jordańsko-izra-
elskiej, którą przekroczymy na moście Szejka 
Husajna. Po odprawie granicznej przejazd do 
Tyberiady. Zakwaterowanie, kolacja i  nocleg 
w hotelu w Tyberiadzie. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu i rejs po Jeziorze Galilejskim łodzią tu-
rystyczną, wzorowaną na łodzi rybackiej z cza-
sów św. Piotra. Wizyta w Yardenit nad rzeką 
Jordan w symbolicznym miejscu chrztu Chry-
stusa. Następnie przejazd do Nazaretu oraz wi-
zyta w bazylice Zwiastowania Najświętszej Marii 
Pannie w Nazarecie (zbudowanej wokół Groty 
Zwiastowania). Stąd pojedziemy do Cezarei Nad-
morskiej, wspaniałego portowego miasta wybu-
dowanego przez króla Heroda Wielkiego, zoba-
czymy między innymi hipodrom, teatr, akwedukt 
z II w. oraz mury krzyżowców z potężną bramą. 
Jadąc dalej wybrzeżem Morza Śródziemnego 
dotrzemy do Tel Avivu (przejazd przez najcie-
kawsze części miasta). Następnie przejedziemy 
do Jaffy - miasteczka pamiętającego wydarze-
nia wspominane w Starym Testamencie. Spacer 
po starej Jaffie. Na zakończenie dnia udamy się 
przez Jerozolimę do Betlejem. Zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem. Fakulta-
tywnie zwiedzanie „Jerozolimy nocą” w późnych 
godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 
25 USD/os.). (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Jerozoli-
my: kościół Dominus Flevit, Bazylika Wszystkich 
Narodów położona przy Getsemani, czyli Ogro-
dzie Oliwnym (znanym Polakom jako Ogrójec), 
Góra Oliwna, następnie stare miasto w Jerozo-
limie: idąc krętymi uliczkami arabskiego bazaru 
w dzielnicy muzułmańskiej przemierzać będzie-
my Drogę Krzyżową (Via Dolorosa) do Bazyliki 
Grobu Świętego ze skałą Golgoty i  Grobem 
Jezusa. Udamy się przez dzielnicę żydowską 
do Ściany Płaczu. Następnie przejedziemy do 
Betlejem - miejsca narodzin Jezusa, gdzie złoży-
my wizytę w Grocie Narodzenia i wybudowanej 
na niej bazylice Narodzenia Pańskiego. Kolacja 
i nocleg w hotelu w Betlejem. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 7  Rano wykwaterowanie z  hotelu, 
przejazd do Masady - twierdzy Heroda Wielkie-
go i jednocześnie miejsca walki zelotów - spo-
łeczności żydowskiej, która najdłużej opierała 
się Rzymowi. Przejazd oraz kąpiel w Morzu Mar-
twym - ok. 440 m p.p.m. Zakupy kosmetyków 
z Morza Martwego. W dalszą drogę pojedziemy 
do granicy z Egiptem (po załatwieniu formalno-
ści granicznych przejście przez granicę pieszo) 
i przejazd autokarem do Sharm el Sheikh. Czas 
wolny na odpoczynek, kolacja i nocleg w hotelu 
4* (Coral Hils lub podobny) w Sharm El Sheikh. 
(Trasa ok. 550 km).

 Dzień 8  Rano wykwaterowanie z  hotelu 
(najpóźniej do godz. 12:00) i transfer na lot-
nisko w Sharm el-Sheikh (dokładne godziny 
transferów poda rezydent Rainbow na miejscu): 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu w Sharm el Sheikh - transfer do wybranego 
hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
Ze względu na specyfikę kraju 
wielowyznaniowego (Izrael), 
szczególnie w  okresach 
świątecznych (lokalne 
święta narodowe i religij-
ne) organizacja objazdów 
i  pobytów może ulec 
zmianie (np. kolejność 
zwiedzania, godziny otwar-
cia obiektów muzealnych 
i świątyń, godziny serwowanych 
posiłków i ich zawartość). 
W okresie najważniejszego święta religijnego 
Yom Kippur, mogą wystąpić zmiany w organiza-
cji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym 
czasie są serwowane na zimno, podawane są 
tylko napoje bezalkoholowe. 
Do urządzeń elektrycznych z „grubymi bolcami” 
potrzebne są adaptory. 
HOTELE
Hotele o  standardzie odpowiadającym *** 
(w Jordanii i Izraelu) i **** (w Egipcie) w ocenie 
organizatora (wg programu) - (7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Do dyspozycji gości: lobby, 
restauracja oraz bar. Pokoje: 2-osobowe (moż-
liwość dostawki), wszystkie klimatyzowane z ła-
zienkami oraz najczęściej TV-sat. Wyżywienie: 
śniadania oraz kolacje (wg opisu w programie).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  7 kolejnych nocy 
w hotelach w Sharm el Sheikh. Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Egipt Sharm el Sheikh” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas pobytu w Sharm el Sheikh proponu-
jemy wycieczki fakultatywne. Więcej informa-
cji w katalogu „Wypoczynek Egipt Sharm el 
Sheikh” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do/z Sharm El Sheikh, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (7 lub za 
dopłatą 14 rozpoczętych dób hotelowych), wy-
żywienie śniadania i obiadokolacje (lub lunche), 
transfery klimatyzowanym autokarem, obsługę 

polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota pod-
czas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA 
wariant standard (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej 
25 USD/os. (dla klientów pozostających na ty-
dzień wypoczynku w Sharm El Sheikh; potrzebna 
w przypadku wycieczek fakultatywnych: do Ka-
iru, Aleksandrii, Luksoru, Parku Narodowego Ras 
Mohanmad - autokarem); opłat administracyj-
nych związanych z przekraczaniem granic ok. 105 

USD/os. oraz kosztów realizacji programu 
zwiedzania w Jordanii i Izraelu (bi-

lety wstępu,zwiedzanie Masady, 
przewodnicy, obsługa baga-

żowych, kierowców itp: ok. 
225 USD/os. (345  USD/
os. łączna kwota pakietu 
płatnego obligatoryjnie na 

miejscu), napojów do obia-
dokolacji, wycieczek fakul-

tatywnych (ceny w programie) 
oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza. Przypominamy, że po wylądowaniu na 
lotnisku w Sharm el Sheikh nie należy kupo-
wać standardowej wizy, a  jedynie poprosić 
o  bezpłatną Sinai Only. Standardowa wiza 
jest wymagana tylko w przypadku wyjazdów 
poza Synaj (np. wycieczka fakultatywna do 
Kairu, Aleksandrii czy Luksoru) i po wyjeździe 
z Egiptu do Izraela lub Jordanii traci ważność. 
Standardową wizę można zakupić po powrocie 
do Sharm el Sheikh.
Wiza jordańska. Aby sprawnie załatwić for-
malności związane z przekroczeniem granicy 

izraelsko-jordańskiej, najpóźniej na 5 dni przed 
wylotem, prosimy o dostarczenie następujących 
danych paszportowych: imię, nazwisko, data 
urodzenia, narodowość, numer paszportu, data 
wydania i ważności paszportu (paszport ważny 
min. 6 miesięcy). Brak powyższych danych lub 
podanie niekompletnych danych może spowo-
dować trudności z przekroczeniem granicy przez 
klientów.

CENA OD

2580 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

Falcon Naama Star 
***

od 499 zł

Oriental Resort Aurora 
****

od 620 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Ta wycieczka to prawdziwy Bliski 
Wschód w pigułce. Podczas jej trwa-
nia poznasz historię, tradycję i oby-
czaje trzech monoteistycznych religii 
wywodzących się z tego terenu, 
oraz zaznajomisz się z realiami życia 
Egiptu, Jordanii, Izraela i Palestyny. 
Polecam!

Jarosław Tondos
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: EJE

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 14.11 2970 5220

14.11 - 21.11 2849 5020

21.11 - 28.11 2770 4970

28.11 - 05.12 2730 4899

05.12 - 12.12 2699 4849

12.12 - 19.12 2580 4730

19.12 - 26.12 2899 5099

26.12 - 02.01 3149 5349

02.01 - 09.01 2720 4799

09.01 - 16.01 2799 5020

16.01 - 23.01 2949 5199

23.01 - 30.01 2949 5199

30.01 - 06.02 2899 5099

06.02 - 13.02 2949 5199

13.02 - 20.02 2949 5199

20.02 - 27.02 2899 5099

27.02 - 06.03 2820 5049

06.03 - 13.03 2799 5020

13.03 - 20.03 2770 4970

20.03 - 27.03 2770 4970

27.03 - 03.04 2820 4899

03.04 - 10.04 2849 5020

10.04 - 17.04 2720 4899

17.04 - 24.04 2799 4849

24.04 - 01.05 2880 5070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2699 

Dopłata za pok. 1 os. od 629 

Dopłata do terminu sylwestrowego  199 

Dopłata do terminu świątecznego 199 

Dopłata za termin Wielkanocny 199 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godziny przed wylotem 
samolotu. Wylot do Hurghady samolotem czar-
terowym. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady. Transfer do hotelu, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu spotkanie organiza-
cyjne, czas na aklimatyzację i wypoczynek oraz 
kąpiele morskie i słoneczne. Nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie. Czas wolny. Po południu 
zwiedzanie Hurghady: przejazd do centrum 
miasta i  oglądanie panoramy z  nadmorskiej 

promenady. Następnie przejazd do nowego 
portu tzw. Nowej Mariny: chwila relaksu w lo-
kalnej kafejce - możliwość zapalenia shishy 
(fajki wodnej), spacer po Marinie oraz wizyta 
na lokalnym targu rybnym. Kolejno przejazd 
do najstarszej dzielnicy Hurghady - Daharu 
i zwiedzanie jednego z największych meczetów 
w Hurghadzie (możliwość wejścia do środka), 
wizyta w kościele koptyjskim oraz w perfumerii 
i sklepie z pamiątkami. Powrót do hotelu w go-
dzinach wieczornych. Nocleg.

 Dzień 4  Wyjazd z  hotelu we wczesnych 
godzinach porannych (suchy prowiant zamiast 
śniadania) i przejazd do Luxoru - największe-
go otwartego muzeum na świecie (trasa ok. 
285 km). Przejazd przez pustynię, a następ-
nie wzdłuż Nilu, gdzie można zaobserwować 
codzienne życie mieszkańców. W programie: 
Świątynia Hatszepsut - jedna z najpiękniejszych 
świątyń na świecie; Dolina Królów z wejściem do 
trzech grobowców (za dopłatą możliwość wej-
ścia do grobowca Tutenchamona ok. 300 EGP/

os.), Kolosy Memnona, przeprawa łodzią przez 
Nil oraz największa świątynia jaka powstala 
na świecie - Karnak. Obiad w cenie wycieczki 
(napoje dodatkowo płatne). Powrót do hotelu 
w godzinach wieczornych. 
 Dzień 5  Śniadanie. Wypoczynek w hotelu, 
możliwość skorzystania z wycieczek morskich 
i pustynnych (za dopłatą): nurkowanie z butlą 
w  wodach Morza Czerwonego, oglądanie 
przepięknych raf podczas rejsu statkiem ze 
szklanymi burtami czy szaleństwo quadami 

W programie: Luksor - starożytne Teby z imponującym Karnakiem • Hurghada - lokalny bazar i nowa Marina • rejs po Morzu Czerwonym

• plaża na wyspie Giftun • wypoczynek w słonecznej Hurghadzie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Hurghadzie

Egipt – Hurghada Holiday Tour 

Hurghada

Giftun

Luxor
Dolina Królów
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      –› Tour Guide System  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław  
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po pustyni wraz z pobytem w lokalnej wiosce 
Beduinów. Nocleg.
 Dzień 6  Śniadanie. Pobyt w  hotelu, wy-
poczynek. Za dopłatą możliwość skorzystania 
z lokalnych wycieczek i atrakcji (np. wycieczka 
fakultatywna do Kairu). Nocleg. 
 Dzień 7  Po śniadaniu okolo godz. 08:30 
wyjazd z hotelu do portu w Hurghadzie; rejs 
statkiem po wodach Morza Czerwonego. Snur-
kowanie na pełnym morzu na dwóch różnych ra-
fach koralowych (maska, rurka, płetwy w cenie). 
Obiad na statku i napoje bezalkoholowe podczas 
całego rejsu w cenie. Następnie pobyt na pięknej, 
piaszczystej plaży na wyspie Giftun. Po południu 
powrót do portu i transfer do hotelu. Nocleg.
 Dzień 8  Rano, po śniadaniu, wykwaterowa-
nie z hotelu (najpóźniej do godziny 12:00). 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Hurghadzie - transfer do wybranego hotelu 
(opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie), 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Hurghadzie i wylot do Polski. 
Realizacja programu obejmuje przejazd ok. 
680 km. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
HOTELE
Hotel *** (np. Elysees 3* lub podobny): 7 rozpo-
czętych dób hotelowych. Istnieje możliwość do-
płaty do zakwaterowania w hotelu 4* (np. Aladdin 
Beach 4* lub podobnym) lub 5* (np. Stella Di Mare 
Gardens Resort & Spa 5* lub podobnym). Do dys-
pozycji gości: lobby, restauracja oraz bar. Pokoje: 
1 lub 2-osobowe (możliwość tylko 1 dostawki, przy 
zakwaterowaniu 2 osób dorosłych i 2 dzieci do 14 
lat, jedno z dzieci korzysta z dostawki a drugie 

z łóżka rodziców), wszystkie klimatyzowane z ła-
zienkami oraz najczęściej TV sat. Wyżywienie: all 
inclusive (wg. oferty wybranego hotelu).
Uwaga! W terminie 17-23.12.2020 (EGH/12/17): 
6  rozpoczętych dób hotelowych, w  terminie 
30.12.20-07.01.21 (EGH/12/30): 8 rozpoczętych 
dób hotelowych.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelu w Hurghadzie. Opisy hoteli w sekcji 
„Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery 
klimatyzowanym autokarem lub busem, zakwa-
terowanie (7 rozpoczętych dób hotelowych) 
w hotelu, wyżywienie zgodnie z ofertą hotelu, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta i pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL i bagaż, pakiet SPORT do 
wariantu podstawowego).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej 
(płatna na lotnisku ok. 25 USD/ os.), opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, bagażowych, 
kierowców, opłat parkingowych oraz napiwków 
dla obsługi) w kwocie ok. 135 USD/os. (płatne 
na miejscu, opłata nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie); napo-
jów do obiadów; innych wydatków osobistych.
UWAGA! W terminie 17-23.12.2020 (EGH/12/17) 
zakwaterowanie obejmuje 6 rozpoczętych dób 
hotelowych, a  w  terminie 30.12.20-07.01.21 
(EGH/12/30) 8 rozpoczętych dób hotelowych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki fakultatywne:
Kair - centrum arabskiego świata. Wycieczka 
rozpoczyna się we wczesnych godzinach rannych 
transferem do Kairu. Śniadanie w formie suchego 
prowiantu. Program: Giza - jeden z siedmiu cudów 
świata - Piramidy: Cheopsa, Chefrena i Mykeryno-
sa (możliwość wejścia do piramidy Cheopsa, bilet 
ok. 400 LE/os.), Sfinks oraz świątynia mumifikacji 
Chefrena, perfumeria, lunch (napoje płatne do-
datkowo). Kolejno Muzeum Egipskie - znajduje się 
tam m. in. skarb Tutanchamona - słynna maska 
i sarkofag (pokój mumii królewskich - dodatkowo 
płatny ok. 200 LE, za opłatą ok. 50 LE możliwość 
wykonywania zdjęć w  muzeum). Powrót do 
Hurghady około 23:00. W hotelu zamówiona jest 
późna kolacja. Cena od 389 zł/os.
Sahara Park. Wycieczka rozpoczyna się około 
godziny 13:00 wyjazdem z hotelu. Przejazd na 
pustynię do bazy z quadami (jazda quadami 
po pustyni około 45 min.). Następnie przejazd 
przez pustynię terenowymi jeepami do wioski 
beduińskiej, zwiedzanie wioski, w programie: 
przejażdżka na wielbłądach, pieczenie chleba 
z beduinami, apteka beduińska, przejażdżka sa-
mochodami terenowymi typu spidery. Następ-
nie kolacja w formie bufetu (napój do kolacji) 
oraz Orientalne Show - taniec brzucha, wirujący 
derwisz, folklor arabski. Powrót do hotelu około 
21:00. Cena od 199 zł/os.
Nurkowanie głębinowe.  Wycieczka rozpo-
czyna się wypłynięciem w morze w godzinach 
porannych. Krótkie szkolenie na łodzi w języku 
polskim. Dwa zanurzenia pod wodę w pełnym 
akwalungu z  instruktorem, każde zanurzenie 
pod wodę trwa około 20 minut. Dodatkowo 
możliwość snorkowania, obiad na statku i napo-
je bezalkoholowe w cenie. Rafy koralowe i ryby 
na wyciągnięcie ręki, dla zainteresowanych 
możliwość kursu nurkowego PADI - szczegóły 
u rezydentów. Cena od 199 zł/os.
Jungle Aqua Park. Wycieczka do największego 
w Hurghadzie parku wodnego - idealna dla ro-
dzin z dziećmi i nie tylko. Całodzienne all inclusive 
w aqua parku wliczone w cenę wycieczki (lunch, 
przekąski, lody, napoje bezalkoholowe). Powrót 
do hotelu wieczorem. Cena ok. 50 USD/os.
Uwagi! Zamieszczone powyżej opisy wycie-
czek fakultatywnych są podane wyłącznie 
informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. 
Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie re-
alizowane. Pełny wykaz dostępnych atrakcji 
fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami 
jest dostępny u naszych rezydentów. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie opro-
wadza po obiektach muzealnych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza, Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/os..

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

1749 zł

Lemon & Soul Makadi
****

od 799 zł

Labranda Royal Makadi 
*****

od 1130 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: EGH

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 12.11 2100 3699

12.11 - 19.11 2040 3599

19.11 - 26.11 1880 3349

26.11 - 03.12 1849 3299

03.12 - 10.12 1799 3220

10.12 - 17.12 1749 3099

17.12 - 23.12 2099 3799

23.12 - 30.12 1990 3499

30.12 - 07.01 2300 4020

07.01 - 14.01 1880 3349

14.01 - 21.01 1969 3470

21.01 - 28.01 1990 3499

28.01 - 04.02 1969 3470

04.02 - 11.02 1969 3470

11.02 - 18.02 1969 3470

18.02 - 25.02 1969 3470

25.02 - 04.03 1879 3399

04.03 - 11.03 1880 3349

11.03 - 18.03 1900 3349

18.03 - 25.03 1920 3430

25.03 - 01.04 1900 3430

01.04 - 08.04 1990 3499

08.04 - 15.04 1920 3399

15.04 - 22.04 1820 3230

22.04 - 29.04 1840 3230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1949 

Cena za dziecko już od 1520 

Dopłata za pok. 1 os. od 460 

Dopłata do hotelu 4* 370 

Dopłata do hotelu 5* 850 

Dopłata za termin sylwestrowy 425 

Dopłata za termin świąteczny 425 

Kolacja sylwestrowa 635 

Kolacja świąteczna 395 

ZWIEDZANIE
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W programie: Luksor (starożytne Teby ) i Dolina Królów • świątynia Horusa w Edfu • Zespół Świątynny Kom Ombo • Wielka Tama Asuańska 

• pociąg sypialny Asuan-Kair • Muzeum Egipskie w Kairze • Giza - wspaniałe piramidy i Sfinks • rejs komfortowym statkiem po Nilu 

• wypoczynek w słonecznej Hurghadzie

Egipt – Wzdłuż Nilu 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem na po-
szczególnych lotniskach. Wylot do Hurghady. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po odprawie paszportowo-celnej 
transfer do hotelu (4* np. hotel Royal Star lub po-
dobny). Czas na odpoczynek po podróży. Kolacja.
 Dzień 2  Po śniadaniu dzień wolny na wy-
poczynek po podróży i aklimatyzację, obiad, 
wieczorem kolacja.
 Dzień 3  We wczesnych godzinach poran-
nych wykwaterowanie i transfer autokarowy do 
Luksoru (śniadanie w formie suchego prowian-
tu). Zwiedzanie Luksoru, czyli starożytnych Teb 
- „miasta o stu bramach”. Dalej udamy się do 
grobowców w „Dolinie Królów” - ukryte w skal-

nych rozstępach chroniły ciała faraonów wraz 
z ich skarbami (wejście do grobowca Tutencha-
mona płatne ok. 300 EGP/os.). Odwiedzimy też 
sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut 
oraz kolosy Memnona. Wieczorem zakwatero-
wanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 280 km). 
Po kolacji dla chętnych (dodatkowo płatne ok. 
40 USD/os.) zwiedzanie świątyni Luxorskiej, 
przejazd dorożkami po mieście i wizyta w lokal-
nej kawiarni (możliwość zapalenia fajki wodnej, 
wypicia kawy parzonej po arabsku, odpoczynek 
przy dźwiękach arabskiej muzyki). Powrót na 
statek. Nocleg.
 Dzień 4  Wcześnie rano, dla chętnych (płat-
na dodatkowo ok. 120 USD/os.) - ok. 40 min. 
lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru 

(konieczność posiadania ubezpieczenia pakiet 
SPORT). Po śniadaniu - wycieczka dla chętnych 
(płatna dodatkowo ok. 50 USD/os): Madinat 
Habu - najlepiej zachowana Świątynia Grobowa 
na Zachodnim Brzegu Luksoru i Wioska Robot-
ników z pozostałościami po zabudowie miasta 
oraz grobowcami nadzorców budowlanych (dla 
osób, które nie korzystają z wycieczek fakulta-
tywnych - czas wolny). Powrót na statek, obiad 
i dalszy rejs w kierunku Edfu; przeprawa przez 
śluzę na Nilu. Kolacja i nocleg na statku, nocny 
rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 5  Po śniadaniu, zejście ze statku 
i zwiedzanie Edfu (ok. 2 godz.), kompleksu świą-
tynnego poświęconego bogowi Horusowi - jed-
nej z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych 
świątyń Egiptu. Wczesnym popołudniem obiad 
na statku. Następnie rejs po Nilu do Kom Ombo. 
Zwiedzanie zespołu świątynnego poświęconego 
bogom Sobkowi i Harusowi. Kolacja i nocleg na 
statku, nocny rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na statku 
lub dla chętnych (dodatkowo płatna ok. 95 
USD/os.) wycieczka autokarowa do Abu Simbel 
(wyjazd ok. 04:00), gdzie zobaczymy świąty-
nię poświęconą bóstwom Re-Horachte i Hathor 
(fotografowanie wewnątrz płatne ok. 300 EGP). 
Obiad na statku. Po południu rejs łodzią moto-
rową po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener’a 
- wyspy, gromadzącej najbarwniejsze przykłady 
flory północnej Afryki. Kolacja i nocleg na stat-
ku, nocny rejs. (Trasa ok. 60 km. - statkiem).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie. Dla 
chętnych możliwość wycieczki fakultatywnej (do-
datkowo płatna ok. 30 USD/os.) do wioski nubij-

