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Korzystna zaliczka – tylko 20%

Bezpłatna zmiana rezerwacji w wersji 
„Standard” – gratis!
Możesz zmienić hotel, kierunek, termin wyjazdu 
bez dodatkowych kosztów do 45 dni przed wyjazdem.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
TU Europa – tylko 15 zł od osoby!
Jeśli z przyczyn losowych musisz zrezygnować z wyjazdu, 
możesz odzyskać 100% wpłaconej kwoty.

Bezpłatna zmiana rezerwacji w wersji „Premium”
Możesz zmienić hotel, kierunek, termin wyjazdu bez dodatkowych kosztów
do 15 dni przed wyjazdem.

Lepsze ubezpieczenie podróżne 
„Wariant Rekomendowany”

Wybór miejsca w samolocie
Specjalna zniżka jest możliwa tylko i wyłącznie przy wyborze wszystkich
3 benefitów.

Pakiet benefitów premium
za 50% ceny!
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Zyskaj
kupując w przedsprzedaży!

do 14.11.2019

100%
Pewności Najniższej Ceny
Jeśli cena Twojej wycieczki spadnie, zwrócimy Ci 
różnicę. Nawet dzień przed wyjazdem!

do 700 zł rabatu dla dzieci

do 1000 zł rabatu na hotele w standardzie Premium

Specjalna zniżka
dla lojalnych Klientów!
Jeśli spędzałeś z nami urlop w terminie
od 16.08.2016 do 15.08.2019 możesz zyskać nawet 
600 zł dodatkowej zniżki!

1 wyjazd w powyższym terminie - zniżka 400 zł na Lato 2020

2 wyjazdy w powyższym terminie - zniżka 500 zł na Lato 2020

3 wyjazdy i więcej w powyższym terminie - zniżka 600 zł na Lato 2020

Sprawdź warunki promocji w swoim biurze lub na R.pl
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Spokojne
wakacje 50+

specjalna oferta dla Klientów 50+

terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie

minimum trzy posiłki dziennie oraz napoje

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 lub na obiad w lokalnej knajpce

opieka profesjonalnych, polskojęzycznych 
rezydentów

Wakacyjny wypoczynek nie musi się kojarzyć z tłumem
i wyścigami do wolnych leżaków. Wakacje poza szczytem sezonu 
to spokój i wypoczynek całkowicie bez pośpiechu. Jeśli 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!
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Wiemy, co lubią nasi Klienci

 atrakcyjna cena

 blisko na plażę

 wygodne pokoje

 super baseny

 dobre wyżywienie

 all inclusive
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White Olive Elite *****
ZAKYNTHOS

Laganas   strona 274  NOWOŚĆ

Hotel otwarty w lipcu 2019 roku!

 

White Olive Premium ****
ZAKYNTHOS

Cameo   strona 284

Laganas   strona 278

RODOS

Lindos   strona 232  NOWOŚĆ
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Rozkoszuj się wakacjami 
w standardzie premium
Ten sezon zapowiada się szczególnie! Z przyjemnością informujemy, 
że wprowadziliśmy w tym roku po raz pierwszu do oferty wyjątkowe 
hotele - zarówno o szczególnym charakterze rodzinnym z wieloma 
atrakcjami, jak i wyróżniające się pięknym położeniem, bądź oferujące 
znakomity standard obsługi. Teraz również w wielu obiektach specjalne 
pokoje rodzinne. Jedno jest pewne! Każdy znajdzie coś dla siebie!

Sprawdź ofertę na stronach katalogu oraz na R.pl
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Wakacje dla 
wymagających

W STANDARDZIE PREMIUM

DODALIŚMY DLA WAS

50 HOTELI
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Rodzinne wakacje to czas, gdy wszyscy mogą być 
nareszcie razem. Wiemy, czego na nich szukasz... 
Ważne jest to, żeby było mnóstwo atrakcji, miejsc 
do zabawy dla dzieci i zajęć, w które wszyscy mogą się 
zaangażować. Do tego bezpieczny basen, aquapark 
i plaża. No i chwila wytchnienia dla dorosłych, kiedy 
dzieci będą pod opieką animatorów.

Nasza rodzinna oferta to:
hotele przyjazne dla rodzin z dziećmi
baseny z brodzikiem, place zabaw i szeroki wybór
obiektów z aquaparkiem 
ponad 70 Figloklubów z animacjami w języku polskim
dla dzieci i dorosłych
hotele o różnym standardzie na każdą kieszeń
szeroki wybór hoteli o wysokim standardzie
dla wymagających Klientów
wiele możliwości zakwaterowania w zależności od 
wielkości rodziny oraz wymagań - pokoje standardowe 
oraz rodzinne

Rodzinne wakacje 
Piękne wrażenia, super wspomnienia!

2% dodatkowej zniżki dla posiadaczy
Karty Dużej Rodziny
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Urodziłam się w dalekiej Afryce. Wraz z innymi małpkami przez cały dzień tańczyłyśmy, wspinałyśmy 
się na palmy i wymyślałyśmy najróżniejsze zabawy. Na dobranoc rodzice snuli opowieści o podróżach 
i dalekich krajach, w których jest mnóstwo dzieci, które tak jak my uwielbiają psoty. Zapragnęłam poz- 
nać je wszystkie. Zgodnie z naszą pradawną tradycją, gdy małpka wyrusza w podróż, plemię nadaje jej 
magiczne imię. Dla mnie wybrano imię FIGLO. A to dlatego, że moje figle były najfajniejsze! Od tego czasu 
odwiedzam mnóstwo hoteli w różnych krajach i tam, gdzie się pojawię, powstaje mój Klub – Figloklub!

IMIĘ:
MIEJSCE URODZENIA:
ZAINTERESOWANIA:

ULUBIONY OWOC:
JEST SMUTNA KIEDY:

NIE LUBI:
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

MAŁPKA FIGLO
MAŁPIA KRAINA, AFRYKA
TANIEC, GRY, ZABAWY, KONKURSY,
PRZEBIERANKI I PODRÓŻE
BANAN
DZIECI SĄ SMUTNE
GDY JEST NUDNO
JESZCZE WIĘCEJ ZABAWY!

Cześć,  
jestem Figlo!

Wakacje w Figloklubie to czas spędzony pod opieką najbardziej 
doświadczonych Animatorów w Polsce, adeptów Akademii Rainbow. 
Program animacji dobierany jest na miejscu do możliwości i zainteresowań 
dzieci. Większość aktywności prowadzonych jest na świeżym powietrzu  
– zawsze bezpiecznie, zawsze w zgodzie z potrzebami dzieci.  
Ale pod opiekę Animatorów trafią nie tylko dzieci… Dla dorosłych gotowy 
jest program atrakcji sportowych, integracyjnych i krajoznawczych.  
Do niczego nie zmuszamy, do wszystkiego zachęcamy.

Animatorzy
z pasją

Hotele z animacjami dla dzieci i dla dorosłych opatrzone znaczkiem Figloklub znajdziesz w spisie treści i na stronach katalogu.
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Wakacje z całą rodzinną to czas wyjątkowy, pełny wrażeń, radości oraz 
prawdziwego relaksu. Dlatego właśnie stworzyliśmy Figlokluby. Wszystkie 
znajdują się w hotelach przystosowanych do wymagań rodzin z dziećmi, 
przy plaży lub w jej bliskim sąsiedztwie, z basenem i miejscem do zabawy 
dla dzieci. Często dodatkowym atutem jest aquapark. Pod czujnym okiem 
naszych Animatorów dzieci biorą udział w