skiej, gdzie zobaczymy małe krokodyle i szkołę 
nubijską, wypijemy tradycyjną herbatę w domu 
nubijskim. Po obiedzie zwiedzanie Asuanu auto-
karem: Wielka Tama Asuańska, wyspa File - zespół 
świątynny poświęcony bogini Izydzie. Transfer na 
dworzec kolejowy w Asuanie. Nocny pociąg sypial-
ny z Asuanu do Kairu (w pociągu kolacja i śniada-
nie; przedziały tylko 2 osobowe).  Uwaga! W nie-
których terminach zamiast przejazdu pociągiem 
możliwy przelot samolotem z Asuanu do Kairu.
 Dzień 8  Rano przyjazd do Kairu ok. godz. 
09:30 i zwiedzanie miasta: Muzeum Egipskie 
z  licznym zbiorem eksponatów ukazujących 
starożytnego Egiptu i skarby Tutenchamona. 
Podczas zwiedzania Muzeum korzystamy z ze-
stawów słuchawkowych (wg rozporządzenia 
władz Muzeum), płatne dodatkowo 2 USD/os. 
Dalej udamy się w podróż w świat muzułmań-
ski: Cytadela Saladyna, alabastrowy meczet 
Mohameda Alego oraz wyjątkowy klasztor wy-
kuty w skałach Mukattanu w dzielnicy śmieci. 
Zakwaterowanie w hotelu Oasis lub podobnym 
4* w Kairze, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie okolic 
Kairu: Sakkara z najstarszą piramidą schodkową 
faraona Dżosera, Memfis - dawna stolica impe-
rium z kolosem Ramzesa II i Sfinksem oraz Giza, 
czyli piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa 
(dodatkowo płatne wejście do piramidy Cheopsa 
- około 400 EGP/os.). Kolacja i nocleg w hotelu 
w Kairze. Wieczorem po kolacji wycieczka fa-
kultatywna (dodatkowo płatna ok. 45 USD/os.) 
„Kair nocą”: widowisko Światło i dźwięk pod pi-
ramidami oraz rejs motorówką po Nilu. Powrót 
do hotelu w Kairze i nocleg. (Trasa ok. 60 km).
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 Dzień 10  Po śniadaniu dzień wolny na samo-
dzielne zwiedzanie Kairu lub dla chętnych (do-
datkowo płatna ok. 80 USD/os.) fakultatywna 
wycieczka autokarowa do Aleksandrii: przejazd 
autokarem przez centrum miasta, cytadela Cay-
tbay (wewnątrz), rzymski amfiteatr, nowoczesna 
biblioteka Alexandrina (zwiedzana wewnątrz); 
obiad w restauracji z widokiem na morze wli-
czony w cenę. Powrót i nocleg w hotelu w Kairze.
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do starego Kairu. Zwiedzimy 
kościół św. Sergiusza, synagogę Ben Ezry oraz 
kościół Najświętszej Marii Panny - zwany Za-
wieszonym. Transfer do Hurghady (po drodze 
czas wolny na obiad, dodatkowo płatny), przy-
jazd w godzinach wieczornych, zakwaterowanie 
w wybranym hotelu. Kolacja. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 12-14  Pobyt w Hurghadzie - czas na 
odpoczynek, kąpiele morskie i słoneczne lub 
wycieczki fakultatywne.
 Dzień 15  Rano wykwaterowanie z hotelu 
(najpóźniej do godz. 12:00) i transfer na lotni-
sko w Hurghadzie. Dokładne godziny transferów 
poda rezydent Rainbow na miejscu na dzień 
przed wylotem.
Uwaga! Pilot nie oprowadza po obiektach mu-
zealnych. Program jest ramowy. Kolejność re-
alizacji punktów programu może ulec zmianie 
lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele **** - (5 rozpoczętych 
dób hotelowych: 2 - w Hurghadzie - w hotelu 
Royal Star 4* lub podobnym; 3  - w Kairze - 
w hotelu Oasis 4* lub podobnym). Do dyspozycji 
gości: restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), wszystkie klimatyzowa-
ne z  łazienkami oraz najczęściej TV-sat. Wy-
żywienie: all inclusive w hotelu w Hurghadzie 
(śniadania, obiady i  kolacje, lokalne napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, herbata, 
woda, napoje gazowane zgodnie z formułą all 
inclusive w hotelu), śniadania i kolacje (w hotelu 
w Kairze, napoje do kolacji dodatkowo płatne). 
Jedna noc w pociągu sypialnym - przedziały tyl-
ko 2 - osobowe. Uwaga! Pociągi w Egipcie róż-
nią się znacznie od europejskich, dlatego też na-
leży być przygotowanym na pewne niewygody 
i nie zawsze najczystsze warunki podróżowania.
Rejs po Nilu statkiem **** (4 rozpoczęte doby 
hotelowe). Do dyspozycji gości: restauracja, bar, 
mały basen oraz leżaki. Kabiny: klimatyzowane, 
2 - osobowe (możliwość dostawki) z łazienką 
i wc. Wyżywienie na statku: śniadania, obiady 
i kolacje (napoje do obiadów i kolacji dodatkowo 
płatne). Za dopłatą wersja All Inclusive na statku: 
w tym lokalne napoje alkoholowe (np. whisky, za 
wyjątkiem wina - serwowane tylko 2 lampki do 
obiadu i kolacji) i bezalkoholowe (woda, herbata 
i napoje gazowane; kawa - niektóre rodzaje do-
datkowo płatne) serwowane w głównym barze 
(najczęściej 10:00-22:00). Uwaga! Napoje poda-
wane są w plastikowych kubkach.
Część pobytowa. Hotele (4 rozpoczęte doby 
hotelowe) - w Hurghadzie, w wybranym hotelu 
(świadczenia jak w opisie hotelu). Wyżywienie: 
wg opisu wybranego hotelu.
Uwaga! W  poniższych terminach zakwa-
terowanie w  części pobytowej w  wybra-
nym hotelu w  Hurghadzie: w  terminie 17 
- 30.12.2020 (EGT/12/17) - 3 rozpoczęte doby 
hotelowe; w terminach 23.12.2020 - 07.01.2020 
(EGT/12/23) oraz 30.12.2020 - 14.01.2020 
(EGT/12/30) - 5 rozpoczętych dób hotelowych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki fakultatywne. Więcej informacji 
w sekcji „Wypoczynek Egipt Hurghada” i w sys-
temie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Hurghady, opłaty lot-
niskowe, transfery klimatyzowanym autokarem 
lub busem, zakwaterowanie podczas objazdu: 
w hotelach - razem 5 rozpoczętych dób hotelo-
wych (2 w Hurghadzie w hotelu 4*; 3 w Kairze 
w hotelu 4*), na statku 4* (4 rozpoczęte doby 
hotelowe), w pociągu sypialnym z Asuanu do 
Kairu (1 rozpoczęta doba hotelowa); wyży-
wienie: all inclusive w  hotelu w  Hurghadzie 
(śniadania, obiady i  kolacje, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, herbata, 
woda, napoje gazowane zgodnie z formułą all 
inclusive), śniadania i kolacje w hotelu w Ka-
irze oraz śniadania, obiady i kolacje na statku; 
podczas pobytu: 4 rozpoczęte doby hotelowe 
w wybranym hotelu (wyżywienie jak w opisie 
hotelu); nocny pociąg sypialny z Asuanu do 
Kairu (kolacja i śniadanie w pociągu; przedziały 
tylko 2 os.), obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu 
i pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej 
(płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, bagażowych, 
kierowców, opłat parkingowych oraz napiwków 
dla obsługi) w kwocie ok. 300 USD/os. (płatne 
na miejscu, opłata nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie), opła-
ty za zestaw słuchawkowy podczas zwiedzania 
Muzeum w Kairze (ok. 2 USD/os.), napojów do 
obiadów i kolacji na statku i w hotelu w Kairze; 
innych wydatków osobistych. 

Uwaga! W  poniższych terminach zakwate-
rowanie podczas objazdu obejmuje zgodnie 
z programem 5 rozpoczętych dób hotelowych 
w hotelach (2 w Hurghadzie, 3 w Kairze), 4 roz-
poczęte doby hotelowe na statku, 1 rozpoczętą 
dobą hotelową w pociągu sypialnym, natomiast 
podczas pobytu w wybranym hotelu w Hurgha-
dzie: w terminie 17 - 30.12.2020 (EGT/12/17) - 
3  rozpoczęte doby hotelowe; w  terminach 
23.12.2020 - 07.01.2020 (EGT/12/23) oraz 
30.12.2020 - 14.01.2020 (EGT/12/30) - 5 rozpo-
czętych dób hotelowych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza, Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

CENA OD

2669 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

King Tut Aqua Park 
**** 

od xxx zł

Stella Di Mare Beach Resort 
& Spa ***** 

od xxx zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za 4 obowiązkowe doby 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: EGT

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 19.11 3089 5319

19.11 - 03.12 2790 5000

03.12 - 17.12 2669 4819

17.12 - 30.12 3139 5548

23.12 - 07.01 3689 6469

30.12 - 14.01 3439 6050

14.01 - 28.01 3010 5348

28.01 - 11.02 2989 5319

11.02 - 25.02 2989 5319

04.03 - 18.03 2819 5069

18.03 - 01.04 2819 4948

01.04 - 15.04 3360 5940

15.04 - 29.04 2769 4940

Ceny w tabeli zawierają 3,4 lub 5 nocy (w zależności 

od terminu) pobytu w hotelu Lemon & Soul Makadi

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3299 

Dopłata za pok. 1 os. od 981 

Dopłata do terminu sylwestrowego  640 

Dopłata do terminu świątecznego 395 

Dopł. za all incl. na statku ( 4 noce) 530

więcej na: R.pl



258

Afryka Egipt

W programie: rejs komfortowym statkiem po Nilu • Luksor • starożytne Teby • imponujący Karnak • świątynia bogini Izydy na wyspie File 

• świątynia Horusa w Edfu i Sobka w Kom Ombo • Muzeum Egipskie w Kairze • Giza - wspaniałe piramidy i Sfinks • all inclusive w hotelu 
w Hurghadzie w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Hurghadzie

Symbole Egiptu – Nil i Piramidy 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do 
Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Po odprawie pasz-
portowo-celnej transfer do hotelu (4* np. hotel 
Royal Star lub podobny). Czas na odpoczynek 
po podróży. Kolacja.
 Dzień 2  Śniadanie. Przed południem spo-
tkanie organizacyjne, następnie czas wolny na 
wypoczynek i aklimatyzację, obiad, wieczorem 
kolacja. Nocleg.
 Dzień 3  Wcześnie rano wykwaterowanie 
i  transfer autokarowy do Luksoru. Śniadanie 
w formie suchego prowiantu. Po przyjeździe do 
Luksoru, wyruszymy na zwiedzanie grobowców 
w „Dolinie Królów” - zakamuflowane w skal-
nych rozstępach, drążone na niewiarygodnych 

wysokościach i niesamowicie długie, chroniły 
ciała faraonów wraz z ich skarbami (wejście do 
grobowca Tutenchamona dodatkowo płatne ok. 
300 EGP/os., fotografowanie wewnątrz grobow-
ca za opłatą ok. 300 EGP). Następnie zobaczymy 
sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut 
oraz Kolosy Memnona - pozostałość po świątyni 
Amenhotepa III. Wieczorem zakwaterowanie na 
statku 4*, kolacja. Po kolacji wycieczka fakulta-
tywna (płatna ok. 40 USD/os.) - zwiedzanie świą-
tyni Luksorskiej, przejazd dorożkami po Luksorze 
i lokalnym souqu oraz odpoczynek w tradycyjnej 
kawiarni przy fajce wodnej i herbacie z hibiskusa. 
Powrót na statek. Nocleg. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Wcześnie rano, dla chętnych za do-
datkową opłatą (ok. 120 USD/os.) - ok. 40 min. 
lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru 
(konieczność posiadania ubezpieczenia pakiet 

SPORT). Śniadanie na statku. Następnie dla 
chętnych wycieczka (ok. 50 USD/os): Madinat 
Habu - najlepiej zachowana Świątynia Grobo-
wa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana 
przez Ramzesa III, Wioska Robotników z pozo-
stałościami po zabudowie miasta oraz grobow-
cami nadzorców budowlanych, które oszałamiają 
niezwykłą kolorystyką malowideł. Po obiedzie 
zwiedzanie Luksoru, czyli starożytnych Teb - 
„miasta o stu bramach”. Teby, podzielone Nilem 
na „miasto żywych” i „miasto umarłych”, były 
sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu 
(Świątynia w Karnaku). Przeprawa przez śluzę na 
Nilu i rejs do Edfu. W trakcie rejsu po Nilu uczest-
nicy pozostają na statku. Kolacja i nocleg na stat-
ku. Nocny rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Edfu 
(ok. 2  godz.), kompleksu świątynnego po-

święconego bogowi Horusowi - jednej z naj-
lepiej zachowanych i najpiękniejszych świątyń 
Egiptu, wybudowanej w III w p.n.e. Wczesnym 
popołudniem obiad na statku. Następnie rejs 
po Nilu do Kom Ombo. Zwiedzanie Kom Ombo, 
gdzie zobaczymy zespół świątynny poświęco-
ny bogom Sobkowi i Harusowi wznoszący się 
tuż nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na stat-
ku, nocny rejs do Asuanu. (Trasa ok. 120 km 
- statkiem).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie (do 
dyspozycji grupy pozostaną 2 - 3 kabiny) oraz 
czas wolny na statku lub dla chętnych (za do-
datkową opłatą ok. 95 USD/os.) wycieczka auto-
karowa do Abu Simbel (wyjazd ok. 04:00) gdzie 
zobaczymy świątynię poświęconą bóstwom Re-
-Horachte i Hathor (fotografowanie wewnątrz 
za opłatą ok. 300 EGP). Wzniesiona przez 
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Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari świątynia 
do dziś zachwyca swym ogromem i bogactwem 
architektonicznym. Druga opcja to wycieczka do 
wioski nubijskiej, gdzie zobaczymy małe kroko-
dyle i szkołę nubijską, wypijemy także tradycyj-
ną herbatę w domu nubijskim (ok. 30 USD/os.). 
Obiad na statku. Po południu zwiedzanie Asu-
anu autokarem: wyspa File - przeniesiony z za-
lanych terenów na malowniczą wyspę zespół 
świątynny poświęcony bogini Izydzie. Transfer 
na dworzec kolejowy w Asuanie. Nocny pociąg 
sypialny z Asuanu do Kairu (w pociągu kolacja 
i śniadanie; przedziały tylko 2 - osobowe). 
Uwaga! W niektórych terminach zamiast prze-
jazdu pociągiem możliwy przelot samolotem 
z Asuanu do Kairu.
 Dzień 7  Rano przyjazd do Kairu ok. godz. 
09:30 i  zwiedzanie miasta. W  programie: 
Muzeum Egipskie - zbiór ponad 120 tys. eks-
ponatów ukazujących wspaniałą cywilizację 
starożytnego Egiptu, skarby Tutenchamona 
(złota maska, biżuteria i  sprzęty użytkowe). 
Podczas zwiedzania muzeum korzystamy z ze-
stawów słuchawkowych (wg rozporządzenia 
władz Muzeum), płatne dodatkowo 2 USD/os. 
Na dalsze zwiedzanie pojedziemy do Gizy, gdzie 
zobaczymy piramidy Cheopsa, Chefrena i Myke-
rinosa (za dodatkową opłatą możliwość wejścia 
do piramidy Cheopsa - ok. 400 EGP/os., wyma-
gane zgłoszenie przewodnikowi przed wjazdem 
pod piramidy) oraz majestatycznego Sfinksa. Po 
zwiedzaniu przerwa na obiad w pobliżu piramid 
w Gizie (dodatkowo platny). Następnie transfer 
do Hurghady. Przyjazd do Hurghady późnym 
wieczorem i zakwaterowanie w hotelu (4* np. 
hotel Royal Star lub podobny). Wieczorem ko-
lacja. (Trasa ok. 480 km).
 Dzień 8  Rano wykwaterowanie z  hotelu 
(najpóźniej do godziny 12:00) i transfer na lot-
nisko w Hurghadzie. Dokładne godziny transfe-
rów poda rezydent Rainbow na miejscu na dzień 
przed wylotem.
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Hurghadzie - transfer do wybranego hotelu 
(opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie), 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
HOTELE
Hotele **** - (3 rozpoczęte doby hotelowe 
w  Hurghadzie (2 na początku i  1 na końcu 
wycieczki) w hotelu Royal Star**** lub podob-
nym. Uwaga! W  terminie 30.12.20-07.01.21 
(EGK/12/30) - 4  rozpoczęte doby hotelowe 

w  Hurghadzie (2 na początku i  2 na końcu 
wycieczki) w  hotelu Royal Star**** lub po-
dobnym. Do dyspozycji gości: restauracja oraz 
bar. Pokoje: 2-osobowe (możliwość dostawki), 
wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz naj-
częściej TV-sat. Wyżywienie: all inclusive w ho-
telu w Hurghadzie: śniadania, obiady i kolacje, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, 
kawa, herbata, woda, napoje gazowane zgodnie 
z formułą all inclusive w danym hotelu.
Jedna noc w pociągu sypialnym - przedziały 
tylko 2-osobowe. Uwaga! Pociągi w Egipcie 
różnią się znacznie od europejskich, dlatego 
też należy być przygotowanym na 
pewne niewygody i nie zawsze 
najczystsze warunki podró-
żowania.
Rejs po Nilu statkiem 
**** - (3 rozpoczęte doby 
hotelowe). Do dyspozycji 
gości: restauracja, bar, 
mały basen oraz leżaki. 
Kabiny: wygodne i klimaty-
zowane, 2 - osobowe (możli-
wość dostawki) z łazienką i wc. Wy-
żywienie: śniadania, obiady i kolacje (napoje do 
obiadów i kolacji dodatkowo płatne). Za dopłatą 
wersja All Inclusive na statku: w tym lokalne 
napoje alkoholowe (np. whisky; za wyjątkiem 
wina - serwowane tylko 2 lampki do obiadu i ko-
lacji) i bezalkoholowe (woda, herbata i napoje 
gazowane; kawa - niektóre rodzaje dodatkowo 
płatne) serwowane w głównym barze (najczę-
ściej 10:00-22:00). Napoje podawane są w pla-
stikowych kubkach.
Uwaga! Wyżywienie: śniadanie i kolacja w dniu 
3. (przejazd z  Hurghady do Luksoru) oraz 
w dniu 7. (przejazd z Kairu do Hurghady).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelu w Hurghadzie. Opisy hoteli w sekcji 
„Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki fakultatywne. Więcej informacji 
w sekcji „Wypoczynek Egipt Hurghada” i w sys-
temie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Hurghady; opłaty lotni-
skowe; transfery klimatyzowanym autokarem 
lub busem, zakwaterowanie w hotelach (razem 
7 rozpoczętych dób hotelowych: 3 rozpoczęte 
doby hotelowe w Hurghadzie (hotel 4* np. ho-
tel Royal Star lub podobny, 2 na początku i 1 na 
końcu wycieczki), 1 rozpoczęta doba hotelowa 

w pociągu sypialnym z Asuanu do Kairu, 3 roz-
poczęte doby hotelowe na statku; wyżywienie: 
all inclusive w hotelach w Hurghadzie (śniada-
nia, obiady i kolacje, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, kawa, herbata, woda, napoje 
gazowane zgodnie z formułą all inclusive) oraz 
śniadania, obiady i kolacje na statku; nocny po-
ciąg sypialny z Asuanu do Kairu (kolacja i śnia-
danie w pociągu; przedziały tylko 2 os.); obsługa 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce; opieka polskiego pilota lub 
polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego 
kontrahenta podczas objazdu i pakiet ubez-

pieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obej-
muje: wizy egipskiej (płatna 

na lotnisku ok. 25 USD/os.), 
opłaty za pakiet z  tytułu 
realizacji programu zwie-
dzania (m. in. biletów wstę-

pu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewod-

ników, bagażowych, kierowców, 
opłat parkingowych oraz napiwków 

dla obsługi) w kwocie ok. 288 USD/os. (płatne 
na miejscu, opłata nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie); opłaty 
za zestaw słuchawkowy podczas zwiedzania 
Muzeum w Kairze (ok. 2 USD/os.); napojów do 
obiadów i kolacji na statku; innych wydatków 
osobistych. 
Uwaga! W  terminie 30.12.2020-07.01.2021 
(EGK/12/30) zakwaterowanie obejmuje 8 roz-
poczętych dób hotelowych (4 rozpoczęte doby 
hotelowe w  Hurghadzie (hotel 4* np. hotel 
Royal Star lub podobny, 2 na początku i 2 na 
końcu wycieczki), 1 rozpoczęta doba hotelowa 

w pociągu sypialnym z Asuanu do Kairu, 3 roz-
poczęte doby hotelowe na statku).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza, Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

CENA OD

1970 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

Lemon & Soul Makadi 
****

od 799 zł

Labranda Royal Makadi 
*****

od 1130 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: EGK

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 12.11 2219 3930

12.11 - 19.11 2240 3849

19.11 - 26.11 2070 3720

26.11 - 03.12 2049 3699

03.12 - 10.12 1999 3599

10.12 - 17.12 1970 3470

23.12 - 30.12 2419 4270

30.12 - 07.01 2740 4799

07.01 - 14.01 1999 3599

14.01 - 21.01 2169 3849

21.01 - 28.01 2169 3849

28.01 - 04.02 2169 3849

04.02 - 11.02 2169 3849

11.02 - 18.02 2169 3849

18.02 - 25.02 2169 3849

25.02 - 04.03 2060 3730

04.03 - 11.03 2149 3720

11.03 - 18.03 2090 3720

18.03 - 25.03 2049 3699

25.03 - 01.04 2029 3699

01.04 - 08.04 2519 4270

08.04 - 15.04 2020 3630

15.04 - 22.04 2320 3599

22.04 - 29.04 2140 3599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2149 

Dopłata za pok. 1 os. od 500 

Dopłata do terminu sylwestrowego  640 

Dopłata do terminu świątecznego 395 

Dopł. za all incl. na statku (3 noce) 395 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Afryka Egipt

W programie: rejs komfortowym statkiem po Nilu • Luksor - starożytne Teby • świątynia Horusa w Edfu i Sobka w Kom Ombo 

• imponujący Karnak• Wielka Tama w Asuanie • świątynia bogini Izydy na wyspie File • all inclusive w hotelach w Hurghadzie w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Hurghadzie

Egipt – Potęga Południa

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do 
Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosi-
my sprawdzać na R.pl/rozklady. Po odprawie 
paszportowo-celnej transfer do hotelu (4* np. 
Royal Star lub podobny). Czas na odpoczynek 
po podróży. Kolacja.
 Dzień 2  Śniadanie, czas na wypoczynek, ką-
piele morskie i słoneczne w Hurghadzie, obiad, 
wieczorem kolacja.
 Dzień 3  We wczesnych godzinach poran-
nych wykwaterowanie (śniadanie w  formie 
suchego prowiantu) i transfer autokarowy do 

Luksoru. Następnie zwiedzanie Luksoru, czyli 
starożytnych Teb - „miasta o  stu bramach”. 
Teby, podzielone Nilem na „miasto żywych” 
i „miasto umarłych”, były sanktuarium trójcy 
bóstw: Amona, Mut i Chonsu (Świątynia w Kar-
naku). Następnie udamy się do grobowców 
w „Dolinie Królów” - zakamuflowane w skal-
nych rozstępach, drążone na niewiarygodnych 
wysokościach i niesamowicie długie, chroniły 
ciała faraonów wraz z ich skarbami (możliwość 
wejścia do grobowca Tutanchamona za opłatą 
ok. 300 EGP/ os., fotografowanie wewnątrz gro-
bowca za opłatą ok. 300 EGP). Odwiedzimy tak-
że sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut 

oraz kolosy Memnona. Wieczorem zakwatero-
wanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 280 km). 
Po kolacji wycieczka fakultatywna (płatna ok. 
40 USD/os.) - zwiedzanie świątyni Luksorskiej, 
przejazd dorożkami po Luksorze i  lokalnym 
souqu oraz odpoczynek w tradycyjnej kawiarni 
przy fajce wodnej i herbacie z hibiskusa. Powrót 
na statek. Nocleg.
 Dzień 4  Wcześnie rano, dla chętnych (za do-
datkową opłatą ok. 120 USD/os.) - ok. 40 min. 
lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru 
(konieczność posiadania ubezpieczenia pakiet 
SPORT). Po śniadaniu - wycieczka dla chętnych 
(ok. 50 USD/os.): Madinat Habu - najlepiej za-

chowana Świątynia Grobowa na Zachodnim 
Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa 
III, Wioska Robotników z pozostałościami po 
zabudowie miasta oraz grobowcami nadzor-
ców budowlanych, które oszałamiają niezwykłą 
kolorystyką malowideł. Powrót na statek, obiad 
i dalszy rejs w kierunku Edfu; przeprawa przez 
śluzę na Nilu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy 
pozostają na statku. Kolacja i nocleg na statku, 
nocny rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 5  Po śniadaniu, zejście ze statku 
i  zwiedzanie Edfu (ok. 2  godz.), kompleksu 
świątynnego poświęconego bogowi Horusowi 
- jednej z najlepiej zachowanych i najpiękniej-

Dolina
Królów

EGIPT

Hurghada

rejs po Nilu

Edfu

Kom Ombo

Asuan

Luksor

Arabia
Saudyjska

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Afryka Egipt

szych świątyń Egiptu, wybudowanej w  III w. 
p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na statku. 
Następnie rejs po Nilu do Kom Ombo. Zwiedza-
nie Kom Ombo, gdzie zobaczymy zespół świą-
tynny poświęcony bogom Sobkowi i Harusowi 
wznoszący się tuż nad brzegami Nilu. Kolacja 
i nocleg na statku, nocny rejs. (Trasa ok. 120 
km - statkiem).
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na stat-
ku lub dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 
95 USD/os.) wycieczka autokarowa do Abu 
Simbel (wyjazd ok. 04:00), gdzie zobaczymy 
świątynię poświeconą bóstwom Re-Horachte 
i Hathor (fotografowanie wewnątrz za opłatą 
ok. 300 EGP). Wzniesiona przez Ramzesa II dla 
siebie i dla Nefretari świątynia do dziś zachwyca 
swym ogromem i bogactwem architektonicz-
nym. Obiad na statku. Po południu rejs łodzią 
motorową po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kit-
chener’a - botanicznej wyspy, gromadzącej 
najbujniejsze i najbarwniejsze przykłady flory 
północnej Afryki. Dla chętnych możliwość wy-
cieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej (za 
dodatkową opłatą 30 USD/os.), gdzie zobaczy-
my małe krokodyle i szkołę nubijską oraz wy-
pijemy tradycyjną herbatę w domu nubijskim. 
Kolacja i nocleg na statku, nocny rejs. (Trasa 
ok.60 km - statkiem).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie (do 
dyspozycji grupy pozostaną 2-3 kabiny). Zwie-
dzanie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asu-
ańska, wyspa File - przeniesiony z zalanych te-
renów na malowniczą wyspę zespół świątynny 
poświęcony bogini Izydzie. Po obiedzie (obiad 
w formie tzw. lunch boxów) przejazd autokarem 
do Hurghady. Późnym wieczorem zakwaterowa-
nie w hotelu (4* hotel Royal Star lub podobny), 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 550 km).

 Dzień 8  Rano, po śniadaniu, wykwatero-
wanie z hotelu (najpóźniej do godziny 12:00) 
i transfer na lotnisko w Hurghadzie. Dokładne 
godziny transferów poda rezydent Rainbow na 
miejscu na dzień przed wylotem. 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Hurghadzie - transfer do wybranego hotelu 
(opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie), 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko.
Uwaga! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.
HOTELE
Hotele **** (3 rozpoczęte doby hotelowe 
w Hurghadzie - hotel Royal Star**** lub po-
dobny). Uwaga! W  terminie 17-23.12.2020 
(EGI/12/17) - 2  rozpoczęte doby hotelowe 
w Hurghadzie a w terminie 30.12.20-07.01.21 
(EGI/12/30) - 4  rozpoczęte doby hotelowe 
w Hurghadzie. Do dyspozycji gości: lobby, re-
stauracja oraz bar. Pokoje: 2-osobowe (możli-
wość dostawki), wszystkie klimatyzowane z ła-
zienkami oraz najczęściej TV sat. Wyżywienie: 
all inclusive w hotelu w Hurghadzie: śniadania, 
obiady i  kolacje, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, kawa, herbata, woda, napo-
je gazowane zgodnie z  formułą all inclusive 
w hotelu.
Rejs po Nilu statkiem **** (4 rozpoczęte doby 
hotelowe). Do dyspozycji gości: restauracja, bar, 
mały basen oraz leżaki. Kabiny: wygodne i kli-
matyzowane 2-osobowe (możliwe dostawki) 
z łazienką i wc. Wyżywienie: śniadania, obiady 
i kolacje (napoje do obiadów i kolacji dodatko-
wo płatne). Za dopłatą wersja All Inclusive na 
statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (np. 
whisky, za wyjątkiem wina - serwowane tylko 
2 lampki do obiadu i kolacji) i bezalkoholowe 
(woda, herbata i napoje gazowane; kawa - nie-
które rodzaje dodatkowo płatne) serwowane 
w głównym barze (najczęściej 10:00-22:00). 
Uwaga! Napoje podawane są w plastikowych 
kubkach.
Uwaga! Wyżywienie: śniadanie i kolacja w dniu 
3. (przejazd z Hurghady do Luksoru). 
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelu w Hurghadzie. Opisy hoteli w sekcji 
„Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki fakultatywne. Więcej informacji 
w sekcji „Wypoczynek Egipt Hurghada” i w sys-
temie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotni-
skowe, transfery klimatyzowanym autokarem 
lub busem, zakwaterowanie w hotelach (razem 
7 rozpoczętych dób hotelowych: 3 rozpoczęte 
doby hotelowe w Hurghadzie w hotelu 4* (hotel 
Royal Star 4* lub podobny) oraz 4 rozpoczęte 
doby hotelowe na statku 4*; wyżywienie: all inc-
lusive w hotelach w Hurghadzie (śniadania, obia-
dy i kolacje, lokalne napoje alkoholowe i bezalko-
holowe, kawa, herbata, woda, napoje gazowane 
zgodnie z formułą all inclusive) oraz śniadania, 
obiady i kolacje na statku; obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opiekę polskiego pilota lub polskoję-
zycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta 
podczas objazdu i pakiet ubezpieczeniowy TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej 
(płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, bagażowych, 
kierowców, opłat parkingowych oraz napiwków 
dla obsługi) w kwocie ok. 215 USD/os. (płatne na 
miejscu, opłata nie zawiera kosztu wycieczek fa-
kultatywnych podanych w programie); napojów 
do obiadów i kolacji na statku; innych wydatków 
osobistych. 
Uwaga! W terminie 17-23.12.2020 (EGI/12/17) 
zakwaterowanie obejmuje 6  rozpoczętych 
dób hotelowych (2 rozpoczęte doby hotelowe 
w Hurghadzie w hotelu 4* (hotel Royal Star 4* 
lub podobny) oraz 4 rozpoczęte doby hotelowe 
na statku 4*), a w terminie 30.12.20-07.01.21 
(EGI/12/30) 8  rozpoczętych dób hotelowych 
(4 rozpoczęte doby hotelowe w  Hurghadzie 

w hotelu 4* (hotel Royal Star 4* lub podobny) 
oraz 4 rozpoczęte doby hotelowe na statku 4*).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza, Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/os..

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

CENA OD

1699 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

Labranda Club Makadi 
****

od 920 zł

Amarina Abu Soma Resort 
& Aqua Park *****

od 970 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 12.11 1969 3499

12.11 - 19.11 1919 3430

19.11 - 26.11 1820 3299

26.11 - 03.12 1780 3270

03.12 - 10.12 1780 3199

10.12 - 17.12 1699 3070

17.12 - 23.12 1970 3630

23.12 - 30.12 2269 3849

30.12 - 07.01 2490 4399

07.01 - 14.01 1749 3199

14.01 - 21.01 1919 3430

21.01 - 28.01 1940 3470

28.01 - 04.02 1919 3430

04.02 - 11.02 1969 3430

11.02 - 18.02 1919 3430

18.02 - 25.02 2019 3430

25.02 - 04.03 1829 3349

04.03 - 11.03 1849 3349

11.03 - 18.03 1869 3349

18.03 - 25.03 1799 3270

25.03 - 01.04 1779 3270

01.04 - 08.04 2169 3849

08.04 - 15.04 1849 3230

15.04 - 22.04 1799 3199

22.04 - 29.04 1769 3199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

Dopłata do terminu świątecznego 395 

Dopł. za all incl. na statku ( 4 noce) 530 

Dopłata za termin sylwestrowy 640 

Kod imprezy: EGI
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do 
Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Po odprawie pasz-
portowo-celnej transfer do hotelu (4* np. hotel 
Royal Star lub podobny). Czas na odpoczynek 
po podróży. Kolacja.
 Dzień 2  Wcześnie rano wykwaterowanie 
i przejazd autokarem do Kairu (śniadanie w for-
mie suchego prowiantu). Odwiedzimy Muzeum 

Egipskie z liczącym ponad 120 tys. zbiorem eks-
ponatów ukazujących wspaniałą cywilizację sta-
rożytnego Egiptu i skarby Tutenchamona (złota 
maska, biżuteria i sprzęty użytkowe). Podczas 
zwiedzania muzeum korzystamy z zestawów 
słuchawkowych (wg rozporządzenia władz Mu-
zeum), płatne dodatkowo 2 USD/os. Następnie 
udamy się w podróż po jednym z największych 
miast świata: Cytadela Saladyna, alabastrowy 
meczet Mohameda Alego, jeden z najstarszych 
kościołów w Egipcie - kościół Najświętszej Ma-
rii Panny, zwany Zawieszonym, oraz kościół 
Św. Sergiusza, zbudowanym w miejscu, gdzie 
podczas ucieczki z Egiptu w grocie ukrywała się 
Święta Rodzina. Zakwaterowanie w hotelu (4* 
np. Oasis lub podobny), kolacja, nocleg. (Trasa 
ok. 600 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie i prze-
jazd do kulturalnej stolicy Egiptu - Aleksandrii, 
gdzie zobaczymy Katakumby - wyciętą w ska-
łach podziemną nekropolię z grobowcami z I w. 
n.e., Kolumnę Pompejusza, rzymski amfiteatr, 
zbudowaną z bloków kamiennych pozostałych 
po słynnej latarni morskiej Faros - cytadelę Cay-
tbay z malowniczym widokiem na miasto i no-
woczesną Bibliotekę Aleksandryjską, zbudowaną 
ze stali i szkła niejako „w zamian” za wspaniałą 
bibliotekę spaloną w starożytności. Zakwate-
rowanie w hotelu (4* np. The Grand Plaza lub 
podobny), kolacja, nocleg. (Trasa ok. 220 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Tego dnia odwiedzimy malownicze miasteczko 
El Alamein, które było miejscem jednej z najważ-
niejszych bitew stoczonych podczas kampanii 
afrykańskiej w 1942 roku. Zwiedzimy wyjątkowe 
Muzeum Wojskowe ze zbiorami upamiętniający-
mi II Wojnę Światową oraz cmentarz żołnierzy 
niemieckich i włoskich położony na wzgórzu Tell 
al-Aisa. Po południu przejazd do Kairu, zakwa-
terowanie w hotelu (4* np. Oasis lub podobny), 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 450 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie okolic Kairu: Sakkara z pierwszą 
i jednocześnie najstarszą piramidą schodkową 
faraona Dżosera, Memfis - stolica imperium przez 
cały okres Starego Państwa ze słynnym kolosem 
Ramzesa II i alabastrowym Sfinksem oraz Giza, 
czyli piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa 
i majestatyczny Sfinks (za dodatkową opłatą 
możliwość wejścia do piramidy Cheopsa - oko-
ło 400 EGP/os., należy zgłosić przewodnikowi 
przed wjazdem pod piramidy). Po południu 

W programie: Kair – wspaniała stolica Egiptu • Muzeum Egipskie i jego starożytne skarby • religijne oblicze Kairu: meczety i kościoły 

• Aleksandria – kulturalna stolica Egiptu • Biblioteka Aleksandryjska – nowoczesna konstrukcja ze stali i szkła • El Alamein – pamiątki 
z czasów II wojny światowej • Giza i Sakkara – wspaniałe piramidy, majestatyczne Sfinksy • wypoczynek w słonecznej Hurghadzie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Hurghadzie

Egipt – W Delcie Nilu 

EGIPT

Hurghada

KairGiza

Saqqara

Iz
ra

elAleksandria
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      –› Nowość  
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przejazd do Hurghady, późnym wieczorem za-
kwaterowanie w hotelu (4* np. Royal Star lub 
podobny), kolacja, nocleg. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Czas wolny na wypoczy-
nek, obiad. Dla chętnych (za dodatkowa opłatą 
ok. 100 USD/ os., wyjazd we wczesnych godzi-
nach porannych, suchy prowiant zamiast śnia-
dania) wycieczka fakultatywna do Luxoru - naj-
większego otwartego muzeum na świecie (trasa 
ok. 285 km). Przejazd przez pustynię, a następ-
nie wzdłuż Nilu, gdzie można zaobserwować 
codzienne życie mieszkańców. W programie: 
Świątynia Hatszepsut - jedna z najpiękniejszych 
świątyń na świecie; Dolina Królów z wejściem do 
trzech grobowców (za dopłatą możliwość wej-
ścia do grobowca Tutenchamona ok. 300 EGP/ 
osoby), Kolosy Memnona, przeprawa łodzią 
przez Nil oraz największa świątynia jaka powsta-
ła na świecie - Karnak. Obiad w cenie wycieczki 

(napoje dodatkowo płatne). Powrót do hotelu 
w godzinach wieczornych. Kolacja. Nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie, czas na wypoczynek i ko-
rzystanie z uroków rajskich plaż, krystalicznie 
czystego morza. Obiad, kolacja, nocleg.
 Dzień 8  Rano wykwaterowanie z  hotelu 
(najpóźniej do godziny 12:00) i transfer na lot-
nisko w Hurghadzie. Dokładne godziny transfe-
rów poda rezydent Rainbow na miejscu na dzień 
przed wylotem.
•  Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu w Hurghadzie - transfer do wybranego hotelu 
(opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie), 
•  Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. Pilot nie oprowadza po obiektach 
muzealnych.

HOTELE
Hotele **** - (7 rozpoczętych dób hotelowych: 
4 - w Hurghadzie - w hotelu Royal Star**** lub 
podobnym; 2 - w Kairze - w hotelu Oasis**** 
lub podobnym; 1 – w Aleksandrii - w hotelu The 
Grand Plaza **** lub podobnym). Do dyspozycji 
gości: restauracja oraz bar. Pokoje: 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), wszystkie klimatyzowa-
ne z  łazienkami oraz najczęściej TV-sat. Wy-
żywienie: all inclusive w hotelu w Hurghadzie 
(śniadania, obiady i  kolacje, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, herbata, 
woda, napoje gazowane zgodnie z formułą all 
inclusive w hotelu), śniadania i kolacje (w hotelu 
w Kairze oraz w Aleksandrii, napoje do kolacji 
dodatkowo płatne). 
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu o  tygodniowy pobyt 
w hotelu w Hurghadzie. Opisy hoteli w sekcji 
„Wypoczynek Egipt Hurghada” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczas pobytu w Hurghadzie proponujemy 
wycieczki fakultatywne. Więcej informacji 
w sekcji „Wypoczynek Egipt Hurghada” i w sys-
temie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym do Hurghady; opłaty lotni-
skowe; transfery klimatyzowanym autokarem 
lub busem, zakwaterowanie w hotelach (razem 
7 rozpoczętych dób hotelowych: 4 rozpoczęte 
doby hotelowe w Hurghadzie (hotel 4* np. Royal 
Star lub podobny), 2 rozpoczęte doby hotelowe 
w Kairze (hotel 4* np. Oasis lub podobny), 1 roz-
poczęta doba hotelowa w Aleksandrii (hotel 4* 
np. The Grand Plaza lub podobny); wyżywienie: 
all inclusive w hotelu w Hurghadzie (śniadania, 
obiady i  kolacje, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, kawa, herbata, woda, napoje 
gazowane zgodnie z formułą all inclusive), śnia-
dania i kolacje w hotelu w Kairze oraz w Alek-
sandrii; obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu 
i pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej 
(płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m. in. biletów wstępu, opłat rezerwacyjnych, 
obsługi lokalnych przewodników, bagażowych, 
kierowców, opłat parkingowych oraz napiwków 
dla obsługi) w kwocie ok. 300 USD/os. (płatne 
na miejscu, opłata nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie), opła-

ty za zestaw słuchawkowy podczas zwiedzania 
Muzeum w Kairze (ok. 2 USD/os.), napojów do 
obiadów i kolacji w Kairze i Aleksandrii; innych 
wydatków osobistych. 
Uwaga! W  terminie 30.12.2020-07.01.2021 
(EGA/12/30) zakwaterowanie obejmuje 8 roz-
poczętych dób hotelowych (5 rozpoczętych dób 
hoteloyche w Hurghadzie (hotel 4* np. hotel 
Royal Star lub podobny), 2  rozpoczęte doby 
hotelowe w Kairze (hotel 4* np. Oasis lub po-
dobny), 1 rozpoczęta doba hotelowa w Aleksan-
drii (hotel 4* np. The Grand Plaza lub podobny).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wizy. Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/osoby.
Obywateli innych państw niż Polska mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.

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

Amarina Abu Soma Resort 
& Aqua Park ***** 

od 970 zł

Labranda Club Makadi 
****

od 999 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2299 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 12.11 2519 4599

12.11 - 19.11 2469 4520

26.11 - 03.12 2330 4299

23.12 - 30.12 2719 4930

30.12 - 07.01 3220 5520

21.01 - 28.01 2490 4520

04.02 - 11.02 2469 4520

18.02 - 25.02 2469 4520

04.03 - 11.03 2370 4399

18.03 - 25.03 2330 4299

01.04 - 08.04 2719 4930

15.04 - 22.04 2299 4230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 

Dopłata za pok. 1 os. od 500 

Dopłata za termin sylwestrowy 640 

Dopłata za termin świąteczny 395 

Kod imprezy: EGA

ZWIEDZANIE
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem 
samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot 
do Marsa Alam w Egipcie. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady Po od-
prawie paszportowo-celnej transfer do hotelu 
4* z formułą all inclusive w Marsa Alam. Czas 
na odpoczynek. Kolacja w hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu dzień wolny na wy-
poczynek po podróży i aklimatyzację, kąpiele 
morskie i  słoneczne w  Marsa Alam. Posiłki 
w formule all inclusive w hotelu.

 Dzień 3  We wczesnych godzinach poran-
nych wykwaterowanie (śniadanie w  formie 
suchego prowiantu) i transfer autokarowy do 
Luksoru. Następnie zwiedzanie Luksoru, czyli 
starożytnych Teb - „miasta o  stu bramach”. 
Dalej udamy się do grobowców w  „Dolinie 
Królów” (fotografowanie aparatem za opłatą 
ok. 300 EGP). Odwiedzimy także sanktuarium 
i grobowiec królowej Hatszepsut oraz kolosy 
Memnona. Wieczorem zakwaterowanie na 
statku 4*, kolacja (wyżywienie w formule FB: 
śniadanie, obiad, kolacja; napoje do posiłków 
dodatkowo płatne). Po kolacji wycieczka fakul-
tatywna (płatna ok. 40 USD/os.) - zwiedzanie 
świątyni Luksorskiej, przejazd dorożkami po 
Luksorze i  lokalnym souqu oraz odpoczynek 
w tradycyjnej kawiarni przy fajce wodnej i her-
bacie z hibiskusa. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Wcześnie rano, dla chętnych za do-
datkową opłatą - ok. 40 min. lot balonem nad 
zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD/
os.). Po śniadaniu - wycieczka dla chętnych (ok. 
50 USD/os.): Madinat Habu - najlepiej zacho-
wana Świątynia Grobowa na Zachodnim Brzegu 
Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III, Wioska 
Robotników z pozostałościami po zabudowie 
miasta oraz grobowcami nadzorców budowla-
nych, które oszałamiają niezwykłą kolorystyką 
malowideł. Powrót na statek, obiad i dalszy rejs 
nocny w kierunku Edfu; przeprawa przez śluzę 
na Nilu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy pozo-

stają na statku. Kolacja i nocleg na statku, nocny 
rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 5  Po śniadaniu, zejście ze statku 
i  zwiedzanie Edfu (ok. 2  godz.), kompleksu 
świątynnego poświęconego bogowi Horuso-
wi - jednej z najlepiej zachowanych i najpięk-
niejszych świątyń Egiptu, wybudowanej w III 
w. p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na 
statku. Następnie rejs po Nilu do Kom Ombo, 
gdzie zobaczymy zespół świątynny poświęcony 
bogom Sobkowi i Horusowi wznoszący się tuż 
nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku, 
nocny rejs. (Trasa ok. 120 km - statkiem).
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na stat-
ku lub dla chętnych (za dodatkową opłatą ok. 
95  USD/os.) wycieczka autokarowa do Abu 
Simbel (wyjazd ok.4:00), gdzie zobaczymy 
świątynię poświęconą bóstwom Re-Horachte 
i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla sie-
bie i dla Nefretari świątynia do dziś zachwyca 
swym ogromem i bogactwem architektonicz-
nym. Obiad na statku. Po południu rejs łodzią 
motorową po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kit-
chener’a - botanicznej wyspy, gromadzącej 
najbujniejsze i najbarwniejsze przykłady flory 
północnej Afryki. Dla chętnych możliwość wy-
cieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, gdzie 
zobaczymy małe krokodyle i szkołę nubijską 
oraz wypijemy tradycyjną herbatę (ok. 30 USD/
os.). Kolacja i nocleg na statku, nocny rejs. (Trasa 
ok. 60 km - statkiem).

 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie (do 
dyspozycji grupy pozostaną 2-3 kabiny). Zwiedza-
nie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asuańska, 
wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na 
malowniczą wyspę zespół świątynny poświęco-
ny bogini Izydzie. Po lunchu (może być w formie 
lunch boxu) przejazd autokarem do Marsa Alam. 
Późnym wieczorem zakwaterowanie w hotelu 
4* z formułą all inclusive w Marsa Alam, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Rano, po śniadaniu, wykwatero-
wanie z hotelu (najpóźniej do godziny 12:00) 
i transfer na lotnisko w Marsa Alam. Dokładne 
godziny transferów poda rezydent Rainbow na 
miejscu na dzień przed wylotem.
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Marsa Alam - transfer do wybranego hotelu 
(opisy hoteli w katalogu o Marsa Alam), 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko.
Uwagi! Kolejność realizacji programu może zo-
stać zamieniona na: 1 rozpoczętą dobę hotelową 
w Marsa Alam + 4 rozpoczęte doby hotelowe na 
statku + 2 rozpoczęte doby hotelowe w Marsa 
Alam. Pilot nie oprowadza po obiektach mu-
zealnych.
Można zabrać ze sobą drobne upominki np. 
długopisy czy cukierki. Przydadzą się do 
rozdawania dzieciom spotykanym podczas 
wycieczki.

Egipt – Potęga Południa z Marsa Alam
W programie: rejs komfortowym statkiem po Nilu • Luksor - starożytne Teby z imponującym Karnakiem • świątynia Horusa w Edfu i Sobka 
w Kom Ombo • Wielka Tama w Asuanie • bogini Izyda na wyspie File • all inclusive na objeździe (w hotelach) • Abu Simbel
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Marsa Alam
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HOTELE
Hotele 4* - (3 rozpoczęte doby hotelowe w Marsa 
Alam). Pokoje: 2- osobowe (możliwość dostaw-
ki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz 
najczęściej TV-sat. Do dyspozycji gości: lobby, 
restauracja oraz bar. Wyżywienie: śniadania, 
obiady i kolacje w formule all inclusive (wg. opi-
su w programie). 
Rejs po Nilu statkiem 4* - (4 rozpoczęte doby 
hotelowe). Kabiny: wygodne i klimatyzowane, 
2-osobowe (możliwość dostawki) z  łazienką 
i wc. Do dyspozycji gości: restauracja, bar, mały 
basen oraz leżaki. Wyżywienie: śniadania, obia-
dy i kolacje (napoje dodatkowo płatne). Moż-
liwa za dopłatą wersja All Inclusive na statku: 
w tym lokalne napoje alkoholowe (np. whisky; 
za wyjątkiem wina - serwowane tylko 2 lampki 
do obiadu i kolacji) i bezalkoholowe (woda, her-
bata i napoje gazowane; kawa - niektóre rodzaje 
dodatkowo płatne) serwowane w głównym ba-
rze (najczęściej 10.00-22.00). Uwaga! Napoje 
podawane są w plastikowych kubkach.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu 
w hotelu w Marsa Alam. Opisy hoteli w sekcji 
„Wypoczynek Egipt Marsa Alam” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Podczad pobytu w Marsa Alam proponuke-
my wycieczki fakultatywne. Więcej informacji 
w  sekcji „Wypoczynek Egipt Marsa Alam” 
i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
czarterowym do Marsa Alam, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (razem 7 rozpoczę-
tych dób hotelowych: 3 rozpoczęte doby hotelowe 
w Marsa Alam w hotelu 4* oraz 4 rozpoczęte doby 
hotelowe na statku 4*. Wyżywienie: śniadania, 
obiady i kolacje (formuła all inclusive) w hotelu 
podczas objazdu oraz na statku: śniadania, obiady 
i kolacje (formuła FB, napoje dodatkowo płatne 
(możliwość dopłaty do all inclusive)), transfery 
klimatyzowanym autokarem, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opiekę polskiego pilota lub polskoję-
zycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta 
podczas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA 
- wariant standard (KL, NNW i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egip-
skiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.), dewi-
zowej części na realizację programu: kosztów 
biletów wstępu, usług lokalnych przewodników, 
bagażowych, kierowców itp. (ok. 215 USD/os. 
płatne na miejscu), napojów do obiadów i ko-
lacji na statku oraz wycieczek fakultatywnych 
(ceny w programie).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski.
Wiza. Obywatele polscy potrzebują wizę do 
Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/osoby. 
Obywateli innych państw niż polskie mogą 
obowiązywać odmienne przepisy paszporto-
wo-wizowe.

Przykładowa kabina na statku

Statek Nile Treasure

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

Three Corners Equinox 
Beach Resort ****

od 849 zł

Labranda Sataya Marsa 
Alam *****

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

1849 zł

Kod imprezy: EGM

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 14.11 2140 3970

14.11 - 21.11 2020 3799

21.11 - 28.11 2049 3720

28.11 - 05.12 1949 3699

05.12 - 12.12 1849 3599

19.12 - 26.12 2380 3849

26.12 - 02.01 2690 4070

02.01 - 09.01 2199 3570

16.01 - 23.01 2099 3930

23.01 - 30.01 2220 3930

30.01 - 06.02 2070 3849

06.02 - 13.02 2070 3899

13.02 - 20.02 2070 3899

20.02 - 27.02 2070 3849

06.03 - 13.03 1970 3730

13.03 - 20.03 2070 3720

20.03 - 27.03 1970 3720

03.04 - 10.04 2370 4399

10.04 - 17.04 2199 4199

24.04 - 01.05 2040 3849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2049 

Cena za dziecko już od 1649 

Dopłata za pok. 1 os. od 410 

Dopłata do hotelu 5* 850 

Dopłata do kolacji sylwestrowej 635 

Dopłata do kolacji świątecznej 395 

Dopł.za all incl. na statku (4 noce) 535 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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      –› Wyloty z: Warszawa  
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W regionie
Djerba
Niewielka tunezyjska wyspa ciesząca się od lat 
popularnością spragnionych słońca turystów, 
która przyciąga długimi plażami o drobnym 
i  jasnym piasku, błękitem morza a także 
piękna pogodą. Djerba to miejsce kameralnych 
miasteczek, gdzie dominuje niska zabudowa 
pobielanych domów z dachami w kształcie 
kopuł, tradycyjnych arabskich targowisk, gdzie 
można kupić orientalne lokalne rękodzieło 
i aromatyczne przyprawy oraz pysznej tune-
zyjskiej kuchni. Jest to idealny wybór dla ludzi 
szukających odpoczynku od pośpiechu i gło-
śnych dużych kurortów. Dodatkowo rozbudo-
wana baza hotelowa pozwoli znaleźć każdemu 
coś dla siebie.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot 
samolotem z opłatą lotniskową, transfery 

lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczę-
tych 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 (nie dotyczy All 
inclusive) oraz innych wydatków osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości od 1 do 3 TND/
osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku 
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób 
hotelowych nawet w przypadku dłuższego po-
bytu. Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione 
z obowiązku płacenia podatku turystycznego. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu.

Houmt Souk

Midoun

TUNEZJA

DJERBA

Tunezja
Djerba

Libia

Algieria

Włochy

Tunezja - Djerba

Jedno z pierwszych wakacyjnych miejsc Polaków nadal przyciąga 
jak magnes pięknymi plażami, orientalną kuchnią i ciepłym 
morzem. Prawdziwe orientalne wrażenia zapewnia pustynia 
i tunezyjskie miasta z ich niepowtarzalnym arabskim klimatem, 
kolorami, smakami i zapachami przypraw które trudno znaleźć 
w innej części świata.

Informacje ogólne 

Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny 
przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu 
z Tunezji. Przy pobytach do 90 dni obywa-
teli polskich nie obowiązują wizy.

Czas
Czas taki jak w Polsce.

Język urzędowy
Arabski

Waluta
TND - dinar tunezyjski. Dinary nie są walu-
tą wymienialną poza Tunezją. Warto zabrać 
ze sobą EUR lub dolary które wymienić 
można w każdym hotelu. Dinarów nie 
można wywozić i pozostałe należy wymie-
nić na lotnisku na dewizy (będzie do tego 
potrzebny kwit wymiany).

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polski-
mi wtyczkami działają bez problemów.

Telefony
Telefony komórkowe działają prawie 
w całej Tunezji. Rozmowy lokalne są tanie, 
natomiast zagraniczne - drogie. Kosz-
ty połączeń w roamingu polskich sieci 
komórkowych prosimy sprawdzać przed 
wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Tunezji 
trwa od 1.07.2020 do 31.08.2020.

Orientacyjne ceny 
Hamburger - 3 TND; 
woda 1,5 l - 0.,5 TND; 
piwo 1.5 TL w sklepie; 
Na bazarach i w małych sklepikach warto 
się targować.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Gdańska, Katowic, 
Poznania i Wrocławia. Zbiórka na 2 godz. 
Przed planowanym wylotem przy sta-
nowisku Rainbow na lotnisku. 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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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Djerba jest niezwykłą wyspą – to nie tylko piękne 
piaszczyste plaże, lazurowe morze i zakupy na ba-
zarze. Jest to miejsce, gdzie życie toczy się spokoj-
nym rytmem, gdzie wschody i zachody słońca za 
każdym razem są wspaniałym przeżyciem, gdzie 
mieszkają serdeczni ludzie, do których chętnie się 
wraca. Konne przejażdżki po plaży, rejsy statkiem, 
bogata historia, nietuzinkowa tradycja oraz wiele 
innych wspaniałych atrakcji czeka na odkrycie na 
tej niezwykłej wyspie – Wyspie Marzycieli.

Agata Kozłowska
Rezydent Rainbow

Tunezja
Wyspa Djerba
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Wycieczki lokalne

Sahara - 2 dni - Wielkie Południe
Ta dwudniowa wycieczka jest bez wątpienia największym prze-
życiem i daje możliwość poznania różnych regionów kraju, prze-
bogatej i różnorodnej kultury oraz tradycji. Zwiedzimy Matmatę 
przypominającą księżycowy krajobraz. Poznamy domy – jaskinie, 
w których po dzień dzisiejszy mieszkają rdzenne plemiona berbe-
ryjskie. Zapierające dech krajobrazy tych okolic stanowiły plener 
filmowy do „Gwiezdnych wojen”, „Angielskiego pacjenta” i „W 
pustyni i w puszczy”. W Touzer magicznym mieście o oryginalnej 
beżowo-rdzawej architekturze spędzimy noc, przesiądziecie się 
tam Państwo na jeepy, aby pokonać pełną adrenaliny trasę rajdu 
Paryż – Dakar. Ciekawostką przyrodniczą znajdującą się u styku pu-

styni piaszczystej i skalnej jest słone jezior Chott El Jerid. Podczas 
przejazdu kilkudziesięciokilometrową trasą zobaczycie Państwo 
fatamorganę. Nasycone solą powietrze, wschody i zachody słońca 
sprawiają, że woda mieni się różnymi kolorami, fundując prawdzi-
wy spektakl, a minerały przybierają kształt rózy, zwanej „różą pu-
styni”. Czeka Was również podziwianie malowniczych oaz górskich 
w Chebice. Z miejscowości Douz wyruszycie na podbój pustyni na 
wielbłądach /płatne ok 30 TND/os. Cena zawiera: nocleg w Touzer, 
wyżywienie (obiad, kolacja, śniadanie). Obowiązkowa dopłata do 
jeepów 25 USD/os. (na miejscu u rezydenta). Cena od 269 zł/os.

Objazd wyspy
Wyspa Djerba słynie nie tylko z piaszczystych plaż, ale i z prze-
pięknej ceramiki i oryginalnej architektury. Podczas wycieczki 

Chott El Jerid

Matmata
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zapoznacie się Państwo z dziedzictwem kulturowym tego re-
gionu Tunezji tworzonej przez Berberów, Żydów, Turków, Wło-
chów i Hiszpanów. Guellala, to miasteczko słynące z rzemiosła 
garncarskiego. Mieszkańcy wyrabiali tutaj ceramikę w tradycyjne 
sposób od wieków. W muzeum w Guellala odbędzie się prezen-
tacja produkcji garnków i  i innych przedmiotów użytkowych. 
Będzie można również dokonać zakupów. W miejscowości Er-
riadh odwiedzimy najważniejszą Synagogę w Afryce, El Ghri-
ba. Znajduje się tutaj najstarsza TORA na świecie. Rokrocznie 
w maju przybywają tu licznie Zydzi z całego świata, aby uczcić 
radosne, wiosenne święto LA BA OMER i wspominać zesłanie 
manny z nieba i koniec epidemii. Na ulicach widać pielgrzymów 
z ośmioramiennym świecznikiem, jest kolorowo i gwarnie. Do 
Synagogi wchodzimy z zakrytymi ramionami, kobietom zakła-
dają na głowę chusty, a mężczyznom jarmułkę, Można zakupić 
pamiątki, np.olejki zapachowe, perfumy, biżuterię. Odwiedzimy 
również stolicę wyspy HOUMT SOUK. To tętniące życiem miasto 
z lokalnym targiem /souk/, gdzie podczas godzinnej przerwy 
mogą Państwo arabskim zwyczajem potargować się przed do-
konać zakupów. Niedaleko portu znajduje się z XIII w. fort Gazy 
Mustaphy, pamiętający czasy tureckiej rzezi dokonanej na Hisz-
panach. Cena od 69 zł/os.

Farma krokodyli
Spędzając urlop na Djerbie koniecznie trzeba wybrać się do Djer-
ba Explore Park. To kompleks składający się z eleganckiego Mu-
zeum Lalla Hadria, z imponującą kolekcją sztuki z krajów islamu 
z całego światas, skansen, w którym można zobaczyć typowe 
gospodarstwo djerbańskie/ berberyjskie domy, budynki gospo-
darcze, magazyny/, a także poznać zwyczaje dnia codziennego. 
Atrakcją parku jest niewątpliwie farma krokodyli nilowych z Ma-
dagaskaru i pokaz ich karmienia. Cena ok. 20 USD/os. 

Rejs statkiem pirackim na wyspę flamingów o delfinów
To relaksujący rejs z portu w Houmt Souk na Ras Rmel, długi 
i piaszczysty cypel zwany również wyspą flamingów i delfinów. 
Co roku w okresie jesienno-zimowym przylatuje tu mnóstwo ró-
żowych flamingów, które brodzą w płytkiej lagunie. Od czasu do 
czasu pojawiają się też delfiny zwabiane zamieszkującymi wody 
zatoki rybami. W trakcie rejsu odbywają się animacje, zabawa 
i tańce, czekają na Państwa piękne widoki, kąpiel w szmaragdo-
wym morzu i posiłek pod strzechą na plaży. Cena ok. 53 USD/os.

Zwiedzanie

Houmt Souk
Główne miasto oraz stolica wyspy, położone nad turkusowymi 
wodami północnego wybrzeża, którego największą atrakcją jest 
kryty arabski bazar (souk), na którym można kupić wiele lokal-
nych produktów – zarówno rękodzieło tutejszych rzemieślników, 
aromatyczne przyprawy jak i  pyszne smakołyki tunezyjskiej 
kuchni. Warto zobaczyć także przepiękny port, Muzeum Sztuki 

i Tradycji oraz XV – wieczną twierdzę lub udać się na spacer po 
wąskich i tajemniczych uliczkach.

Guellala
Warte odwiedzenia miasteczko, które słynie z rzemiosła garncar-
skiego. Mieszkańcy wyrabiali tutaj ceramikę w tradycyjny sposób 
od wieków. Warto odwiedzić miejscowe pracownie oraz tutejszy 
dwa meczety oraz skansen z tradycyjnymi białymi domami.

Mennix
Ruiny starożytnego miasta, które założone zostało prawdopo-
dobnie w X w. p.n.e. przez Fenicjan. Na rozległym obszarze znaj-
dują się pozostałości teatru, term, amfiteatru, a także rzymskiego 
forum.

Z dziećmi

Farma krokodyli
Ekscytujące miejsce dla każdego dziecka! W podzielonym na 5 
części parku znajdziemy przestrzeń do relaksu, Muzeum Lalla 
Hadria z imponującą kolekcją sztuki z krajów islamu z całego 
świata, skansen, w którym można zobaczyć typowe berberyjskie 
domy oraz największą atrakcję: farmę krokodyli. Znajduje się tu 
ponad 400 okazów sprowadzonych z Madagaskaru i jest to naj-
większy taki ośrodek w basenie Morza Śródziemnego!

Ras Rmel
Jest to malowniczy i piaszczysty cypel zwany również wyspą 
flamingów i delfinów lub piratów. Jeśli jesteś miłośnikiem przy-
rody koniecznie musisz się tu wybrać. Każdego roku przylatuje 
tu mnóstwo różowych flamingów. Od czasu do czasu pojawiają 
się nawet delfiny zwabiane zamieszkującymi wody zatoki rybami.

Relaks

Plaża Sidi Mahres
Na północy pomiędzy Półwyspem Flamingów, a przylądkiem 
Sisi Mahres z biało-czerwoną latarnią, rozciąga się zachwycająca 
plaża z drobnym białym piaskiem.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są po-
dane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. 
Listę dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce 
oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym 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 
dostępnych u naszych rezydentów.
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All Inclusive Przy plaży Royal Dla rodzin

Położenie
Ekskluzywny hotel położony w otoczeniu rozległego ogrodu 
palmowego w spokojnej strefie turystycznej na południu wyspy 
Djerba. Najbliższe sklepy, bary i restauracje dostępne są w miej-
scowości Midoun oddalonej od obiektu o ok. 6 km. Odległość 
od głównej miejscowości na wyspie - Houmt Souk to ok. 18 km, 
a od lotniska Djerba - Zarzis ok. 25 km. Zaraz przy hotelu znaj-
duje się 27-dołkowe pole golfowe, a park wodny Le Pirate ok. 
3 km od hotelu. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna 
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych 
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby 
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku 
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany w odległości ok. 150 metrów od szerokiej 
i piaszczystej plaży (przejście przez promenadę). Parasole i leżaki 
na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, restauracja główna, 3 restauracje 
a la carte (czynne w wysokim sezonie); 4 bary: lobby, piano bar, 
przy basenie, na plaży oraz kawiarnia arabska. Basen główny 
o powierzchni 2000 m2, brodzik dla dzieci. Parasole i leżaki przy 
basenach - bezpłatne. Płatne: sklepy pamiątkowe, centrum spa 
(zabiegi kosmetyczne), fryzjer, sala konferencyjna oraz sala gier.
Pokoje
Obiekt dysponuje 288 przestronnymi pokojami. W naszej ofercie 
pokoje standardowe (ok. 35 m2) z łazienką z suszarką do włosów 
oraz oddzielną toaletą. Wszystkie wyposażone także w sterowa-
ną centralnie klimatyzację/ogrzewanie (czynna w wysokim sezo-
nie), TV-sat, telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę oraz balkon lub 
taras. Dostępne również pokoje superior (ok. 50 m2 z wydzieloną 
częścią wypoczynkową ze stolikiem kawowym oraz fotelami). 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche oraz kolacje w formie bufetu. Na-
poje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w barach na 
terenie hotelu w godzinach 10:00 – 1:00. Raz na pobyt możliwość 

skorzystania z kolacji w jednej z restauracji a la carte (wymaga-
na wcześniejsza rezerwacja oraz długie spodnie). W ciągu dnia 
przerwa kawowa (kawa i ciastka).
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych i dla dzieci kilka 
razy w tygodniu. Bezpłatna siłownia, 4 korty tenisowe (sprzęt za 
kaucją), aerobik, gimnastyka wodna, siatkówka, tenis stołowy, 
petanque i rzutki, a w sezonie także sporty wodne (organizo-
wane w zależności od warunków pogodowych). Za dodatkową 
opłatą bilard.
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny w lobby.
www.royalgarden.com.tn

Wysokiej klasy obiekt przeznaczony dla najbardziej wymagających Klientów. Piękne i eleganckie pokoje, zadbany zielony ogród oraz liczne 
rozrywki organizowane przez hotel zapewnią wspaniałe wakacje!

Royal Garden Palace – Midoun 

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: 

CENA OD

0000 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: *****
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Tunezja Djerba

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin Aquapark

Położenie
Hotel położony na południu wyspy Djerba, w  nadmorskiej 
i spokojnej strefie hotelowej. Druga największa miejscowość na 
wyspie, Midoun, znajduje się ok. 6 km od hotelu, główna miej-
scowość – Houmt Souk ok. 23 km od hotelu a lotnisko Djerba - 
Zarzis ok. 30 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna 
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych 
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby 
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku 
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy długiej piaszczystej plaży. 
Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie na wydzielonej hotelowej 
części.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 duże zewnętrzne baseny ze słodką 
wodą, brodzik dla dzieci, Aqua Park z 5-cioma zjeżdżalniami. Le-
żaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy basenach – bezpłatnie. 
Restauracja główna z tarasem, 2 restauracje a la carte (czynne od 
czerwca do października), lounge bar, bar w lobby, snack bar przy 
plaży (czynny w okresie letnim) oraz bar przy basenie (czynny 
w okresie letnim). Dla dzieci plac oraz pokój zabaw. Ponadto 
płatne: sklep z pamiątkami, fryzjer oraz centrum spa. 
Pokoje
Hotel dysponuje ponad 390 komfortowo urządzonymi pokojami, 
z których każdy posiada balkon lub taras. Pokoje standardowe 
wyposażone są w centralnie sterowaną klimatyzację/ogrzewa-
nie (czynna w wysokim sezonie), TV-sat, mini lodówkę, telefon, 
łazienkę (wanna z prysznicem, wc i suszarką do włosów) oraz sejf. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche oraz kolacje w formie bufetu. Na-
poje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w barach na 
terenie hotelu w godzinach 10:00 – 1:00. Raz na pobyt kolacja 
w jednej z restauracji a la carte (wymagana wcześniejsza rezer-
wacja). W ciągu dnia przerwa kawowa (kawa i ciastka).

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia 
i wieczorem (w tym zajęcia sportowe, pokazy wieczorne, muzyka 
na żywo i inne). Do dyspozycji gości 3 korty tenisowe (wypo-
życzenie sprzętu za kaucją), wielofunkcyjne boisko sportowe, 
siłownia, tenis stołowy, mini golf, siatkówka plażowa (w asyście 
animatorów), a w sezonie 1 wstępna lekcja nurkowania w basenie, 
kajaki i rowery wodne, windsurfing (sporty wodne organizowane 
w zależności od warunków pogodowych). Za dodatkową opłatą 
bilard oraz lekcje tańca.
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-palm-azur

Jeden z lepszych hoteli w naszej ofercie z bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym oraz aqua parkiem, który świetnie się sprawdzi 
jako propozycja dla osób aktywnych oraz rodzin z dziećmi. Nowoczesne i wygodne pokoje, a także bezpośrednie położenie przy plaży 
to dodatkowe atuty obiektu.

Sentido Palm Azur (ex. Club Palm Azur) – Midoun +

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: 

CENA OD

0000 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Tunezja Djerba

All Inclusive Fit & Fun Aquapark

Położenie
Hotel położony w Midoun, w nadmorskim i spokojnym kurorcie 
turystycznym. Najbliższe sklepy, bary i restauracji w centrum 
miejscowości Midoun oddalonej od obiektu o ok. 6 km. Odległość 
od głównej miejscowości oraz stolicy wyspy, Houmt Souk to ok. 
18 km, a od lotniska Djerba - Zarzis ok. 25 km. Około 800 metrów 
od hotelu znajduje się 27-dołkowe pole golfowe, a park wodny Le 
Pirate tuż przy hotelu. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego po-
datku turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymal-
na wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych 
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby 
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku 
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany w odległości ok. 300 metrów od szerokiej 
i piaszczystej plaży (przejście przez promenadę). Parasole i leżaki 
dostępne na plaży (wymagany depozyt).
Do dyspozycji gości
Hotel przeszedł częściową renowację na przełomie 2014 
i 2015 roku. Całodobowa recepcja, lobby, zewnętrzny basen ze 
słodką wodą z brodzikiem dla dzieci, podgrzewany kryty basen 
(w centrum spa). Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy 
basenach – bezpłatnie. Restauracja główna, restauracja a la car-
te, 3 bary i kawiarnia mauretańska. Dla dzieci klub zabaw Lollo 
& Bernie. Ponadto płatne: pralnia, wypożyczalnia samochodów 
oraz centrum spa z krytym basen, sauną zwykła i turecką oraz 
zabiegami. 
Pokoje
Hotel dysponuje 262 pokojami standardowymi o powierzchni ok. 
30 m2. Pokoje wyposażone są w centralnie sterowaną klimatyza-
cję (czynna od połowy czerwca do połowy września), balkon lub 
taras, TV-sat, mini lodówkę, telefon, łazienkę (wanna z pryszni-
cem, wc i suszarką do włosów) oraz sejf. Dostępne łóżeczka dla 
dzieci do 2 lat za opłatą 7 TND/dzień (płatne w recepcji).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche oraz kolacje w formie bufetu w re-
stauracji głównej. Napoje niealkoholowe oraz alkohole dostępne 

w barach na terenie hotelu w godzinach 9:00 – 24:00. Raz na 
pobyt możliwość skorzystania z kolacji w restauracji a la carte 
(wymagana wcześniejsza rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia i wie-
czorem (zajęcia sportowe, gry zespołowe, wieczorne, muzyka 
na żywo). Do dyspozycji gości 4 korty tenisowe (wypożyczenie 
sprzętu za kaucją), tenis stołowy. Klienci mogą bezpłatne korzy-
stać z aquaparku znajdującego się przy hotelu (napoje i posiłki 
w aquaparku płatne).
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny w recepcji.
www.sunconnectresorts.com

Dobry, czterogwiazdkowy hotel, który przyciąga różnorodnością animacji, a także znakomitym wyżywieniem. All inclusive w najlepszym 
wydaniu! Hotel świetnie się sprawdzi dla rodzin jak i osób lubiących aktywny wypoczynek.

Sun Connect Aqua Resort – Midoun 

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: 

CENA OD

0000 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Tunezja Djerba

All Inclusive Fit & Fun

Położenie
Hotel położony w strefie turystycznej na południu wyspy Djerba. 
Najbliższe sklepy, bary i restauracje dostępne są w miejscowości 
Midoun oddalonej od obiektu o ok. 3 km. Odległość od głównej 
miejscowości na wyspie, Houmt Souk, to ok. 15 km, a od lotniska 
Djerba - Zarzis ok. 25 km. W niedalekiej odległości od hotelu 
znajduje się park wodny Le Pirate, 27-dołkowe pole golfowe, 
kasyno i kręgielnia, ośrodek jazdy konnej oraz centrum spor-
tów wodnych. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna 
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych 
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby 
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku 
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony w odległości ok. 400 metrów od piaszczystej 
plaży z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole bezpłatne 
na wydzielonej hotelowej części, ręczniki kąpielowe dostępne po 
uiszczeniu kaucji. Bezpłatny hotelowy transfer na plażę kursuje 
co 30 minut (w sezonie).
Do dyspozycji gości
Obiekt został otworzony w 2002 roku. Całodobowa recepcja, lo-
bby, windy, kantor, zewnętrzne baseny o powierzchni ok. 2000 
m2 ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, kryty basen. Leżaki oraz 
parasole przy basenach – bezpłatne, ręczniki kąpielowe za kaucją. 
Restauracja główna, restauracja a la carte, restauracja barbeque, 
5 barów, kawiarnia mauretańska. Ponadto płatne: sklep z pamiąt-
kami, sala konferencyjna, pralnia, wypożyczalnia samochodów, 
fryzjer oraz centrum spa. 
Pokoje
W ofercie pokoje standardowe o powierzchni ok. 32 m2 wypo-
sażone w centralnie sterowaną klimatyzację, balkon lub taras, 
TV-sat, mini-bar (na zamówienie, płatny), telefon, łazienkę (z wc 
i suszarką do włosów) oraz sejf (płatny). 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:00-10:00), lunche 12:30-14:30) oraz 
kolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Na-

poje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w barach na 
terenie hotelu w godzinach 8:00 – 24:00. Raz na pobyt możliwość 
skorzystania z restauracji a la carte (wymagana rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia i wie-
czorem. Do dyspozycji gości pozostają 3 korty tenisowe (sprzęt 
płatny), wielofunkcyjne boisko, siłownia, tenis stołowy, mini golf 
oraz miniklub dla dzieci. Za dodatkową opłatą bilard. W hotelu 
znajduje się również dyskoteka La Bomba (napoje płatne).
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny w lobby.
www.vinccihoteles.com

Dobrej klasy, zadbany hotel z ładnymi pokojami, świetnym wyżywieniem, ciekawymi animacjami oraz przyjemną strefą basenowo - 
rekreacyjną otoczoną rozległym ogrodem palmowym to opcja idealna dla leniuchów i aktywnych, rodzin i par.

Vincci Djerba Resort – Midoun 

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: 

CENA OD

0000 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Tunezja Djerba

All Inclusive Przy plaży

Położenie
Obiekt zlokalizowany w  rozległym ogrodzie w  nadmorskiej 
i spokojnej miejscowości turystycznej. Kilka sklepów znajduje się 
w niedalekiej odległości hotelu. Większy wybór sklepów, barów 
i restauracji dostępne są w centrum miejscowości Midoun położo-
nej ok. 15 km od hotelu. Lotniska Djerba – Zarzis znajduje się ok. 
30 km od obiektu. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podat-
ku turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna 
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób 
hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby po-
niżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku 
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej i piaszczystej 
publicznej plaży. Parasole i leżaki dostępne na plaży - bezpłatne; 
dostępny serwis ręczników plażowych (wymagany depozyt).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z  przestronnym lobby, kantor, winda, 
zewnętrzny basen ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, leżaki 
i parasole kąpielowe – bezpłatnie, dostępny serwis ręczników 
plażowych (wymagany depozyt). Goście mogą korzystać z re-
stauracji głównej oraz 3 barów. Dla dzieci plac zabaw oraz mi-
niklub. Ponadto dodatkowo płatne: spa (sauna, masaże), sklepy 
z pamiątkami, pralnia, sejf oraz fryzjer.
Pokoje
Pokoje standardowe dla max. 3 osób o powierzchni ok. 35 m2 
wyposażone są w łazienkę (wanna lub prysznic, wc i suszarka do 
włosów), klimatyzację (czynna od połowy czerwca do połowy 
września), TV-sat, telefon oraz sejf (dodatkowo płatny ok. 2 TND/
dzień). Każdy pokój posiada balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restau-
racji głównej. Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe 
w barach (serwowane w godzinach 10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia 
i  wieczorem. Klienci mogą korzystać z  3 kortów tenisowych 

(oświetlenie oraz sprzęt za kaucją), tenisa stołowego, minigolfa 
oraz siłowni. Na terenie hotelu znajduje się również dyskoteka 
(napoje płatne).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.vinccihoteles.com

Dobrej klasy hotel dbający o najmniejsze szczegóły. Rozbudowana infrastruktura hotelu i liczne udogodnienia umilą spędzony tu czas.

Vincci Helios Beach – Midoun 

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: 

CENA OD

0000 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Tunezja Djerba

All Inclusive Przy plaży Aquapark

Położenie
Hotel znajduje się w Midoun - nadmorskim i spokojnym kuror-
cie turystycznym. Najbliższe sklepy, bary i restauracji dostępne 
są w centrum miejscowości Midoun oddalonej od obiektu o ok. 
6 km. Odległość od głównej miejscowości oraz stolicy wyspy, 
Houmt Souk, to ok. 25 km, a od lotniska Djerba - Zarzis ok. 30 
km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku 
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet 
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są 
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej i piaszczystej 
plaży. Parasole i leżaki dostępne na plaży bezpłatnie; dostępny 
serwis ręczników plażowych (wymagany depozyt).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, kantor, winda, 3 zewnętrzne base-
ny ze słodką wodą (w tym jeden ze zjeżdżalniami), brodzik dla 
dzieci, leżaki i parasole kąpielowe przy basenach – bezpłatnie, 
dostępny serwis ręczników plażowych (wymagany depozyt). Go-
ście mogą korzystać z restauracji głównej, 2 restauracji a la carte 
oraz 5 barów. Na terenie hotelu znajduje się dyskoteka (wejście 
po g. 24:00 oraz napoje płatne). Ponadto płatne: centrum spa 
z jacuzzi (bezpłatnie i w wyznaczonych godzinach sauna, cennik 
dostępny w hotelu), sejf w recepcji oraz fryzjer.
Pokoje
Pokoje standardowe o powierzchni ok. 30 m2 wyposażone są 
w klimatyzację (czynna od połowy czerwca do połowy września), 
TV-sat, mini lodówkę, telefon, łazienkę (wanna z prysznicem, wc 
i suszarką do włosów) oraz sejf. Dostępne bezpłatne łóżeczka dla 
dzieci poniżej 2 roku (dostępne w recepcji w ramach dostępności).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, późne śniadania, lunche oraz kolacje 
w formie bufetu w restauracji głównej. Napoje niealkoholowe 
oraz alkohole dostępne w barach na terenie hotelu w godzinach 
10:00 – 24:00. W ciągu dnia w wyznaczonych godzinach prze-

kąski przy basenie oraz przerwa kawowa. 1x na pobyt możliwość 
skorzystania z kolacji w restauracji a la carte (wymagana rezer-
wacja).
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia 
i wieczorem (w tym zajęcia sportowe, gry zespołowe, pokazy 
wieczorne, muzyka na żywo i inne). Dla dzieci i młodzieży: plac 
zabaw oraz mini club. Za opłatą: sporty wodne na plaży, wypo-
życzalnia rowerów, 4 korty tenisowe (wypożyczenie sprzętu za 
kaucją) oraz bilard.
Internet
Dodatkowo płatny punkt internetowy w lobby.
www.calimera.com

Lubiany przez Klientów hotel o dobrym standardzie, położony przy pięknej piaszczystej plaży. Spokojna okolica zapewni wakacje pełne 
relaksu.

Calimera Yati Beach – Midoun 

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: 

CENA OD

0000 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ****
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Tunezja Djerba

Położenie
Hotel Djerba Castille zlokalizowany jest w spokojnej okolicy ok. 
26 km od stolicy Houmt Souk oraz ok. 25 km od międzynarodo-
wego lotniska Djerba-Zarzis. Najbliższe bary, sklepy i restauracje 
znajdują się w odległości ok. 7 km od hotelu, w miejscowości Mi-
doun. Ok. 150 m od hotelu znajduje się przystanek autobusowy. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku 
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet 
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są 
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Plaża o łagodnym zejściu do morza znajduje się tuż przy hotelu. 
Leżaki i parasole na plaży bezpłatne, ręczniki płatne 10 TND/os.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, windy, sejf w recepcji (płatny ok. 
20 TND/tydzień), 1 duży zewnętrzny basen, zjeżdżalnia dla dzie-
ci (do 12 roku życia), 2 brodziki dla dzieci (o głębokości 30 cm 
i 50 cm), leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki płatne 10 TND/os., 
restauracja główna, bar główny, kawiarnia mauretańska (dodat-
kowo płatna). Za dodatkową opłatą SPA, klub fitness, hammam, 
sauna, jacuzzi, masaże.
Pokoje
Hotel oferuje 280 przestronnych pokoi wyposażonych w klimaty-
zację (czynna lipiec – sierpień), łazienkę (wc, wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów), telefon, TV (pilot dostępny w recepcji po 
uiszczeniu kaucji 10 TND), mini bar na zapytanie i dodatkowo 
płatny. Łóżeczka dla dzieci do 2 lat bezpłatne. Pokoje nie po-
siadają balkonu.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (7:30-9:30), obiad (12:30-14:30), kolacja 
(19:30-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Oferowane 
są napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole do posiłków oraz 
w wyznaczonych barach (w godzinach 10:00-23:00), a także 
popołudniowa kawa i herbata w wyznaczonym miejscu w hotelu 
(16:00-17:00).

Program sportowy i animacyjny
Wieczorne i dzienne animacje, a także plac zabaw dla dzieci, 
dyskoteka (napoje płatne), 3 korty tenisowe (oświetlenie dodat-
kowo płatne, sprzęt za kaucją), tenis stołowy (rakietki za kaucją 
10 TND), łucznictwo, mini golf, bule, koszykówka, siatkówka 
plażowa.
Internet
Darmowe Wifi w recepcji.

All Inclusive Przy plaży

Dobra lokalizacja, piękne plaże i spokojna okolica, czynią z tego miejsca dobry wariant wyjazdowy na rodzinne wakacje.

Djerba Castille – Midoun 

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: czwartki

CENA OD

0000 zł

Długość pobytu: 7 lub 14 dni14
dni

7
dni

Kategoria lokalna: ****
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Tunezja Djerba

Położenie
Hotel zlokalizowany na malowniczej wyspie Djerba w nadmor-
skiej strefie hotelowej w odległość ok. 18 km od głównej miejsco-
wości Houmt Souk, gdzie znajdują się sklepy, bary i restauracje, 
a także tradycyjny bazar arabski. Do lotniska Djerba - Zarzis ok. 
18 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycz-
nego w wysokości 2 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość 
podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelo-
wych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 
roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycz-
nego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się ok. 200 metrów od hotelu (przej-
ście przez ulicę). Leżaki i parasole dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z 2 dwupiętrowych budynków. Do dyspozycji 
gości pozostaje całodobowa recepcja, lobby, kantor wymiany 
walut, restauracja główna z tarasem, bar w lobby, bar przy ba-
senie (czynny w okresie wakacyjnym), kawiarnia mauretańska 
(dodatkowo płatna), ogród z tarasem słonecznym, 2 zewnętrzne 
baseny ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy 
basenie – bezpłatne (wymagany depozyt), basen kryty, klub dla 
dzieci, siłownia. Ponadto za dodatkową opłatą: centrum spa (sau-
na, masaże), sklep z pamiątkami oraz fryzjer.
Pokoje
Hotel posiada 159 skromnie urządzonych pokoi z centralnie ste-
rowaną klimatyzacją/ogrzewaniem, TV-sat, telefonem, łazienką 
z wc i prysznicem lub wanną, suszarką do włosów, balkonem lub 
tarasem. Na życzenie hotel zapewnia bezpłatnie łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat. Pokoje posiadają widok na basen lub ogród.
Wyżywienie
All Inclusive: posiłki w formie bufetu (kuchnia lokalna i między-
narodowa) - śniadania (06:30-10:00), lunche (12:30-14:00) oraz 
kolacje. Napoje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne 
w barach na terenie hotelu w godzinach 10:00 – 23:00 (woda, 
soki rozcieńczane, lokalne wino i piwo, boukha; likiery i butelko-
wane napoje płatne).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia 
i wieczorami (pokazy, muzyka na żywo, zajęcia sportowe), a tak-
że gry i zabawy dla dzieci w mini klubie (organizowane w okre-
sie wakacyjnym). Dostęp do 2 kortów tenisowych (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja, sprzęt wymaga uiszczenia kaucji) oraz 
wielofunkcyjnego boiska. Za dodatkową opłatą bilard i  lekcje 
tańca (wymagana wcześniejsza rezerwacja).
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w lobby.
www.venicebeachdjerba.com.tn

All Inclusive

Skromny, ale zadbany hotel w niewygórowanej cenie, który zapewni wszystkie niezbędne atrakcje oraz pełnię wyżywienia all inclusive.

Venice Beach – Houmt Souk +

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: czwartki

CENA OD

0000 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ***
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Tunezja Djerba

Położenie
Trzygwiazdkowy kameralny hotel zaprojektowany w stylu maure-
tańskim znajduje się w nadmorskiej strefie hotelowej w odległość 
ok. 5 km od centrum miejscowości Midoun, gdzie znajdują się 
sklepy, bary i restauracje, a także wiele innych atrakcji oraz ok. 
15 km od stolicy wyspy – Houmt Souk z tradycyjnym arabskim 
targowiskiem. Do lotniska Djerba - Zarzis ok. 25 km. Uwaga! Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 
TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku turystycznego 
liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet w przypad-
ku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione 
z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek jest obli-
gatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowa-
niem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się w odległości ok. 230 metrów ho-
telu. Bezpłatne leżaki i parasole.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, punkt wymiany walut, zewnętrzny basen ze 
słodką wodą, brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie – 
bezpłatne. Restauracja główna, 2 bary, restauracja/bar barbecue. 
Ponadto za dodatkową opłatą: salon spa i balneoterapii (sauna, 
hydromasaż, masaże), sklep z pamiątkami, fryzjer, sejf, wypoży-
czalnia rowerów i samochodów. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Hotel dysponuje 140 pokojami różnego typu. Oferujemy skromne 
pokoje standardowe wyposażone w indywidualnie sterowaną kli-
matyzacją, TV-sat, telefon, łazienkę z wc i prysznicem lub wanną, 
balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania i kolacje lub za opłatą All Inclusive: posiłki w formie 
bufetu - śniadania (06:00-10:00), lunche (12:30-14:00) oraz ko-
lacje (19:00-21:00). Przekąski w godzinach 16:30 – 17:30. Napoje 
niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w wyznaczonych 
barach na terenie hotelu w godzinach 10:00 – 24:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje (gry zespołowe 
np. aerobik, petanque, siatkówka, piłka nożna lub inne, a także 

pokazy wieczorne). Na terenie hotelu znajduje się wielofunkcyjne 
boisko sportowe (piłka nożna, siatkówka).
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w lobby.
www.miramar-petit-palais.com

All Inclusive

Podstawowy i skromny, aczkolwiem klimatyczny hotel trzygwiazdkowy skierowany dla osób dysponujących skromniejszym budżetem. 
Polecamy głównie parom.

Miramar Petit Palais – Midun +

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: czwartki

CENA OD

0000 zł

Długość pobytu: 7 lub 14 dni14
dni

7
dni

Kategoria lokalna: ***
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Tunezja Djerba

Położenie
Trzygwiazdkowy hotel zlokalizowany na malowniczej wyspie 
Djerba w nadmorskiej strefie hotelowej w odległość ok. 5 km od 
miejscowości Midoun, gdzie znajdują się sklepy, bary i restauracje, 
a także wiele innych atrakcji. Do lotniska Djerba - Zarzis ok. 35 
km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 2 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku 
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet 
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są 
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Leżaki 
i parasole bezpłatne na wydzielonej części hotelowej.
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z budynku głównego oraz parterowych i jedno-
piętrowych bungalowów rozlokowanych na rozległym kompleksie 
hotelowych Dar Djerba Complex. Do dyspozycji gości pozostaje 
całodobowa recepcja, lobby, punkt wymiany walut, przechowal-
nia bagażu, restauracja główna, bar główny, bar przy basenie 
(czynny w okresie wakacyjnym), snack bar, duży zewnętrzny 
basen ze słodką wodą oraz drugi mniejszy, brodzik dla dzieci, 
leżaki i parasole przy basenie – bezpłatne, plac zabaw dla dzieci. 
Ponadto za dodatkową opłatą: salon spa (sauna, łaźnia turecka/
parowa, masaże), sklep z pamiątkami.
Pokoje
Pokoje standardowe wyposażone w centralnie sterowaną kli-
matyzacją/ogrzewaniem (czynna w wysokim sezonie), płaski 
telewizor, telefon, łazienkę z wc i prysznicem lub wanną, część 
pokoi posiada balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: posiłki w formie bufetu - śniadania (06:00-10:00), 
lunche (12:30-14:30) oraz kolacje (19:00-21:00). Przekąski 
w snach barze w godzinach 15:00 – 17:00. Napoje niealkoholo-
we oraz lokalne alkohole dostępne w wyznaczonych barach na 
terenie hotelu w godzinach 10:00 – 23:00 (likiery i butelkowane 
napoje płatne).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi wieczorne animacje. Za dodatkową opłatą cen-
trum fitness, bilard, tenis stołowy, kort tenisowy, minigolf. Na 
terenie hotelu znajduje się klub nocny.
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych.

All Inclusive Przy plaży

Przyjemny, chociaż skromny hotel trzygwiazdkowy zlokalizowany przy przepięknej piaszczystej plaży w spokojnej okolicy z udogodnieniami 
miasta Midoun w zasięgu spaceru. Idealny obiekt dla ludzi lubiących typowe wioski wakacyjne z wieloma atrakcjami za przyzwoitą cenę.

Dar Djerba Zahra – Midoun 

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: czwartki

CENA OD

0000 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ***
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Maroko Agadir i Marrakesz

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  
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Maroko Agadir i Marrakesz

Agadir

Marrakesz

MAROKO

Hiszpania

Algieria

Sahara Zachodnia

Maroko

Informacje ogólne 

Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny 
przynajmniej 3 miesiące od daty wyjazdu 
z Maroka. Przy pobytach do 90 dni wiza nie 
jest wymagana.

Czas
- 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Arabski, tamazight

Waluta
MAD - dirham marokański który nie jest 
walutą wymienialną poza Marokiem. Kurs 
jest ustalany centralnie więc nie ma zna-
czenia gdzie wymienimy pieniądze. Warto 
zabrać ze sobą EURO lub dolary. Karty kre-
dytowe są akceptowane w restauracjach 
i dużych sklepach, bez problemu można 
używać bankomatów.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polski-
mi wtyczkami działają bez problemów.

Telefony
Karty telefoniczne można kupić w sklepach 
i kioskach w pobliżu publicznych aparatów 
telefonicznych. Karta za ok. 50 MAD 
wystarcza na krótką rozmowę między-
narodową. Telefony komórkowe działają 
prawie w całym Maroku. Rozmowy lokalne 
są tanie, natomiast zagraniczne - drogie. 
Koszty połączeń w roamingu polskich sieci 
komórkowych prosimy sprawdzać przed 
wyjazdem u operatora. 

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Maroku 
trwa od połowy czerwca do połowy wrze-
śnia.

Orientacyjne ceny 
Obiad od 40 MAD; 
woda 1,5 l - 5 MAD; 
piwo 10 MAD w sklepie.

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

Ten leżący najbliżej Polski, egotyczny kraj przyciąga 
zdecydowanymi kolorami, pięknym zdobnictwem, 
bogatymi tkaninami, gorącym rytmem muzyki 
i nie tylko. Obok kuszących złotych plaż, błękitnego 
nieba, ufortyfikowanych portów, oaz bujnej 
roślinności czy majestatycznych gór Atlas, Maroko 
ma w sobie to „coś”, które nie daje o sobie 
zapomnieć. Zachęcamy do poznania prawdziwego 
oblicza Maroka.

W regionie
Agadir
Położony nad Atlantykiem, jest największym 
kurortem Maroka. Niesamowita plaża o 
szerokości 300 m i długości 8 km i ciepłe wody 
Atlantyku zachęcają do kąpieli. Liczne kawiar-
nie i sklepiki wzdłuż nadmorskiej promenady 
tworzą prawdziwie wakacyjną atmosferę. 
W Maroku znajdziemy wiele francuskich 
wpływów, przez co kraj ten jest niesamowitą 
mieszanką kultur, a mieszkańcy zaczerpnęli 
wiele europejskiej powściągliwości. Wpływy 
francuskie widać również w miejscowej kuchni.
Marrakesz
Jedno z atrakcyjniejszych miast Maroka, słyną-
ce z magicznej atmosfery, której symbolem jest 
plac Dżamaa el Fna – w ciągu dnia na wielu 
stoiskach można tu kupić bakalie, biżuterię 

czy świeże owoce. Natomiast wieczorem plac 
zmienia się w arenę dla zaklinaczy węży, ba-
jarzy, kapel muzycznych, fakirów i komedian-
tów. Warto również odwiedzić medresę Ben 
Yousefa, suk (targowisko) wraz z otaczającymi 
go licznymi tajemniczymi uliczkami, ogród 
Majorelle czy mury obronne miasta zwieńczo-
ne masywnymi bramami.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem z opłatą lotniskową, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwate-
rowania, opiekę polskojęzycznego rezydenta, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fa-
kultatywnych, posiłków innych niż wymienio-
ne w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
napojów do posiłków (nie dotyczy All inclusive) 
oraz innych wydatków osobistych. Do ceny 
podstawowej nie jest wliczony koszt podatku 
turystycznego; dopłata za podatek turystyczny 
została doliczona do rezerwacji.

Maroko
Agadir i Marrakesz

Średnie temperatury

Najbardziej popularnym napojem w Maroku 
jest słodka zielona herbata serwowana z liśćmi 
świeżej mięty.
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Wycieczki fakultatywne

Królewski Marrakesz
Wyjątkowa wyprawa do dawnej stolicy sułtanów i obecnie na-
jatrakcyjniejszego miasta Maroka. Zwiedzanie historycznej części 
miasta jak i panoramiczne zwiedzanie Nowego Miasta pozwoli 
Państwu poczuć jego egzotyczny afrykański charakter i poznać 
jego najciekawsze zakątki: ogrody Majorelle, meczet Koutoubija 
(z zewnątrz), Muzeum Dar Si Said oraz jedyny na świecie plac 
Jemaa el Fna, gdzie spotkać można zaklinaczy węży, akrobatów, 
wróżbitów. W Marrakeszu zaprosimy Państwa również na obiad 
do marokańskiej restauracji i na spacer po medinie (starówce). 
Późnym wieczorem wrócimy do Agadiru. Cena od 249 zł/os.

Dzikie południe - Park Narodowy Souss Massa
Atrakcyjna wycieczka samochodami terenowymi na południe od 
Agadiru, po regionie Souss-Massa. W programie: zapora wodna 
Youssef Ben Tachfine w górach Antyatlasu, Park Narodowy So-
uss Massa, dzikie plaże z grotami rybaków, „mała sahara”. Obiad 
w berberyjskiej gospodzie. A na zakończenie niezapomniana 
przejażdżka dawną trasą Rajdu Paryż-Dakar. Cena od 239 zł/os.

Rejs z połowem ryb
Relaksujący rejs statkiem po oceanie. Będą Państwo mogli łowić 
ryby (w okresie letnim prawdopodobne złapanie rekina), opalać 
się, a nawet kąpać. Uczta ze złowionych ryb zostanie przygotowa-
na przez pokładowego szefa kuchni. Cena od 169 zł/os.

Maroko
Agadir
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Maroko to kraj magiczny, tajemniczy, słynący 
z gościnności, urzekający pięknymi krajobra-
zami. To tutaj można zostać poczęstowanym 
herbatą na pustyni, spróbować słodkich miodo-
wych ciasteczek czy zagubić się na chwilę w za-
bytkowej medinie Marrakeszu. Maroko słynie też 
z cudownych, dzikich plaż gdzie można poczuć 
się jak na bezludnej wyspie i uciec od zgiełku 
miast. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Sylwia Grabowska 
Rezydent Rainbow

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Marrakesz

Marrakesz
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Safari Bou Jerif (2 dni)
Dwudniowa wyprawa jeepami na południe Maroka. Przejazd na 
dziką plażę w Legzirze, słynącą z olbrzymich, czerwonych skal-
nych łuków, czas wolny i obiad na plaży. Wizyta w miasteczku 
Sidi Ifni (byłej enklawie hiszpańskiej), forcie Legii Cudzoziemskiej 
oraz polowanie na skorpiony. Niezapomniany nocleg w wyjąt-
kowym miejscu – namiotach berberyjskich nomadów w forcie 
Bou Jerif! Następnego dnia przejazd u podnóża gór Antyatlasu, 
pobyt w warownym miasteczku Tiznit, oglądanie zapory wodnej 
Youssef’a Ben Tachfina. W cenie: nocleg, dwa obiady, kolacja, 
śniadanie. Cena ok. 1600 MAD/os.

Croco Park
Wycieczka do Parku Krokodyli pod Agadirem. Zgromadzono tam 
ponad 300 osobników krokodyla znad Nilu. Jest to jeden z naj-
większych gatunków krokodyla żyjącego w Afryce. Krokodyle 
można podziwiać w przepięknej aranżacji nawiązującej do ich 
naturalnego ekosystemu. Park jest również urzekającym ogro-
dem botanicznym gdzie rosną rośliny z całego świata. Niezwykłe 
gatunki roślin egzotycznych zostały podzielone na 4 regiony bo-
taniczne. W Croco Parku można podziwiać również gigantyczne 
żółwie i iguany. Czas wolny w parku. Cena ok. 180 MAD/os.

Essaouira
Urokliwe biało-niebieskie miasteczko. Położone nad Atlantykiem 
z przepiękną starówką z XVIII wieku. Miasto artystów, malarzy, 
rzeźbiarzy, muzyków oraz artystów wykonujących wspaniałe 
wyroby ze srebra. Wielokrotnie odwiedzane przez Jimmy’ego 
Hendrixa. W programie spacer po zabytkowej starówce z ufor-
tyfikowanym nabrzeżem la Scala. Obiad we własnym zakresie 
w czasie wolnym.. Cena ok. 400 MAD/os.

Jazda na wielbłądach 
Dwugodzinna wycieczka na wielbłądach w okolicach Agadiru. 
Atutem wycieczki jest ciekawa trasa przejażdżki biegnąca przez 
gaje eukaliptusowe wzdłuż doliny rzeki Souss, gdzie przy odrobinie 
szczęścia można zobaczyć różowe flamingi! Cena ok. 250 MAD/os.

Relaksujący Hammam
Relaksujący i zbawienny dla skóry zabieg pielęgnujący łączący 

saunę, namydlanie czarnym mydłem oliwkowym, gommage 
(złuszczanie naskórka) oraz godzinny masaż całego ciała natu-
ralnymi olejkami. Cena ok. 350 MAD/os.

Dla aktywnych

Golf Du Soleil 
Luksusowe 5-gwiazdkowe pole golfowe z 36 dołkami. Przebywa-
jący tu golfiści mają okazję do gry wśród palm i drzew eukaliptu-
sowych. Oddalone ok. 8 km od turystycznego centrum Agadiru. 
Ze strefy hotelowej do pola golfowego odjeżdżają minibusy, 
można tutaj również dotrzeć taksówką. 

Zwiedzanie

Medina Coco Polizzi 
Medina znajduje się 4 km na południe od Agadiru na drodze do 
Inezgane. Zaprojektowana na wzór wioski berberyjskiej przez 
włoskiego architekta urodzonego w Rabacie na wzór berberyj-
skiej wioski. Została też zbudowana przy użyciu tradycyjnych 
materiałów i technik. Na jej terenie znajduje się 30 warsztatów 
rzemieślniczych oferujących turystom swoje wyroby i pamiątki 
oraz kawiarnia - restauracja. 

Przyroda

Oaza spokoju Vallee des Oiseaux 
Pospaceruj przy śpiewie ptaków, wśród niezwykłej roślinności... 
w parku niedaleko plaży. Można tu zobaczyć różne zwierzęta: 
gazele, kozice, muflony, kangury oraz ptaki: papugi, różowe fla-
mingi, pawie i inne. Park czynny codziennie od 11.00 do 18:00. 
Wstęp wolny.

Relaks

Wactor’s Night Club 
Gorąca atmosfera zabawy porwie do tańca każdego! Imprezy 
trwają tu do białego rana w rytmach dance, house i  techno. 
Gościnnie występują najsłynniejsi DJ’e świata: David Vendetta, 
Richard Murray, Greg Cerron i inni.

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.

Legzira
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Położenie
Nowoczesny hotel znanej sieci, położony w okolicy Taghazout. Do 
centrum miejscowości ze skromnym wyborem sklepów, barów 
i restauracji ok. 5 km, do centrum Agadiru ok. 20 km. Odległość 
od lotniska wynosi ok. 45 km.
Plaża
Hotel położony tuz przy szerokiej, piaszczystej plaży. Bezpłatne 
leżaki i parasole dostępne dla gości hotelowych.
Do dyspozycji gości
Obiekt otwarty w październiku 2019 r., składa się z kilku dwu- 
oraz trzypiętrowych budynków, wśród 44 000 m2 ogrodu. Cało-
dobowa recepcja, restauracja główna z tarasem, 3 restauracje a la 
carte: marokańska, włoska oraz z kuchnią typu fusion, 6 barów, 
7 basenów zewnętrznych z czego 1 jest podgrzewany w okresie 
zimowym, basen dla dzieci, kryty basen (podgrzewany w okresie 
zimowym), bezpłatne leżaki i parasole, taras słoneczny, miniklub 
i plac zabaw dla dzieci, siłownia, kiosk z pamiątkami. Za dodatko-
wą opłatą: centrum odnowy biologicznej „Tikida SPA” z masażem 
i fryzjerem.
Pokoje
Hotel posiada łącznie 504 pokoi różnego typu. Wszystkie klima-
tyzowane, wyposażone w: łazienkę (prysznic, bidet, suszarka do 
włosów), telefon, mini bar, TV-sat, sejf, balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje w formie bufetu. Dwa 
razy w tygodniu bufet tematyczny. Napoje lokalne i importowane 
(alkoholowe i bezalkoholowe) dostępne w wyznaczonych barach 
i restauracjach przez całą dobę. W ciągu dnia przekąski w wyzna-
czonym barze (w godz. 15:45 - 17:30). 1x na pobyt możliwość sko-
rzystania z jednej z restauracji a la arte (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja). UWAGA! W trakcie kolacji obowiązuje formalny strój 
(Panowie zobowiązani są do noszenia długich spodni).
Program sportowy i animacyjny
Program rozrywkowy dla dorosłych: muzyka na żywo, pokazy 
(codziennie) oraz dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz od 8 do 
12 (codziennie). Dodatkowo: siłownia, fitness (kilka razy w ty-
godniu).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu oraz w po-
kojach.
www.riu.com

All Inclusive Przy plaży

Całkiem nowy i bardzo ekskluzywny hotel należący do znanej sieci hotelowej RIU, który polecamy najbardziej wymagającym Klientom. 
Rozległy ogród, 8 basenów, wyśmienite jedzenie i wyszukane wnętrza, obsługa na najwyższym poziomie, a także spokojna okolica sprawią, 
że wakacje będą niezapomniane

Riu Tikida Palace Taghazout – Agadir 

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

2770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2999 4870 5699 8799

Grudzień od 2770 4699 5470 8699

Styczeń od 3370 5530 6130 9749

Luty od 3970 6699 7130 11699

Marzec od 3949 6699 7099 11699

Kwiecień od 3949 6730 7099 11749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2799 4270 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2349 3320 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel położony jest przy nadmorskiej promenadzie w popular-
nej, wypoczynkowej miejscowości Agadir. Do centrum miasta 
z szerokim wyborem barów, restauracji i sklepów jest ok. 1,5 km. 
Odległość od lotniska wynosi ok. 25 km.
Plaża
Hotel położony tuż przy piaszczystej plaży (przejście przez pro-
menadę). Bezpłatne leżaki i parasole dostępne na prywatnej 
części hotelowej.
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z jednego czteropiętrowego budynku otoczo-
nego 10 000 m2 ogrodem. Całodobowa recepcja, lobby, windy, 
główna restauracja z tarasem, 2 restauracje a la carte: maro-
kańska „Marrakech”, przy basenie „Il Mare” z włoską kuchnią 
(czynna tylko latem) oraz „Krystal” z kuchnią typu fusion, cztery 
bary w tym: bar w lobby, lounge bar, bar przy basenie z tarasem, 
„Plaza” bar, basen z hydromasażem, podgrzewany kryty basen, 
basen dla dzieci, darmowe ręczniki, leżaki i parasole przy basenie, 
taras słoneczny, miniklub i plac zabaw dla dzieci, siłownia, sklep 
z pamiątkami, butik, kiosk. Za dodatkową opłatą: centrum odno-
wy biologicznej „Tikida Spa” z łaźnią turecką, sauną, masażem, 
zabiegami kosmetycznymi i fryzjerem.
Pokoje
Hotel posiada łącznie 444 pokoi różnego typu. Naszym Klientom 
oferujemy zakwaterowanie w pokojach standardowych z łazienką 
z bidetem, dwoma łóżkami lub jednym dwuosobowym, z balko-
nem lub tarasem. We wszystkich pokojach do dyspozycji suszarka 
do włosów, telefon, klimatyzacja/ogrzewanie, mini bar, TV-sat, 
sejf.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje w formie bufetu. 1 x w ty-
godniu możliwość skorzystania z jednej z restauracji a la carte 
(wymagana wcześniejsza rezerwacja oraz odpowiedni strój). Na-
poje lokalne i importowane (alkoholowe i bezalkoholowe) oraz 
przekąski dostępne w hotelowych barach i restauracjach przez 
całą dobę. Uwaga! W trakcie kolacji obowiązuje formalny strój 
(Panowie są zobowiązani do noszenia długich spodni).

Program sportowy i animacyjny
Program rozrywkowy dla dorosłych w ciągu dnia i wieczorem: 
pokazy, muzyka na żywo (kilka razy w tygodniu) oraz dla dzieci 
w wieku od 4 do 12 lat (codziennie). Dodatkowo możliwość sko-
rzystania z siłowni oraz 2 kortów tenisowych dostępnych w Club 
Hotel Riu Tikida Dunas (1,2 km). Za dodatkową opłatą: bilard, 
piłkarzyki.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu i w pokojach.
www.riu.com

All Inclusive Przy plaży

Wysokiej klasy hotel urządzony elegancko i ze smakiem położony na zadbanym terenie tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży, z łagodnym, 
piaszczystym zejściem do morza stanowiącej ogromny atut hotelu.

Riu Tikida Palace – Agadir 

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

2799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2999 4899 5699 8849

Grudzień od 2799 4730 5520 8749

Styczeń od 3420 5620 6220 9899

Luty od 3999 6820 7249 11899

Marzec od 3999 6799 7199 11870

Kwiecień od 3999 6849 7199 11999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2820 4299 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2349 3330 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Nowoczesny hotel znanej sieci, położony w spokojnej części Aga-
diru, ok. 1 km od centrum turystycznego i barów, restauracji oraz 
sklepów. Na południe od hotelu znajduje się nowy pałac królewski.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki 
oraz parasole na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel przeszedł częściową renowację infrastruktury hotelowej na 
przełomie 2017/2018 roku. Hall z recepcją, 2 restauracje Mercure 
i Antares, bary Cassiopee i Orion, snack bar Founty z tarasem i wi-
dokiem na ocean, 2 baseny zewnętrzne i brodzik. Przy basenach 
leżaki oraz parasole - bezpłatne, ręczniki za kaucją ok. 100 MAD. 
Przechowalnia bagażu oraz łazienki, w których można odświeżyć 
się przed podróżą.
Pokoje
Hotel dysponuje ok. 470 pokojami różnego typu (standardowe z 
bocznym lub centralnym widokiem na ocean - za dodatkową 
opłatą; standardowe pokoje o powierzchni ok. 32m2) wyposa-
żonymi w łazienkę z wc (suszarka do włosów), telefon, mini bar 
(konsumpcja dodatkowo płatna), TV-sat i mini sejfy (płatny ok. 
3 EUR/dzień). Dostawka w postaci rozkładanej sofy. W każdym 
pokoju balkon, klimatyzacja/ogrzewanie sterowane centralnie. 
Możliwość zamówienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat. W sprze-
daży dostępne również przestronniejsze pokoje rodzinne (ok. 
34 m2) oraz junior suite (ok.40m2) o takim samym wyposażeniu 
i standardzie jak pokoje standardowe. Wszystkie pokoje zostały 
wyremontowane na przełomie 2017/2018 roku!
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:00), lunch (12:30-14:30) i kolacje 
(19:00-22:00) w formie bogatego bufetu w głównej restauracji, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do posiłków, lunch 
w snack barze (12:00-15:30), kawa i herbata (10:00-18:00), 1 x na 
pobyt kolacja w restauracji tematycznej (19:00-21:30) - koniecz-
na wcześniejsza rezerwacja), napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
w barze przy basenie (10:00-18:00) i barze w lobby (09:00-00:00). 

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogate animacje w ciągu dnia, a dla dzieci animacje 
w mini klubie. Wieczorami muzyka na żywo w lobby barze (6 x 
w tygodniu) oraz różnego rodzaju przedstawienia. Hotel oferuje 
również basen kryty (2 godz. w ciągu dnia - bezpłatnie), mini siłow-
nię (bezpłatnie w godzinach 10:00-12:00 oraz 15:00-19:00), boisko 
do koszykówki, siatkówkę plażową i kręgle oraz płatne dodatko-
wo: sauna, masaż, łaźnia turecka i centrum fitness (szczegółowy 
cennik dostępny w recepcji). Dodatkowo dostępne są lekcje tańca 
arabskiego oraz 1 lekcja tenisa dziennie (wymagana rezerwacja).
Internet
W lobby oraz w pokojach internet Wi-Fi oraz kafejka internetowa 
- bezpłatnie.
www.iberostar.com

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Jeden z najlepszych hoteli w Agadirze, który bije rekordy popularności od lat! Na przełomie 2017/2018 wszystkie pokoje oraz część 
infrastruktury zostały gruntownie odremontowane. Obiekt jest świetnie zlokalizowany, w spokojnej okolicy tuż przy plaży i spełni 
oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

IBEROSTAR Founty Beach – Agadir +

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

2070 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2399 3570 4699 6630

Grudzień od 2070 3249 4299 6270

Styczeń od 2499 3870 4699 6970

Luty od 2620 4070 4899 7299

Marzec od 2699 4299 4999 7699

Kwiecień od 2899 4649 5349 8270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2220 3049 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1399 1399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Maroko Agadir

Położenie
Rozległy hotel położony przy spokojnej części nadbrzeżnej pro-
menady, nieopodal centrum turystycznego Agadiru z szerokim 
wyborem barów, restauracji, sklepów (ok. 15 min. spacerem). 
Odległość od lotniska w Agadirze wynosi ok. 25 km. 
Plaża
Hotel położony tuż przy piaszczystej plaży (przejście przez pro-
menadę). Bezpłatne leżaki i parasole dostępne na prywatnej 
części hotelowej.
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z jednego dwupiętrowego budynku główne-
go oraz trzypiętrowych aneksów; wybudowany w 2002 roku, 
ostatnią renowację przeszedł na przełomie 2014/2015 roku. Ca-
łodobowa recepcja, klimatyzowana restauracja główna Tamaris 
z tarasem, 2 restauracje a la carte: marokańska i azjatycka, 4 bary 
w tym przy basenie i w lobby, 3 baseny główne w tym jeden 
z wodą morską, basen dla dzieci (podgrzewany w okresie zimo-
wym) – leżaki, parasole oraz ręczniki dostępne bezpłatnie, basen 
wewnętrzny z wodą morska (podgrzewany w okresie zimowym). 
Dla dzieci i nastolatków: klub i plac zabaw. Za dodatkową opłatą: 
centrum spa Oceane (zabiegi pielęgnacyjne, masaż, hammam), 
salon fryzjerski i kosmetyczny, sala konferencyjna, wypożyczalnia 
samochodów, usługi pralni, dyskoteka Papagayo (w sąsiadują-
cym hotelu Riu Tikida Beach, wstęp od 18 roku życia, nieczynna 
w okresie Ramadanu). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel posiada łącznie 406 pokoi różnego typu. Naszym Klientom 
oferujemy zakwaterowanie w pokojach standardowych o po-
wierzchni ok. 40 m2 wyposażonych w łazienkę z prysznicem oraz 
suszarką do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację/ogrzewa-
nie, TV-sat, telefon, małą lodówkę, sejf oraz balkon.
Wyżywienie
All Inclusive: bogaty bufet śniadaniowy (07:30-10:30), późne 
śniadania kontynentalne (10:30-12:00), lunch w formie bufetu 
(12:30-15:30), lekkie popołudniowe przekąski (15:45 -17:30), 
kolacje w formie bufetu (18:30-22:00). Napoje: lokalne i impor-
towane alkoholowe i niealkoholowe dostępne w poszczególnych 
barach w godzinach 9:00–24:00. Dodatkowo 1 x w tygodniu 

kolacja w  restauracji tematycznej (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Codziennie animacje w ciągu dnia (aerobik, fitness, siatkówka 
plażowa), a także kilka razy w tygodniu wieczorne pokazy oraz 
muzyka na żywo. Dla dzieci i nastolatków zajęcia i pokazy w Kid’s 
Clubie. Dodatkowo możliwość skorzystania z: 2 kortów teniso-
wych, siłowni, multimedialnego boiska do gry (koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu i w pokojach.
www.riu.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun

Dobrej klasy hotel, położony tuż przy piaszczystej plaży, zachęcającej do wypoczynku i kąpieli morskich. Jednocześnie bliskość centrum 
Agadiru pozwala na odkrywanie uroków tradycyjnej medyny. Wyśmienita kuchnia, bogactwo animacji oraz wygodna formuła All Inclusive – 
to wymarzone miejsce na wakacje dla grup przyjaciół i dla osób aktywnych!

Riu Tikida Dunas – Agadir 

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

2430 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2599 4170 5070 7649

Grudzień od 2430 3999 4899 7520

Styczeń od 2970 4749 5470 8449

Luty od 3470 5699 6299 9999

Marzec od 3449 5670 6270 9970

Kwiecień od 3449 5699 6270 9999

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1399 1399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Maroko Agadir

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

LABRANDA Les Dunes d’Or – Agadir +

Położenie
Obiekt wybudowany w formie wakacyjnej wioski. Mieści się na 
rozległym terenie, zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km od 
centrum Agadiru i ok. 25 km od lotniska. W okolicy duży wybór 
barów, restauracji i sklepów.
Plaża
Hotel położony tuż przy piaszczystej plaży (przejście przez pro-
menadę). Leżaki i parasole bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Obiekt wraz z pokojami przeszedł gruntowną renowację na prze-
łomie 2015/2016 roku. Hotel składa się z 4 budynków, w 2013 r. 
otrzymał certyfikat Certificate of Exellence za wysoką jakość 
świadczonych usług. Całodobowa recepcja, mini market, 4 re-
stauracje: główna L’Oasis, Le CapSud (dania rybne), Bella Vista 
(kuchnia włoska), La Casbah (kuchnia marokańska), 3 bary: przy 
basenie, cocktail bar, piano bar z muzyką na żywo każdego wie-
czoru (bar dostępny w restauracji a la carte Le CapSud, z której 
Klienci mogą korzystać 1x pobyt), duży basen zewnętrzny o niere-
gularnym kształcie z wydzieloną częścią dla dzieci (podgrzewany 
w okresie zimowym od 21 grudnia do 31 marca) oraz drugi mniej-
szy owalny (leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki 
plażowe dostępne za kaucją), fryzjer (dodatkowo płatny). Hotel 
akceptuje płatność kartą VISA i MasterCard.
Pokoje
Hotel posiada 436 pokoi standardowych, 2-osobowych (możli-
wość 1 dostawki w formie pojedynczego łóżka, bądź rozkładanej 
sofy), wszystkich wyposażonych w: balkon, łazienkę (wanna, wc 
i suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
telefon, TV, sejf (dodatkowo płatny).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), lunch (12:30-14:30) oraz 
kolacje (19:00-21:30) w formie bogatego bufetu w restauracji 
głównej (dania kuchni międzynarodowej) oraz przekąski w go-
dzinach 16:00-17:00. Napoje alkoholowe i niealkoholowe do-
stępne w barach (10:00-23:00; część importowannych alkoholi 
za dodatkową opłatą, cennik dostępny na miejscu). 1x pobyt ko-
lacja w restauracji a la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny. Dla dzieci w mini 
klubach organizowane są liczne zabawy, gry i pokazy. Dla doro-
słych animacje w ciągu dnia i wieczorem. Dostępne: Mini Club (od 
4 do 9 roku życia, czynny w sezonie wakacyjnym w godz. 9:00 - 
12:00 i 14:00 - 18:00), Aquapark, 7 kortów tenisowych (konieczna 
wcześniejsza rezerwacja), boisko do gry w piłkę nożną, petanque, 
tenis stołowy, siatkówka plażowa, klub nocny Millenium, amfite-
atr, SPA z bezpłatną siłownią oraz za dodatkową opłatą: sauna, 
hammam, jacuzzi, masaże oraz zabiegi kosmetyczne.
Internet
W lobby hotelowym internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.labranda-hotels.com/en/hotel/les-dunes-dor.html

Dobrej klasy hotel oferujący wyjątkowo rozbudowany program sportowy i animacyjny oraz dobrą lokalizację. Gorąco polecamy!

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

1799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1999 2899 3999 5520

Grudzień od 1799 2699 3849 5349

Styczeń od 2170 3120 4130 5720

Luty od 2299 3299 4349 5849

Marzec od 2370 3520 4470 6399

Kwiecień od 2370 3570 4470 6470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2170 2949 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1849 2320 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Maroko Agadir

Położenie
Stylowy hotel, położony w pięknym, tropikalnym ogrodzie, blisko 
centrum kurortu (ok. 5 min. spaceru). Najbliższa okolica oferuje 
duży wybór barów, restauracji oraz sklepów. Lotnisko znajduje się 
w odległości ok. 30 km od hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej pla-
ży. Leżaki, parasole oraz ręczniki na wydzielonej części bezpłatne 
(kaucja za ręcznik 200 MAD).
Do dyspozycji gości
Hotel składa sie z budynku głównego i kilku mniejszych, bocznych. 
Całodobowa recepcja, 5 restauracji, w tym 3 specjalizujące się w na-
rodowych kuchniach (marokańska, włoska, rybna), 2 bary: przy ba-
senie i coctail bar, kawiarnia, night club, duży basen ze słodką wodą 
w pięknie utrzymanym, tropikalnym ogrodzie, butiki, salon fryzjer-
ski, pralnia, recepcja z punktem wymiany walut, salon piękności, rent 
a car. Leżaki, parasole oraz ręczniki przy basenie - bezpłatne (kaucja 
za ręcznik 200 MAD). Hotel udostępnia przechowalnię bagażu.
Pokoje
Wygodne, przestronne (pow. ok.26 m²) pokoje 2-osobowe (moż-
liwość dostawki w formie kanapy lub rozkładanej sofy), z łazien-
ką (suszarka do włosów) i wc. Ponadto w pokoju: klimatyzacja/
ogrzewanie sterowana indywidualnie, TV-sat, telefon, lodówka, 
mini bar oraz mini sejf (za dodatkową opłatą 25 MAD/dzień). 
Większość pokoi posiada balkon lub taras. Max. ilość osób w po-
koju to 3 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe + 1 dziecko.
Wyżywienie
Śniadania i kolacje w formie bogatego bufetu lub za dopłatą all 
inclusive. All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-
15:00) oraz kolacje (18:30-21:30) w  formie bogatego bufetu 
w restauracji głównej. Ponadto popołudniowe przekąski: kanapki, 
ciasto, pizza, itd. (16:00-17:00) w barze przy basenie i na plaży. 
Napoje: wszystkie lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino białe 
i czerwone, brandy i inne lokalne wódki) oraz bezalkoholowe: 
woda, kawa, napoje gazowane i niegazowane (10:00-22:00) 
w barach i podczas posiłków w restauracji głównej.

Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny przy basenie (gimnastyka, aerobik), wie-
czorem muzyka na żywo oraz 1x w tygodniu wieczór marokański, 
program animacyjny dla dzieci w mini klubie, bezpłatne korzysta-
nie z boiska do siatkówki, stołów do tenisa stołowego i siłowni. 
Dodatkowo płatne: 2 korty tenisowe (ok. 55 MAD/godz.), sauna, 
jacuzzi, masaż, sporty wodne przy plaży (szczegółowy cennik do-
stępny w recepcji). fryzjer. W odległości 10 km od hotelu znajdują 
się 3 pola golfowe (dwa z 18 dołkami, jedno z 9 dołkami).
Internet
W lobby bezpłatny internet Wi-Fi, kafejka internetowa - płatna 
(ok. 20 MAD/godz.).
www.lti.de

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Doskonała lokalizacja bezpośrednio przy plaży i blisko centrum Agadiru, szeroki wybór rozrywek na miejscu.

LTI Agadir Beach Club – Agadir 

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

2499 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2699 4299 5199 7849

Grudzień od 2499 4099 4999 7699

Styczeń od 2899 4599 5349 8199

Luty od 2870 4499 5299 7999

Marzec od 2799 4449 5199 7930

Kwiecień od 2799 4420 5199 7899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2749 4130 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 1399 1399 

Dopłata do All Inclusive od 490 980 

Kategoria lokalna: **** de luxe

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Maroko Agadir

Położenie
Komfortowy czterogwiazdkowy hotel położony tuż nad Oceanem 
Atlantyckim, ok. 1 km od centrum turystycznego i barów, restau-
racji oraz sklepów. Lotnisko w Agadirze znajduje się w odległości 
ok. 30 km od obiektu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży (przej-
ście przez promenadę). Leżaki oraz parasole na plaży bezpłatne 
(w wydzielonej hotelowej części).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 7 budynków: 2- i 3-piętrowych. Obszerny hall 
z całodobową recepcją, winda, restauracja główna Atlantis, re-
stauracja a la carte Café del Mar (wymagana wcześniejsza rezer-
wacja), snack bar (11:00-17:00), bar przy basenie (10:00-23:00), 
Bar Champions (17:00-23:00), kawiarnia marokańska Fly (17:00-
23:00), duży basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci (we 
wszystkich basenach woda słodka; basen podgrzewany w okre-
sie zimowym), dyskoteka Factory (23:00-1:00, drinki dodatkowo 
płatne), klub dla dzieci w wieku 4-12 lat (czynny w wyznaczonych 
godzinach). Przy basenach leżaki, parasole oraz ręczniki - bez-
płatne. Za dodatkową opłatą: salon kosmetyczny, pralnia, doktor, 
opiekunka dla dzieci. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Hotel dysponuje ok. 215 przestronnymi pokojami 2-osobowymi (z 
możliwością max. 1 dostawki dla dzieci) wyposażonymi w łazien-
kę (toaleta, prysznic bądź wanna, suszarka do włosów), telefon, 
TV-sat, klimatyzację/ogrzewanie, sejf (płatny ok. 2,5 EUR/dzień) 
oraz balkon lub taras. Część pokoi posiada lodówki. Możliwe wy-
pożyczenie bezpłatnego łóżeczka dla niemowląt (na zapytanie).
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:00), lunche (12:00-14:00) i kola-
cje (19:00-22:00) serwowane w formie bogatego bufetu w głów-
nej restauracji Atlantis, przekąski w ciągu dnia w snack-barze 
(11:00-17:00), 1 x na pobyt kolacja w restauracji a la carte Café 
del Mar (19:00-22:00 - konieczna wcześniejsza rezerwacja, dania 
kuchni śródziemnomorskiej), woda, napoje bezalkoholowe, piwo, 
lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-1:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogate animacje w ciągu dnia (gry i zawody przy 
basenie, aerobik, gimnastyka), a dla dzieci animacje w mini klu-
bie. Wieczorami różnego rodzaju pokazy i przedstawienia w am-
fiteatrze. Dostępne również: siłownia, tenis stołowy, łucznictwo, 
siatkówka plażowa, piłka nożna na plaży, petanque.
Internet
W lobby internet Wi-Fi jest bezpłatny.
www.decameron.com

All Inclusive Przy plaży

Royal Decameron to wysokiej klasy hotel, który może zachęcić przyjemnymi pokojami, ciekawymi animacjami prowadzonymi przez 
profesjonalnych animatorów oraz fantastycznym położeniem tuż przy piaszczystej plaży nad samym Oceanem Atlantyckim.

Royal Decameron Tafouk – Agadir 

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

2199 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2399 3720 4699 6899

Grudzień od 2199 3549 4499 6770

Styczeń od 2599 3970 4849 7130

Luty od 2770 4299 5130 7699

Marzec od 2749 4270 5099 7649

Kwiecień od 2699 4199 5020 7499

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2720 4099 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1399 1399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Maroko Agadir

Położenie
Kameralny butikowy hotel zlokalizowany w bliskiej odległości od 
centrum miasta, z szerokim wyborem sklepów, restauracji oraz 
barów. Lotnisko w Agadirze oddalone jest ok. 25 km od hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 800 metrów od szerokiej, piasz-
czystej, publicznej plaży. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie 
na wydzielonej części hotelowej.
Do dyspozycji gości
Hotel przeszedł gruntowną modernizację w 2017 r. Całodobowa 
recepcja, punkt wymiany walut, restauracja główna Le Jad, re-
stauracja marokańska a la carte - Khmissa (dodatkowo płatna), 
2 bary. Na terenie hotelu także basen ze słodką wodą, brodzik 
dla dzieci, niewielkie centrum spa z hammamem i masażami 
(dodatkowo płatne - szczegółowy cennik dostępny w recepcji) 
oraz sala konferencyjna.
Pokoje
Hotel dysponuje 44 pokojami standardowymi. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w łazienkę (wc, prysznic, suszarka do włosów), 
TV-sat, telefon i sejf. Ponadto w każdym pokoju indywidualnie 
sterowana klimatyzacja i mini bar (dodatkowo płatny).
Wyżywienie
Śniadania (7:00 – 10:00) i kolacje w formie bufetu lub serwowane 
(w zależności od sezonu). Istnieje możliwość dokupienia lunchów. 
Napoje podczas kolacji oraz lunchów dodatkowo płatne.
Internet
Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu Wi-Fi – na terenie 
całego hotelu.
www.atlantichotelagadir.com

We dwoje

Nieduży obiekt o miłej i przytulnej atmosferze z zadbanymi pokojami w przystępnej cenie. Dużym plusem hotelu jest jego położenie 
w samym sercu Agadiru z wieloma atrakcjami, lokalnymi restauracjami, barami i sklepami.

Atlantic Hotel – Agadir 

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

1999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2199 3299 4349 6199

Grudzień od 1999 3120 4199 6049

Styczeń od 2399 3630 4520 6570

Luty od 2370 3499 4470 6349

Marzec od 2349 3499 4430 6349

Kwiecień od 2399 3630 4520 6570

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 1399 1399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Maroko Agadir

Położenie
Hotel należący do sieci Barcelo Group położony w otoczeniu do-
brze utrzymanego zielonego ogrodu. W niedalekiej odlogłości 
znajduje się centrum Agadiru, do którego można dostać się pie-
szo (ok. 10 min. spaceru) lub lokalną taksówką. W pobliżu znaj-
duje się szeroki wybór barów, sklepów i restauracji oraz wiele 
innych udogodnień i atrakcji. Lotnisko w Agadirze znajduje się 
w odległości ok. 30 km od hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 300 m od szerokiej piaszczystej plaży 
(przejście przez ulicę i promenadę). Leżaki i parasole na plaży 
bezpłatne na wydzielonej hotelowej części.
Do dyspozycji gości
Hotel ostatanią gruntowną renowację przeszedł w 2020 roku. 
Całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, punkt wymiany 
walut, restauracje główna, 2 bary: w lobby i przy basenie, dobrze 
utrzymany ogród, dyskoteka Tan Tan, miniklub dla dzieci w wie-
ku 4-12 lat, taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami. 
Hotel dysponuje 2 basenami ze słodką wodą z brodzikiem - leżaki 
i parasole bezpłatnie. Ręczniki plażowe dostępne po uiszczeniu 
kaucji 100 MAD/ręcznik. Obiekt posiada 3 sale konferencyjne 
(największa na ok. 450 osób).
Pokoje
Ponad 320 pokoi 2-osobowych (możliwość maksymalnie 1 do-
stawki dla dziecka w formie rozkładanego łóżka) z łazienkami 
i WC. Ponadto w pokojach: klimatyzacja sterowana indywidual-
nie, TV-sat, telefon, sejf (ok. 25 MAD/dzień) oraz balkon lub taras. 
Wszystkie pokoje z widokiem na ogród lub basen. Na życzenie 
hotel udostępnia bezpłatnie łóżeczko dla dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
All Inclusive: bogaty bufet śniadaniowy w restauracji głównej 
(07.00-10.00), lunch w formie bufetu (12.00-14.30), kolacje w for-
mie bufetu w restauracji głównej (18.30-21.30), przekąski (hambur-
gery, frytki, pizza, makarony, sałatki i lody) od 14.30 do 16.00, cia-
sta, naleśniki, kawa i herbata (16.00 - 18.00), napoje bezalkoholowe 
i lokalne alkohole podczas posiłków oraz w wyznaczonych barach 
(10.00-23.00 lokalne piwo, wino, gin i whisky, sok pomarańczowy, 
coca cola, fanta, sprite, woda mineralna, herbata miętowa).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny dla dorosłych i dzieci (w 
języku francuskim): aerobik, gry i zabawy, kabaret lub występy 
muzyczne co wieczór. Tenis stołowy bezpłatne, tenis ziemny do-
datkowo płatny (ok. 30 MAD/h). Hammam dodatkowo płatny.
Internet
Bezpłatny internet WiFi dostępny na terenie całego obiektu.

All Inclusive We dwoje

Dobrej klasy hotel ze skromnymi pokojami, położony w spokojnej okolicy, a jednocześnie w niewielkiej odległości od piaszczystej plaży, przy 
spokojnej części nadbrzeżnej promenady. Dobra jakość za rozsądną cenę.

Allegro Agadir (ex. Atlas Almohades) – Agadir 

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

1899 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2120 3120 4220 5899

Grudzień od 1899 2920 3999 5720

Styczeń od 2399 3549 4499 6430

Luty od 2430 3570 4570 6470

Marzec od 2349 3530 4430 6399

Kwiecień od 2320 3499 4399 6349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 2999 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1399 1399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Maroko Agadir

Położenie
Hotel położony blisko centrum kurortu (ok. 5 min. spacerem), 
w najbliższej okolicy duży wybór sklepów, barów, restauracji i roz-
rywek. Lotnisko znajduje się w odległości ok. 30 km od hotelu.
Plaża
Obiekt połozony ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki 
i parasole - bezpłatne na wydzielonej hotelowej części.
Do dyspozycji gości
Obiekt przeszedł generalny remont zakończony w 2013 r. Ca-
łodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, restauracja główna 
serwująca dania kuchni międzynarodowej oraz bar. Duży basen 
z kilkoma zjeżdżalniami, podgrzewany w sezonie zimowym z wy-
dzieloną częścią dla dzieci. Dodatkowo butiki, apteka, kantor wy-
miany walut oraz bankomat. Usługi pralni za dodatkową opłatą. 
Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki kąpielowe za 
kaucją ok. 100 MAD. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Ponad 200 całkowicie odnowionych i nowo umeblowanych po-
koi 2 - osobowych (z możliwością max. 1 dostawki) z łazienką 
(suszarka do włosów) i wc. Każdy pokój posiada taras lub balkon 
oraz widok na morze, ogród bądź basen. W wyposażeniu znaj-
dują się: TV-sat, klimatyzacja i telefon. Za dodatkową opłatą sejf 
(ok. 25 MAD/dzień) oraz mini bar. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
- bezpłatnie.
Wyżywienie
All inclusive: wczesne śniadania kontynentalne (5:00-7:00), śnia-
dania w formie bufetu (07:00-10:00), lunch (12:30-15:00) oraz 
kolacje (19:00-22:00) w restauracji głównej. Przerwa kawowa: 
naleśniki, ciastka, przekąski, zimne i ciepłe napoje (16:00-17:00) 
w barze przy basenie. Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje 
alkoholowe (10:00-23:00) w barze głównym i przy basenie oraz 
w czasie posiłków w restauracji głównej (woda, napoje gazowa-
ne, soki, kawa, herbata, koktajle owocowe, piwo, wino, whisky). 
Dostępne wysokie krzesełka dla dzieci.
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości boisko multisportowe, tenis stołowy, tenis 
ziemny (2 oświetlane korty, wypożyczenie sprzętu do tenisa 
dodatkowo płatne ok. 50 MAD/godz.) i siłownia. Wieczorem 

i w ciągu dnia program artystyczny dla dorosłych i dzieci, a 1 x 
w tygodniu wieczór marokański. Za dodatkową opłatą masaże, 
sauna, hammam i zabiegi upiększające w centrum SPA (szcze-
gółowy cennik dostępny w recepcji). Dla dzieci plac zabaw oraz 
animacje w ciągu dnia.
Internet
W lobby - bezpłatny internet Wi-Fi oraz kącik internetowy.
www.kenzi-hotels.com/kenzieuropa

All Inclusive Fit & Fun We dwoje Aquapark

Dobrej klasy hotel zlokalizowany tuż przy centrum miasta z szerokim wyborem rozrywek na terenie samego obiektu, jak i w najbliższej 
okolicy. Nieduży, ale bardzo dobrze zagospodarowany teren hotelowy, przemiła obsługa oraz znakomite jedzenie to największe atuty hotelu.

Kenzi Europa – Agadir 

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

1999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2170 3249 4299 6099

Grudzień od 1999 3070 4199 5970

Styczeń od 2270 3370 4299 6130

Luty od 2349 3449 4430 6270

Marzec od 2299 3399 4349 6199

Kwiecień od 2270 3370 4299 6130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2370 3370 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1399 1399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



294

Maroko Agadir

Położenie
Nowoczesny i najwyższy w całym kurorcie czterogwiazdkowy 
hotel dobrze znany na polskim rynku. Obiekt zlokalizowany jest 
ok. 500 m od centrum miasta Agadir z szerokim wyborem barów, 
sklepów i restauracji oraz wielu innych udogodnień i atrakcji. Lot-
nisko w Agadirze znajduje się w odległości ok. 30 km od hotelu.
Plaża
Obiekt oddalony o ok. 300 m od szerokiej piaszczystej, publicznej 
plaży (przejście przez ulicę i promenadę). Leżaki i parasole na 
plaży - bezpłatnie na wydzielonej części hotelowej(konieczne 
pobranie biletu w recepcji).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, kantor wymiany walut, przechowalnia ba-
gażu, bankomat i mini-market. Dostępne usługi pralni (za opła-
tą). Goście mogą korzystać z klimatyzowanej restauracji głównej 
Dades (kuchnia międzynarodowa). Do dyspozycji także snack bar 
przy basenie oraz elegancki lobby bar. Obiekt posiada 3 baseny, 
w tym 1 dla dzieci. Leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne. 
Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Hotel dysponuje 238 pokojami różnego typu. Naszym Klientom 
oferujemy zakwaterowanie w wyremontowanych pokojach su-
perior (powierzchnia ok. 34 m2), które posiadają widok na basen 
bądź centralny lub boczny widok na morze. W pokojach łazienka 
z prysznicem i wc, telefon, centralnie sterowana klimatyzacja, TV-
-sat, sejf (dodatkowo płatny 25MAD/dzień). Część pokoi posiada 
balkon lub taras. Hotel posiada pokoje łączone wewnętrznymi 
drzwiami (dostępność na potwierdzenie). Łóżeczko dla dziecka 
(0-2 lat) udostępniane - nieodpłatnie.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje do 
posiłków dodatkowo płatne) lub za dopłatą formuła all inclusive. 
W all inclusive poza śniadaniami (06:00-10:00) oraz kolacjami 
(19:00-22:00) w  restauracji głównej także późne śniadania 
(10:00-11:00), lunche à la carte (12:30-14:30), lekkie przekąski 
w snack barze przy basenie (najczęściej kanapki, 10:00 - 18:00) 
oraz napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe do po-
siłków oraz w hotelowych barach (10:00-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bezpłatnie: 1 kort tenisowy, małe boisko do piłki 
nożnej, fitness club i tenis stołowy. Za dodatkową opłatą można 
korzystać z sauny, hammamu i zabiegów SPA, lekcji tenisa (szcze-
gółowe cenniki dostępne w recepcji) oraz sportów wodnych na 
plaży. Wieczorami w głównym barze animacje i programy arty-
styczne. Dla najmłodszych mini-klub oraz plac zabaw, a sezonowo 
również program animacyjny..
Internet
Internet Wi-Fi przy recepcji - bezpłatny, za dodatkową opłatą - 
kącik internetowy w lobby (ok. 20 MAD/godz.).
www.hotelaneziagadir.com

All Inclusive za dopłatą

Znakomity wybór dla osób dysponujących skromniejszym budżetem, ceniących sobie korzystny stosunek ceny do jakości.

Anezi Tower – Agadir 

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

1549 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1730 2370 3570 4630

Grudzień od 1549 2220 3430 4549

Styczeń od 1899 2599 3699 4849

Luty od 1899 2549 3699 4770

Marzec od 1899 2620 3699 4899

Kwiecień od 1849 2620 3599 4899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1949 2530 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1399 1399 

Dopłata do All Inclusive od 672 1344 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Maroko Agadir

Położenie
Duży kompleks wypoczynkowy zlokalizowany w rozległym i za-
dbanym ogrodzie. Nieopodal hotelu znajduje się centrum Aga-
diru, do którego można dostać się pieszo (ok. 10 min. spaceru) 
lub lokalną taksówką. W pobliżu znajduje się duży wybór barów, 
sklepów i restauracji oraz wiele innych udogodnień i atrakcji. Lot-
nisko w Agadirze znajduje się w odległości ok. 30 km od hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 300 m od piaszczystej plaży (przejście 
przez ulicę i promenadę). Leżaki i parasole bezpłatne na wydzie-
lonej hotelowej części.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 części: Carribean Village - usytuowanej wokół 
głównego basenu, gdzie odbywają się animacje i spokojniejszej 
Tamlelt Pueblo - położonej nieco bliżej plaży. Całodobowa re-
cepcja, przechowalnia bagażu, restauracja główna, 4 restauracje 
a la carte, pizzeria, 4 bary, dyskoteka (napoje płatne), 4 baseny 
ze słodką wodą (2 z wydzielonymi brodzikami dla dzieci, 2 pod-
grzewane zimą przy niskich temperaturach), leżaki i parasole przy 
basenach - bezpłatne, ręczniki kąpielowe za kaucją ok. 10 EUR. 
Mini klub dla dzieci i nastolatków oaz plac zabaw. Dodatkowo 
płatne pralnia, lekarz, sklepiki i fryzjer.
Pokoje
Hotel dysponuje ok. 350 pokojami max. 4-osobowymi (dostawka 
w formie pojedynczego łóżka lub sofy, w przypadku pokoi rodzin-
nych, 4-osobowych - możliwe także łóżko piętrowe). Wszystkie po-
koje wyposażone w łazienkę z wc, TV-sat, telefon, lodówkę (płatna 
ok. 25 MAD/dzień) i sejf (płatny ok. 25 MAD/dzień), klimatyzację 
(czynna lipiec-sierpień). W recepcji możliwość wypożyczenia wen-
tylatora (25 MAD/dzień). Część pokoi posiada balkon lub taras. 
Klienci Rainbow kwaterowani są zwykle w części Carribean Village.
Wyżywienie
Śniadania (06:30-10:00), lunch (12:30-14.30) oraz kolacje (18:30-
21:30). Z kolacji można skorzystać także w jednej z 4 restauracji 
a la carte (1 x w tygodniu 1 restauracja, konieczna rezerwacja). 
Ponadto popołudniowe przekąski (13:00-16:00) w wyznaczonym 
barze. Napoje lokalne alkoholowe oraz bezalkoholowe w wyzna-
czonych barach w godz. 10:00-23:00.

Program sportowy i animacyjny
Zajęcia przy basenie (gimnastyka, aerobik), przedstawienia wie-
czorne (kabaret, teatr), bezpłatny wstęp na dyskotekę (napoje 
płatne), program animacyjny dla dzieci, bezpłatne korzystanie 
z kortów tenisowych (2 godz. na pobyt, po wcześniejszej re-
zerwacji, wypożyczenie rakiet płatne ok. 60 MAD/godz.), boisk 
sportowych (siatkówka, badminton, koszykówka), mini golfa, 
tenisa stołowego. Ponadto za dopłatą siłownia, bilard, lekcje 
tenisa, łaźnia turecka, sauna, jacuzzi, masaże oraz sporty wodne.
Internet
W lobby i przy basenie internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.groupesahara.com

Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Doskonałe miejsce do spędzenia aktywnych wakacji, bardzo rozbudowana i niezwykle atrakcyjna baza wypoczynkowa oraz bogaty program 
all inclusive. Hotel od kilku lat w naszej ofercie - bardzo lubiany przez gości.

Agador Caribbean Village – Agadir 

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

1730 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 1899 2749 4199 5899

Grudzień od 1730 2599 4049 5799

Styczeń od 2099 2999 4349 6130

Luty od 2099 2899 4299 5999

Marzec od 1999 2899 4199 5999

Kwiecień od 1999 2870 4199 5899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2149 2930 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1399 1399 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Maroko Marrakesz

All Inclusive Dla rodzin

Położenie
Czterogwiazdkowy hotel miejski znanej sieci Iberostar, położony 
poza ścisłym centrum miasta u podnóża malowniczych gór Atlas, 
ok. 13 km od centrum Marrakeszu oraz popularnego placu Jemaa 
el-Fna, który znajduje się na liście Światowego dziedzictwa UNE-
SCO; życie tam tętni przez całą dobę (można tu spotkać m.in. 
zaklinaczy węży, połykaczy ognia, treserów małp czy skoszto-
wać marokańskich specjałów z przenośnych garkuchni). Hotel 
odnowiony na przełomie 2016/2017 r. Uwaga! Pierwszy i ostatni 
nocleg realizowany w hotelu 3- lub 4-gwiazdkowym w Agadirze.
Do dyspozycji gości
Obszerny hall z recepcją, winda, restauracja główna, restauracja 
marokańska a la carte, 3 bary: lobby bar (9:00 – 24:00), przy 
basenie (10:00 – 19:00), Zen Bar (10:00 – 18:00), duży basen 
zewnętrzny, basen dla dzieci z mini-aquaparkiem ze zjeżdżalnia-
mi, klub zabaw dla dzieci i nastolatków (od 4 do 12 roku życia), 
punkt wymiany walut, klub nocny La Gazelle (22:00 – 1:00). Przy 
basenach leżaki i parasole, ręczniki – bezpłatne. Za dodatkową 
opłatą: butik, fryzjer, SPA (9:00 – 18:00), wypożyczalnia samo-
chodów. Hotel akceptuje karty kredytowe (VISA, MASTERCARD).
Pokoje
Hotel dysponuje 318 pokojami różnego typu. Klientom oferujemy 
zakwaterowanie w pokojach standardowych (możliwa dopłata 
do pokoju z widokiem na ogród, basen lub góry) wyposażonymi 
w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, telefon, TV-sat, 
minibar i sejf (dostępne za dodatkową dopłatą), klimatyzację/
ogrzewanie. W każdym pokoju balkon lub taras.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7.00-10:00), lunche (13:00 -15:00) i kola-
cje (18.30 – 21.30) w formie bogatego bufetu w restauracji głów-
nej, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do posiłków. 1 x 
na pobyt kolacja w restauracji a la carte (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja). Przekąski w określonych godzinach dostępne w lob-
by barze i barze przy basenie. Piwo, lokalne i importowane napoje 
alkoholowe oraz napoje niealkoholowe są serwowane do godziny 
24:00 w hotelowych barach.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogate animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu 
dnia (gry i zawody). Wieczorami muzyka na żywo oraz różnego 
rodzaju przedstawienia. Na terenie hotelu do dyspozycji gości 
znajdują się korty tenisowe, boisko multisportowe, siłownia, 
fitness. Za dodatkową opłatą: lekcje golfa, lekcje tenisa, wypo-
życzalnia rowerów, wypożyczalnia quadów, lekcje jazdy konnej, 
łucznictwo, zabiegi SPA.
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi na terenie całego hotelu oraz w poko-
jach.
www.iberostar.com

Bardzo efektowny hotel utrzymany w prawdziwie marokańskim stylu. Rekomendowany dla rodzin z dziećmi. Przyjazna obsługa, bogate 
menu i ciekawy program animacyjny zapewnią wspaniały wypoczynek wszystkim gościom.

IBEROSTAR Club Palmeraie – Marrakesz 

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: AGM CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2720 3920 4799 6799

Grudzień od 2649 3849 4699 6699

Styczeń od 2830 4149 5070 7270

Luty od 3049 4499 5349 7770

Marzec od 3220 4949 5630 8520

Kwiecień od 3220 4899 5630 8449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2430 3299 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 1599 1599 

CENA OD

2649 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni



297

Maroko Agadir

Położenie
Wysokiej klasy hotel zlokalizowany w spokojnej okolicy poza ści-
słym centrum Marrakeszu. Historyczna Medyna wraz z klimatycz-
nym, barwnym typowo marokańskim targowiskiem ze znanym 
placem Jemaa el-Fna, który jest wpisany na listę Światowego 
dziedzictwa UNESCO znajduje się w odległości ok. 9 km od hote-
lu. Bezpłatny bus hotelowy kursuje kilka razy dziennie do centrum 
miasta (rozkład dostępny w recepcji). UWAGA! Pierwszy i ostatni 
nocleg realizowany w hotelu 3- lub 4-gwiazdkowym w Agadirze.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja główna L’Orangeraie, 2 bary, 
kawiarnia, 3 baseny zewnętrzne (leżaki, parasole oraz ręczniki ką-
pielowe bezpłatne): w tym basen główny z brodzikiem dla dzieci, 
basen z Aquaparkiem ze zjeżdżalniami (otwarty w określonych 
godzinach) oraz mniejszy basen w spokojniejszej części hotelu, 
basen wewnętrzny (dodatkowo płatny), plac zabaw i mini klub 
dla dzieci, dyskoteka, SPA (masaże, zabiegi, sauna, jacuzzi, fry-
zjer - dodatkowo płatne), sklep z pamiątkami, sala konferencyjna.
Pokoje
Hotel posiada 239 pokoi różnego typu. Zakwaterowanie w po-
kojach standardowych o powierzchni ok. 25 m2 dla maksymalnie 
3 osób (możliwość 1 dostawki w formie pojedynczego łóżka, bądź 
rozkładanej sofy) wyposażonych w: łazienkę (wanna, wc i suszar-
ka do włosów), centralnie sterowaną klimatyzację/ogrzewanie, 
telefon, TV-sat, bezpłatny sejf.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:00 – 10:30), lunche (12:30 – 14:30) oraz 
kolacje (19:30 – 22:00) w formie bogatego bufetu w restauracji 
głównej (dania kuchni międzynarodowej), popołudniowe przeką-
ski (16:00 – 16:30). Napoje alkoholowe i niealkoholowe dostępne 
w barach w godzinach 10:00-23:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny w ciągu dnia i wie-
czorem (karaoke, pokazy taneczne, skecze, kabaret). Oprócz 
tego bezpłatne 2 korty tenisowe, wielofunkcyjne boisko do gry 
w siatkówkę i koszykówkę, petanque, waterpolo, gry planszowe, 
fitness. Za dodatkową opłatą tenis stołowy, siatkówka plażowa.

Internet
W lobby hotelowym internet Wi-Fi – bezpłatny.
www.labranda.com

All Inclusive Aquapark

Klimatyczny hotel zaprojektowany w typowo marokańskim stylu. Ciekawe animacje oraz hotelowy Aquapark nie pozwolą się nudzić 
w czasie wakacji.

LABRANDA Targa Club Aqua Parc – Marrakesz 

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

2580 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.

Listopad od 2670 3820 4720 6630

Grudzień od 2580 3749 4570 6520

Styczeń od 2720 3920 4899 6899

Luty od 2849 4180 4999 7249

Marzec od 2920 4249 5130 7349

Kwiecień od 3049 4949 5349 8520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 3570 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1599 1599 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Afryka Maroko

W programie: Marrakesz - czerwone miasto - zwiedzanie i pobyt! • magiczny plac Dżamaa el Fna
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Maroko – Agadir i Marrakesz  
– po obu stronach Atlasu

Agadir

Marrakesz

MAROKO

Algieria

Hiszpania

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Afryka Maroko

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady. Po przylocie do 
Agadiru odprawa paszpor-
towa i  transfer do hotelu 
na kolację i nocleg. 
 Dzień 2  Po śniadaniu 
przejazd z Agadiru przez 
malownicze góry Atlasu 
Wysokiego do Marrakeszu 
gdzie dotrzemy wczesnym 
popołudniem. Marrakesz zwany 
czerwonym miastem, uznawany jest 
za jedno z najatrakcyjniejszych miast Maroka. 
W programie zwiedzania: bazar (suk), znany 
z  wyrobów miejscowego rzemiosła, meczet 
Koutoubija z XII wieku, Muzeum Marrakeszu, 

pałac Bahia oraz ogrodu - Jardin Secret. Pod-
czas zwiedzania miasta krótka wizyta w zie-

larni berberskiej. Wieczorem udamy się 
na plac Dżamaa el Fna, który jest 

wpisany na listę Światowego 
dziedzictwa UNESCO; życie 

tam tętni przez całą dobę 
(m.in. zaklinacze węży, 
połykacze ognia, treserzy 
małp, przenośne garkuch-
nie). Czas wolny, a następ-

nie przejazd do hotelu. (Trasa 
ok. 270 km)

 Dzień 3-4  Czas wolny w Mar-
rakeszu. Wyżywienie: śniadania i obia-

dokolacje.
 Dzień 5  Po śniadaniu transfer autokarem do 
Agadiru. Zakwaterowanie w dowolnie wybra-
nym hotelu. (Trasa ok. 270 km)

 Dzień 6-7  Czas na wypoczynek, kąpiele 
morskie i  słoneczne, udział w  wycieczkach 
fakultatywnych itp. Wyżywienie według opisu 
hotelu. 
 Dzień 8  Wykwaterowanie z  hotelu wraz 
z końcem ostatniej doby hotelowej, transfer na 
lotnisko, powrót do Polski.
Uwagi! Większość zabytków muzułmańskich 
ogląda się z zewnątrz - dotyczy to w szcze-
gólności meczetów. Należy pamiętać o odpo-
wiednim ubraniu - kobiety powinny mieć dłu-
gie spódnice i zakryte ramiona. Nie dotyczy to 
oczywiście plaż i basenów hotelowych. Należy 
uważać na sprzęt fotograficzny, video i portfele 
- zdarzają się kradzieże. 
HOTELE
Hotele **** - (4 rozpoczęte doby hotelowe: 
1 doba hotelowa w Agadirze, 3 doby hotelowe 
w Marrakeszu). Pokoje: 1-, 2-, 3 - osobowe z ła-
zienkami i wc. Do dyspozycji gości: w hotelach 
z reguły basen, restauracja, bar, kantor. Wyży-
wienie: śniadania i obiadokolacje. Kategoria 
lokalna: ****.
Dla chętnych za dopłatą możliwość prze-
dłużenia imprezy o 3 lub 11 dób hotelowych 
w Agadirze. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczy-
nek - Maroko” i w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z opłatą lotniskową, transfery 
lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych 
dób hotelowych (4 rozpoczęte doby hotelo-
we w Agadirze i 3 rozpoczęte doby hotelowe 
w Marrakeszu lub 11 rozpoczętych dób hotelo-
wych w Agadirze i 3 rozpoczęte doby hotelowe 
w Marrakeszu), wyżywienie wg opisu zakwate-
rowania, opiekę polskojęzycznego rezydenta, 

pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, 
KL,Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, kosztów lokalnych przewodników oraz 
napiwków dla bagażowych (łącznie około 25 
EUR płatne na miejscu), wycieczek fakultatyw-
nych, posiłków innych niż wymienione w opisie 
wyżywienia przy każdym z hoteli, napojów do 
posiłków (nie dotyczy All inclusive) oraz innych 
wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Każdy podróżny z obywatel-
stwem polskim musi mieć paszport ważny przy-
najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

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

Anezi Tower
**** 

od 299 zł

IBEROSTAR Founty Beach 
****+ 

od 499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa opłata za 3 noce 
pobytu w hotelu w promocji od:

CENA OD

2449 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 13.11 2849 4999

20.11 - 27.11 2699 4770

04.12 - 11.12 2449 4599

25.12 - 01.01 2899 4999

08.01 - 15.01 2699 4849

22.01 - 29.01 2849 4999

12.02 - 19.02 2849 4999

26.02 - 05.03 2749 4849

12.03 - 19.03 2720 4799

26.03 - 02.04 2699 4770

09.04 - 16.04 2620 4720

23.04 - 30.04 2630 4730

Cena za dziecko już od 2830 

Dopłata za pok. 1 os. od 270 

Kod imprezy: MRM

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Afryka Maroko

Maroko – Pustynny offroad 
W programie: przejazdy samochodami 4x4 • Nocleg w obozie nomadów • Zachód słońca na Saharze • Ksar Ait Benhaddou 

• Marrakesz - czerwone miasto
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Agadir

Tafraoute

Tissint

Erg Chigagga

Zagora

Marrakesz

MAROKO

Algieria

Hiszpania

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

15
dni

8
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Afryka Maroko

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie do Agadiru odprawa paszportowa 
i transfer do hotelu na kolację i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na wzgórze, 
na którym znajdują się ruiny szesnastowiecznej 
kazby; ze szczytu widać przepiękną panoramę 
Agadiru. Następnie wyruszymy na południe 
kraju. Przejedziemy przez obszary rolnicze, 
gdzie uprawia się eksportowane m.in. do Pol-
ski warzywa i owoce, a następnie przez tereny 
porośnięte drzewami arganowymi, z których 
słynie Maroko. Z ich owoców tłoczony jest olej 
kosmetyczny i  spożywczy o  właściwościach 
leczniczych. Dalej wjedziemy w  rejon ma-
lowniczego Antyatlasu, zamieszkałego przez 
Berberów - rdzenną ludność Afryki Północnej, 
żyjącą w osadach na górskich zboczach. W trak-
cie przejazdu liczne okazje do zdjęć. Dojazd do 
Tafraoute, malowniczo położonego w górskiej 
dolinie, słynącego z  migdałów oraz wyrobu 
tradycyjnego haftowanego skórzanego obuwia. 
Spacer po miasteczku. Zakwaterowanie w kli-
matycznym górskim hotelu, a na kolację lokalne 
specjały. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie okolic 
Tafraout oraz charakterystycznych dla tego re-
gionu formacji skalnych o fantastycznych kształ-
tach i kolorach. Dalej kontynuujemy przeprawę 
przez góry, by wjechać w rejony subsaharyjskie. 
Czeka nas tu zmiana krajobrazu - pojawią pierw-
sze oazy. Te obszary zamieszkałe są już przez 
Saharyjczyków. Dalsza podróż przez malowni-
cze pustkowia zaprowadzi nas do Taty, saha-
ryjskiego miasta położoneego na skrzyżowaniu 

szlaków, którymi niegdyś podążały karawany. 
Na kolację dania kuchni lokalnej; nocleg w ho-
telu w Tata. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy w  kie-
runku Sahary, po dotarciu do miasteczka Foum 
Zgouid zostawimy za sobą asfalt i dalej poje-
dziemy już pustynnymi bezdrożami, dawną tra-
są rajdu Paryż-Dakar. Na nocleg zatrzymamy się 
w namiotach w obozowisku na wydmach Chi-
gagga, a kolację urozmaici muzyka nomadów 
na żywo. O zachodzie słońca, fakultatywnie, 
zaprosimy Państwa nas przejażdżka na wielbłą-
dach i podziwianie zachodzącego nad Saharą 
słońca. (wycieczka dodatkwo płatna u pilota ok. 
20 EUR/os). (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu kontynuujemy prze-
jazd trasą Paryż-Dakar, a następnie wjeżdżamy 
na najważniejszy szlak karawan - szlak trans-
saharyjski biegnący w dolinie rzeki Draa. Przez 
gaje palmowe i warowne osady dotrzemy do 
Zagory, a następnie zwiedzimy wioskę Tamer-
groute, słynącej z wyróbów ceramicznych cha-
rakteryzujących się unikatową zieloną barwą. 
W dalszej kolejności udamy się do ufortyfikowa-
nej wioski Tissergate. Następnie, przemierzając 
gaje palmowe i wulkaniczne stoki Antyatlasu, 
dotrzemy na nocleg i kolację do Ouarzazate. 
(Trasa ok. 280 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejedziemy do 
najbardziej „filmowym” ksarze Maroka - Ait 
Benhaddou. To najsłynniejszy ksar Maroka 
(wpisany na listę UNESCO), będący maleńkim 
ufortyfikowanym miasteczkiem położonym na 
zboczu góry. To miejsce gdzie kręcono sceny do 
takich hollywoodzkich hitów jak „Gladiator”, czy 
„Klejnot Nilu”. Następnie przejazd do wspania-
łej kazby rodu Glawich położonej w sercu gór 

Atlasu Wysokiego (przy obfitych opadach desz-
czu dojazd do kazby może być utrudniony lub 
niemożliwy). Przejazd do Marrakeszu niezwykłą 
i malowniczą trasą przez góry Atlasu Wysokie-
go i przełęcz Tizi-n-Tichka (2260 m n.p.m.) do 
Marrakeszu. Wieczorem czas wolny na magicz-
nym placu Jemma el Fna gdzie będzie okazja, 
w tym tętniącym życiem sercu miasta, zobaczyć 
zaklinaczy węży, kuglarzy, treserów małp oraz 
posmakować którejś z  potraw serwowanych 
w  lokalnych garkuchniach. Nocleg w  hotelu 
w Marrakeszu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Marra-
keszu - najatrakcyjniejszego obecnie miasta 
Maroka. W programie słynny ogród Majorelle 
należący kiedyś do Yves Saint Laurent’a, spacer 
po medynie oraz minaret Kutubija. Zobaczymy 
także kameralne Muzeum Dar Tiskwin oraz zlo-
kalizowane w pięknym typowo marokańskim 
budynku - Muzeum Dar Si Said. Znajdziemy 
także czas na odwiedziny zielarni berberskiej. 
Po południu przejazd przez malownicze góry 
Atlasu Wysokiego do Agadiru, zakwaterowanie 
w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny. Transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Agadirze - transfer do wybranego hotelu
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Wyjazd ma charakter wyprawy. Zalecamy za-
branie ciepłej odzieży (na pustyni temperatury 
spadają poniżej 0 stopni Celsjusza). Kolejność 
realizacji punktów programu może ulec zmia-
nie lub odwróceniu. Większość zabytków mu-
zułmańskich ogląda się z zewnątrz - dotyczy to 
w szczególności meczetów. Należy pamiętać 
o  odpowiednim ubraniu - kobiety powinny 
mieć długie spódnice i zakryte ramiona.Nie do-
tyczy to oczywiście plaż i basenów hotelowych. 
Należy uważać na sprzęt fotograficzny, video 
i portfele - zdarzają się kradzieże. 
HOTELE
Hotele ***/ **** - (6 noclegów). Pokoje: 2-, 
3-osobowe z  łazienkami i  wc. Jedne nocleg 
w namiotach 2-3 osobowych (proste łóżka, po-
ściel; na terenie obozu prosta łazienka i toalety).
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Aga-
dirze. Opisy hoteli w sekcji “Wypoczynek - Ma-
roko” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z opłatą lotniskową, transfery 
klimatyzowanymi samochodami terenowymi na 

terenie Maroka, 6 rozpoczętych dób hotelowych 
w  hotelach *** lub ****, jeden nocleg w  na-
miotach, 7 śniadań i 7 obiadokolacji, obsługę 
polskojęzycznego pilota podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie TU Europa (wariant Standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, kosztów lokalnych przewodników oraz 
napiwków (łącznie około 65 EUR, płatne piloto-
wi jako pakiet), napojów do obiadokolacji oraz 
innych wydatków osobistych, a także fakulta-
tywnej przejażdżki na wielbłądach (płatnej na 
miejscu ok. 20 EUR).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Każdy podróżny z obywatel-
stwem polskim musi mieć paszport ważny przy-
najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

CENA OD

3149 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

Agador Caribbean Village 
***

od 849 zł

IBEROSTAR Founty Beach 
****+

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: MRJ

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 13.11 3699 6520

20.11 - 27.11 3499 6199

11.12 - 18.12 3149 5930

25.12 - 01.01 3770 6630

08.01 - 15.01 3420 6299

22.01 - 29.01 3699 6520

12.02 - 19.02 3670 6470

26.02 - 05.03 3549 6270

12.03 - 19.03 3520 6220

26.03 - 02.04 3499 6199

09.04 - 16.04 3470 6130

23.04 - 30.04 3499 6199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3549 

Dopłata za pok. 1 os. od 380 
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W programie: rzymskie miasto Volubilis • Rabat - nowoczesność i średniowiecze • Meknes - marokański Wersal • Casablanca 

• tajemnicza medyna w Fezie • Marrakesz - czerwone miasto
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Maroko – Cesarskie Miasta 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu na 
poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Po przy-
locie odprawa paszportowa i transfer do hotelu 
na kolację i nocleg w Agadirze lub Marrakeszu. 
Czas na odpoczynek po podróży.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Marra-
keszu, zwanego perłą na Atlasie, uznawanego 
często za najatrakcyjniejsze miasto Maroka. 
W programie: bazar (suk), znany z wyrobów 
miejscowego rzemiosła, meczet Koutoubija 
z XII wieku, Muzeum Marrakeszu, pałac Bahia 
oraz Ogrody Jardin Secret. Podczas zwiedzania 
miasta krótka wizyta w zielarni berberyjskiej. 
Wieczorem udamy się na plac Dżamaa el Fna, 
który jest wpisany na listę Światowego dziedzic-
twa UNESCO; życie tam tętni przez całą dobę 
(m.in. zaklinacze węży, połykacze ognia, trese-
rzy małp, przenośne garkuchnie). Czas wolny, 

a następnie przejazd do hotelu, zakwaterowa-
nie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w  kierunku Fezu. Wyjeżdżając z  Marakeszu 
przemierzymy równinę Haouza i przejedziemy 
przez pogórza Atlasu Średniego. Następnie 
zwiedzimy Rabat, stolicę Maroka. Zobaczymy 
meczet i  wieżę Hassan z  XII w, Mauzoleum 
Mohameda V (dziadka obecnie panującego 
Mohameda VI), nekropolię dynastii Merynidów 
- Szella, pałac królewski (z zewnątrz) z impo-
nującą bramą Bab ar-Rouah oraz artystyczną 
dzielnicę Kasba Oudaja. Późnym popołudniem 
przyjazd do Fezu, zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Fezu, du-
chowej i religijnej stolicy Maroka. Zwiedzanie 
mediny Fes el-Bali (zabytek UNESCO), praw-
dziwego labiryntu ponad 9000 krętych uliczek, 
gdzie poruszanie się bez miejscowego przewod-

nika jest niemożliwe, w tym medresy Bou Inania, 
meczetu i uniwersytetu El Karawijjin, mauzo-
leum założyciela miasta Mulaj Idrisa II (zarów-
no meczet jak i mauzoleum dostępne są jedynie 
z zewnątrz dla nie muzułmanów) oraz garbarni 
skór. Wyjątkowa medyna Fezu to miejsce, które 
pozwala na kilka godzin przenieść się w czasy 
średniowiecza. Następnie tzw. Nowy Fez: pałac 
królewski Dar El-Makhzen (z zewnątrz) i olbrzy-
mia brama Bab Bou Jeloud, spacer po dzielnicy 
żydowskiej Mellah. Po południu czas wolny. Dla 
chętnych wieczorem kolacja feska z występami 
folklorystycznymi (koszt ok. 35 EUR/os.). Po-
wrót do hotelu na kolację i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Volubilis 
(zabytek UNESCO), gdzie zwiedzimy ruiny rzym-
skiego miasta z I w., łuk triumfalny Karakali, dom 
Orfeusza, termy, bazylikę, forum i domy patry-
cjuszy z doskonale zachowanymi mozaikami. Na-
stępnie udamy się do Meknes, zwanego miastem 

pięknych bram. Wizyta w mauzoleum sułtana 
Mulaj Ismaila, założyciela miasta i najbardziej 
krwawego z marokańskich władców, następnie 
zwiedzanie legendarnych stajni dla 12 000 koni, 
spichlerzy, bram Bab el-Khemis i Bab el-Mansour 
(postój na zdjęcia), uważanych za najokazalsze 
w całym Maroku. Wieczorem udamy się do Ca-
sablanki na kolację i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie centrum 
Casablanki: meczet Hassana II (również we-
wnątrz) z najwyższym na świecie 200 metro-
wym minaretem i plac Mohameda V, którego 
zabudowa jest ciekawym przykładem archi-
tektury kolonialnej. Następnie przejazd do Al 
Dżadidy - dawnej enklawy portugalskiej. Zwie-
dzanie historycznego centrum miasta: forteca 
Mazagan z Cysterną Portugalską, sąsiadujące 
ze sobą kościół i wielki meczet, domy kupców 
żydowskich i portugalskich oraz arabska me-
dina. Następnie przejazd na kolację i nocleg 

Agadir

Essaouira

Safi

Al Dżadida

Casablanka

Rabat

Meknes

Fez

Marrakesz

Volubis

MAROKO

Algieria

Hiszpania

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Tour Guide System  

15
dni

8
dni

lub
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do hotelu w okolicach Essaouiry. (Trasa ok. 
360 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Essaouiry, 
nadmorskiego miasteczka słynącego z wyrobów 
z drewna tui, oryginalnej architektury i artystycz-
nej atmosfery. Masywne fortyfikacje starego 
miasta, wąskie i kręte uliczki, pobielone domy 
z niebieskimi drzwiami, miłe kafejki, uroczy port 
to prawie bajkowy obrazek. Nocleg i  kolacja 
w hotelu w Agadirze lub Essaouirze. W Agadirze 
udamy się na wzgórze, na którym znajdują się 
ruiny szesnastowiecznej kazby; ze szczytu widać 
przepiękną panoramę Agadiru. (Trasa ok. 180 km 
w przypadku noclegu w Agadirze).
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny. 
Transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu w Agadirze lub drugą wycieczkę objazdową 
Maroko Magiczne Południe - transfer do wybra-
nego hotelu,
• Klienci powracający do Polski -transfer na lot-
nisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Większość zabytków muzułmańskich ogląda 
się z  zewnątrz - dotyczy to w szczególności 
meczetów. Należy pamiętać o odpowiednim 
ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódni-
ce i zakryte ramiona. Nie dotyczy to oczywiście 
plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na 
sprzęt fotograficzny, video i portfele - zdarzają 
się kradzieże.
HOTELE
Hotele ***/ **** - (7 rozpoczętych dób hotelo-
wych). Pokoje: 2-, 3 - osobowe z łazienkami i wc.
Do dyspozycji gości: w hotelach z reguły restau-
racja, bar, kantor. Wyżywienie: wg programu. 
Kategoria lokalna: ***/****.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w Agadirze lub o drugą wycieczkę objazdo-
wą - Maroko Magiczne Południe. Opisy hoteli 
w sekcji “Wypoczynek - Maroko” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym na wybranej trasie (z opłatą 
lotniskową), transfery klimatyzowanym auto-
karem na terenie Maroka, 7 rozpoczętych dób 
hotelowych w hotelach *** lub ****, 7 śniadań 
i  7 obiadokolacji, obsługę polskojęzycznego 
pilota podczas zwiedzania, ubezpieczenie TU 
Europa (wariant Standard: NNW, KL, Assistan-
ce i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, kosztów lokalnych przewodników, na-
piwków dla bagażowych oraz zestawu słuchaw-

kowego Tour Guide System (łącznie ok. 125 EUR 
płatne na miejscu pilotowi jako pakiet), napojów 
do kolacji oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Każdy podróżny z obywatel-
stwem polskim musi mieć paszport ważny przy-
najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

CENA OD

1849 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

Agador Caribbean Village 
***

od 849 zł

IBEROSTAR Founty Beach 
****+

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Maroko to kraj jeszcze żywy, prawdzi-
wy i autentyczny. Podróż szlakiem 
dawnych stolic to doskonała okazja 
aby poznać charakter kraju, jego 
monumentalne zabytki i kultu-
rę jego dumnych mieszkańców. 
Urzekające krajobrazy atlantyckiego 
wybrzeża i gór Atlas zachwycą wrażli-
wych na piękno natury. Szczerze 
zapraszam do przeniesienia się 
w krainę marokańskiej baśni.

Sebastian Ząbczyński
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: MRT

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 13.11 2430 4399

13.11 - 20.11 2249 4270

20.11 - 27.11 2070 4130

27.11 - 04.12 2049 4070

04.12 - 11.12 1899 3999

11.12 - 18.12 1849 3899

18.12 - 25.12 2070 4130

25.12 - 01.01 2599 4470

01.01 - 08.01 2149 4099

08.01 - 15.01 2220 4220

15.01 - 22.01 2420 4399

22.01 - 29.01 2420 4399

29.01 - 05.02 2399 4349

05.02 - 12.02 2399 4349

12.02 - 19.02 2399 4349

19.02 - 26.02 2270 4299

26.02 - 05.03 2199 4199

05.03 - 12.03 2230 4199

12.03 - 19.03 2199 4199

19.03 - 26.03 2199 4199

26.03 - 02.04 2199 4099

02.04 - 09.04 2270 4220

09.04 - 16.04 2430 4099

16.04 - 23.04 2249 4070

23.04 - 30.04 2230 4130

Dopłata za pok. 1 os. od 380 
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godziny przed wylotem samo-
lotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie odprawa paszportowa i transfer do 
hotelu na kolację i nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu udamy się na wzgórze, 
na którym znajdują się ruiny szesnastowiecznej 
kazby; ze szczytu można podziwiać przepiękną 
panoramę Agadiru. Następnie przejazd wzdłuż 
wybrzeża Atlantyku do Essaouiry, nadmorskiego 
miasteczka słynącego z wyrobów z drewna tui, 
oryginalnej architektury i artystycznej atmosfe-
ry. Masywne fortyfikacje starego miasta, wąskie 
i kręte uliczki, pobielone domy z niebieskimi 
drzwiami, miłe kafejki, uroczy port to prawie 

bajkowy obrazek. Następnie przejazd do porto-
wego miasta Safi słynącego z warsztatów garn-
carskich i tamtejszej ceramiki. Spacer 
po medynie oraz kolacja i nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu 
przejazd do Al Dżadidy 
- dawnej enklawy por-
tugalskiej. Zwiedzanie 
historycznego centrum 
miasta: forteca Mazagan 
z  Cysterną Portugalską, są-
siadujące ze sobą kościół i wielki 
meczet, domy kupców żydowskich 
i portugalskich oraz arabska medina. Następnie 
przejazd do Casablanki i krótkie zwiedzanie cen-

trum miasta: meczet Hassana II z najwyższym na 
świecie 200 metrowym minaretem i plac Moha-

meda V, którego zabudowa jest cie-
kawym przykładem architektury 

kolonialnej. Nocleg i kolacja 
w hotelu. (Trasa ok. 240 km)
 Dzień 4  Po wczesnym 
śniadaniu wyjazd do 
Rabatu, stolicy Maroka. 
Zwiedzanie miasta: meczet 

i wieża Hassan z XII w, Mau-
zoleum Mohameda V (dziadka 

obecnie panującego Mohameda 
VI), nekropolia dynastii Merynidów - 

Szella, pałac królewski z imponującą bramą Bab 
ar-Rouah oraz artystyczna dzielnica kasba Ouda-

ja. Dalej udamy się do Meknes, zwanego miastem 
pięknych bram. Wizyta w legendarnych stajniach 
i spichlerzach Mulaja Ismaila, które w przeszłości 
były w stanie pomieścić do 12 000 koni. W dalszej 
kolejności zatrzymamy się zdjęcia bram Bab el-K-
hemis i Bab el-Mansour, uważanych za najokazal-
sze w całym Maroku. Na zakończenie spacer po 
medinie. Na koniec krótkie zwiedzanie Volubis 
(zabytek UNESCO): ruiny rzymskiego miasta z I w., 
łuk triumfalny Karakali, dom Orfeusza, termy, 
bazylika, forum i domy patrycjuszy z doskonale 
zachowanymi mozaikami. Następnie przejazd na 
nocleg i kolację do Fezu. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Fezu, du-
chowej i religijnej stolicy Maroka. Zwiedzanie 
mediny (zabytek UNESCO) Fes el-Bali, praw-

Maroko de luxe – Cesarskie Miasta 
W programie: zakwaterowanie w eksluzywnych hotelach - opcja dla wymagających! • komfortowe zwiedzanie w małych grupach - do 20 osób 

• rzymskie miasto Volubilis • Rabat - nowoczesność i średniowiecze • Meknes - marokański Wersal • Casablanca • tajemnicza medyna w Fezie 

• Marrakesz z magicznym placem Dżamaa el Fna
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Agadir
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Safi

Al Dżadida
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Rabat
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MAROKO
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Hiszpania

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Tour Guide System 
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dziwego labiryntu ponad 9.000 krętych uliczek, 
gdzie poruszanie się bez miejscowego przewod-
nika jest niemożliwe, w tym meczetu i uniwersy-
tetu El Karawijjin, mauzoleum założyciela miasta 
Mulaj Idrisa II (oba miejsca dostępne jedynie 
z zewnątrz dla nie muzułmanów) oraz garbarni 
skór. Wyjątkowa medyna Fezu to miejsce, które 
pozwala na kilka godzin przenieść się w czasy 
średniowiecza. Następnie tzw. Nowy Fez: pałac 
królewski Dar El-Makhzen (z zewnątrz) i olbrzy-
mia brama Bab al Jeloud oraz spacer po dziel-
nicy żydowskiej Mellah. Dla chętnych kolacja 
feska z występami folklorystycznymi (koszt ok. 
35 EUR/os.). Nocleg i kolacja w hotelu.
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd z Fezu. Będzie-
my podróżować przez malownicze góry Atlasu 

Średniego. Cała trasa jest niezwykła widokowo. 
Po drodze krótki postój w otoczonym przez lasy 
cedrowe górskim kurorcie Ifrane. Spacer po ku-
rorcie. Późnym popołudniem przejazd do Mar-
rakeszu. Wieczorem udamy się na plac Dżamaa 
el Fna (zabytek UNESCO), gdzie życie tętni przez 
cała dobę (m.in. zaklinacze węży, treserzy małp, 
mnóstwo sklepików itp.). Czas wolny, a następ-
nie przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Marrake-
szu, najatrakcyjniejszego miasta Maroka, zwa-
nego czerwonym miastem: bazar (suk), gdzie 
można zakupić ciekawe pamiątki miejscowego 
rzemiosła, minaret Koutoubija z XII wieku, pałac 
Bahia, słynny ogród Yves Saint Laurent’a. Pod-

czas zwiedzania miasta krótka wizyta w zielarni 
berberskiej. Wczesnym popołudniem wyjazd 
z Marrakeszu i przejazd przez malownicze góry 
Atlasu Wysokiego do Agadiru na kolację i noc-
leg. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny. Transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu w Agadirze lub drugą wycieczkę objazdową 
Maroko Magiczne Południe - transfer do wybra-
nego hotelu,
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Większość zabytków muzułmańskich ogląda 
się z  zewnątrz - dotyczy to w szczególności 
meczetów. Należy pamiętać o odpowiednim 
ubraniu - kobiety powinny mieć długie spódni-
ce i zakryte ramiona.Nie dotyczy to oczywiście 
plaż i basenów hotelowych. Należy uważać na 
sprzęt fotograficzny, video i portfele - zdarzają 
się kradzieże.
HOTELE
Eksluzywne hotele ****/ ***** - (7 rozpoczętych 
dób hotelowych). Pokoje: 2-, 3 - osobowe z ła-
zienkami i wc. Do dyspozycji gości: w hotelach 
z reguły restauracja, bar, kantor. Wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje. Kategoria lokalna: 
****/*****.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o  tydzień pobytu 
w Agadirze lub o drugą wycieczkę objazdo-
wą - Maroko Magiczne Południe. Opisy hoteli 
w sekcji “Wypoczynek - Maroko” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl..
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym na wybranej trasie (z opłatą 
lotniskową), transfery klimatyzowanym auto-
karem na terenie Maroka, 7 rozpoczętych dób 
hotelowych w hotelach *** lub ****, 7 śniadań 
i 7 obiadokolacji, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku, opiekę 
polskojęzycznego pilota podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie TU Europa (wariant Standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, kosztów lokalnych przewodników, 
napiwków dla bagażowych, zestawu słuchaw-
kowego Tour Guide (łączny koszt uczestnictwa 
w programie to ok. 125 EUR/os., płatne pilotowi 
jako pakiet), a także napojów do kolacji oraz 
innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Każdy podróżny z obywatel-
stwem polskim musi mieć paszport ważny przy-

najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

Wycieczka w wersji de lux, to 
oprócz niezapomnianych doznań 
związanych ze zwiedzaniem i po-
dróżowaniem szereg udogodnień 
dodatkowych, takich jak: maksymal-
nie 20 osób w autokarze, wysokiej 
klasy hotele 4* i 5*. Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz 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

IBEROSTAR Founty Beach 
****+

od 1199 zł

RIU Tikida Palace 
*****

od 1899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

2820 zł

Kod imprezy: MIX

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 13.11 3270 5970

20.11 - 27.11 3120 5720

04.12 - 11.12 2820 5549

18.12 - 25.12 2999 5720

25.12 - 01.01 3470 6130

08.01 - 15.01 3070 5799

22.01 - 29.01 3299 5999

12.02 - 19.02 3270 5970

26.02 - 05.03 3149 5770

12.03 - 19.03 3130 5730

26.03 - 02.04 3099 5699

09.04 - 16.04 3099 5699

23.04 - 30.04 3099 5699

Dopłata za pok. 1 os. od 650 
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Afryka Maroko

W programie: zachód słońca na Saharze • przejażdżka na wielbłądach • Wytwórnia Filmowa Atlas Studios •Taroudant i Ouarzazate 

• Ksar Ait Benhaddou • przełom Todry i dolina Draa • droga tysiąca kazb • Marrakesz - czerwone miasto
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Agadirze

Maroko – Magiczne Południe

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu 
na poszczególnych lotniskach. Aktualne roz-
kłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Po przylocie do Agadiru odprawa paszportowa 
i transfer do hotelu na kolację i nocleg. Czas na 
odpoczynek po podróży.
 Dzień 2  Po śniadaniu wyjazd do malowni-
czego Taroudant, miasta zwanego ”Małym Mar-
rakeszem”. Spacer po zabytkowej części miasta 
i  targu, Bab Kasbah i  ogrody pałacu Salam 
(dawna siedziba lokalnego możnowładcy). Po 
drodze liczne przystanki widokowe. Następnie 
przejazd do miejscowości Taliouine, słynącej 
z  upraw szafranu, najcenniejszej przyprawy 
świata. Wieczorem dojazd do Ouarzazate, ko-
lacja i nocleg. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie kazby 
Taourirt należącej niegdyś do potężnego rodu 
Glawich. Następnie wyjazd z Ouarzazate w kie-
runku miejscowości Agdz, od której rozpoczyna-
my magiczną podróż przez dolinę rzeki Draa. Po 
drodze mijamy liczne palmy daktylowe, skupio-
ne w malownicze oazy. Zatrzymamy się na spa-
cer po jednej z nich. W czasie dalszej podróży 
w kierunku Zagory zobaczymy ksar Tissergate 
(ksar czyli ufortyfikowana wioska) i muzeum 
doliny Draa. Nocleg i kolacja w Zagorze. (Trasa 
ok. 170 km).
 Dzień 4  Śniadanie, a następnie wyjazd z Za-
gory i przejazd przez tradycyjne wioski berberyj-

skie. Dalej trasa wiedzie przez góry Jbel Saghro, 
podczas której zatrzymamy się aby obejrzeć 
charakterystyczne dla tego regionu skały i zato-
pione w nich skamieliny. Po południu dojeżdża-
my do Erfoud, gdzie będziemy zakwaterowani 
w hotelu. Następnie dla chętnych wycieczka 
fakultatywna: zachód słońca na pustyni: wyjazd 
spod hotelu samochodami terenowymi na pu-
stynię, aby na skraju ogromnego ergu Chebbi 
zmienić jeepy na wielbłady, które zabiorą nas 
na przejażdżkę po piaszczystych wydmach. 
Na koniec (o ile pogoda pozwoli) podziwianie 

Agadir

Tinghir

Erfoud

ChebbiOuarzazateTaroudant

Marrakesz

Agdz

Zagora

Taliouine

MAROKO

Algieria

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Tour Guide System  

15
dni

8
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Afryka Maroko

niesamowitego pełnego impresji zjawiska, ja-
kim jest zachód słońca nad Saharą. Wycieczka 
dodatkowo płatna ok. 50 EUR/os. Nocleg i obia-
dokolacja w Erfoud. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z Erfoud w kie-
runku Tineghir, otoczonego ogromnymi gajami 
palmowymi i wąwozu rzeki Todra. Przełom Todry 
ze stromymi skalnymi ścianami wysokimi na 300 
m jest zaliczany do wyjątkowych osobliwości 
geograficznych Maroka. Następnie przejazd 
do Ouarzazate przez malowniczą dolinę rzeki 
Dades. Ze względu na mnogość tradycyjnej wa-
rownej architektury (kazby zbudowane z gliny) 
ten odcinek drogi zwany jest też „drogą tysiąca 
kazb”. Dalej udamy się przez region El 
Kelaa el Mgouna słynny z upraw 
wyjątkowo aromatycznej róży, 
zwanej „rosa damascena”. 
Nocleg i kolacja w hotelu 
w  Ouarzazate. (Trasa ok. 
380 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu 
zwiedzanie monumental-
nych dekoracji znajdujących 
się na rozległym terenie studia 
filmowego Atlas, w którym powstało 
mnóstwo filmów, w tym takie hity jak „Mumia” 
czy „Gladiator”. Dalej przejazd w stronę Marrake-
szu. Po drodze zatrzymamy się przy najbardziej 
„filmowym” ksarze Maroka - Ait Benhaddou. 
To najsłynniejszy ksar Maroka (wpisany na listę 
UNESCO), będący maleńkim ufortyfikowanym 
miasteczkiem położonym na zboczu góry. To 
miejsce gdzie kręcono sceny do takich holly-
woodzkich hitów jak „Gra o tron”, czy „Klejnot 
Nilu”. Następnie przejedziemy przez góry Atlasu 

Wysokiego niezwykle malowniczą drogą przez 
przełęcz Tizi-n-Tichka (2260 m n.p.m.) do Mar-
rakeszu. Wieczorem czas wolny na magicznym 
placu Jemma el Fna gdzie będzie okazja, w tym 
tętniącym życiem sercu miasta, zobaczyć zaklina-
czy węży, kuglarzy, treserów małp oraz posma-
kować którejś z potraw serwowanych w lokalnych 
garkuchniach. Nocleg i kolacja w hotelu w Marra-
keszu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Marra-
keszu - najatrakcyjniejszego obecnie miasta 
Maroka. W programie słynny ogród Majorelle 
należący kiedyś do Yves Saint Laurent’a, spa-
cer po medynie, wizyta w zielarni berberskiej, 

minaret Kutubija, kameralne Muzeum 
Dar Tiskwin oraz zlokalizowane 

w pięknym typowo marokań-
skim budynku - Muzeum 

Dar Si Said. Kolacja i noc-
leg w hotelu w Marrake-
szu lub Agadirze. (Trasa 
ok. 270 km w przypadku 

noclegu w Agadirze).
 Dzień 8  Po śniadaniu 

czas wolny. Transfer:
• Klienci wybierający dodatkowy 

tydzień pobytu w  Agadirze - transfer do 
wybranego hotelu
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Agadirze i lot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Studia Filmowe Atlas są zamknięte dla zwie-
dzających podczas nagrywania filmów. Kolej-
ność realizacji punktów programu może ulec 
zmianie lub odwróceniu. Większość zabytków 

muzułmańskich ogląda się z zewnątrz - dotyczy 
to w szczególności meczetów.Należy pamiętać 
o odpowiednim ubraniu - kobiety powinny mieć 
długie spódnice i zakryte ramiona.Nie dotyczy 
to oczywiście plaż i basenów hotelowych. Nale-
ży uważać na sprzęt fotograficzny, video i port-
fele - zdarzają się kradzieże.
HOTELE
Hotele ***/ **** (7 noclegów). Pokoje: 2 - 3 - 
osobowe z łazienkami i wc. Do dyspozycji go-
ści: w hotelach z reguły restauracja, bar, kantor. 
Wyżywienie: wg programu. Kategoria lokalna: 
***/****.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu w Aga-
dirze. Opisy hoteli w sekcji “Wypoczynek - Ma-
roko” i w systemie rezerwacyjnym R.pl..
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z opłatą lotniskową, transfery 
klimatyzowanym autokarem na terenie Maroka, 
7 rozpoczętych dób hotelowych w hotelach *** 
lub ****, 7 śniadań i 7 obiadokolacji, obsługę 
polskojęzycznego pilota podczas zwiedzania, 
ubezpieczenie TU Europa (wariant Standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu, kosztów lokalnych przewodników, na-
piwków dla bagażowych oraz zestawu słuchaw-
kowego Tour Guide System (łącznie ok. 85 EUR/
os. płatne na miejscu pilotowi jako pakiet), 
fakultatywnej wycieczki jeepami na pustynię 
(około 50 EUR/os.), a także napojów do kolacji 
oraz innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Każdy podróżny z obywatel-
stwem polskim musi mieć paszport ważny przy-
najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu z Maroka. 
Przy pobytach do 90 dni wiza nie jest wyma-
gana od obywateli polskich. Obywateli pozo-
stałych państw mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowo-wizowe.

CENA OD

1899 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

Agador Caribbean Village 
***

od 849 zł

IBEROSTAR Founty Beach 
****+

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

Zapraszam w niezapomnianą podróż 
po kraju, który zachwyca pięk-
nem krajobrazu, wycisza i czaruje 
przenosząc wędrowców do miejsc, 
w których dawno zatrzymał się czas. 
Malownicze doliny presaharyjskich 
rzek, oazy, wąwozy górskie, majestat 
i bezkres pustyni... czekają. Magiczne 
Południe uwiedzie prostotą i spoko-
jem codziennego życia, uśmiechem 
gościnnych mieszkańców, gestem 
powitania, podaną szklanką herbaty. 

Krystyna Dąbrowska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: MRP

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 13.11 2449 4430

13.11 - 20.11 2270 4299

20.11 - 27.11 2099 4199

27.11 - 04.12 2099 4099

04.12 - 11.12 1999 3999

11.12 - 18.12 1899 3970

18.12 - 25.12 2099 4199

25.12 - 01.01 2599 4499

01.01 - 08.01 2170 4130

08.01 - 15.01 2230 4230

15.01 - 22.01 2430 4399

22.01 - 29.01 2430 4399

29.01 - 05.02 2420 4399

05.02 - 12.02 2420 4399

12.02 - 19.02 2420 4399

19.02 - 26.02 2299 4349

26.02 - 05.03 2249 4220

05.03 - 12.03 2220 4220

12.03 - 19.03 2199 4199

19.03 - 26.03 2199 4199

26.03 - 02.04 2199 4130

02.04 - 09.04 2299 4230

09.04 - 16.04 2170 4130

16.04 - 23.04 2270 4099

23.04 - 30.04 2170 4130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 

Dopłata za pok. 1 os. od 400 
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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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Info
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,

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA



312

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.



Pobierasz
aplikację

Aplikacja weryfikuje
stan wyświetlacza

Szybka płatność
i gotowe

Najprostszy sposóbNajprostszy sposób

Szczegółowe warunki odpowiedzialności oraz wyłączenia zawarte są
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie www.tueuropa.pl

• Wymiana wyświetlacza 
 na nowy

• Szybki serwis 
 door-to-door

• Tylko 9,99 zł/miesiąc

na ubezpieczenie 
wyświetlacza telefonu

Ubezpieczenie wyświetlacza telefonu 
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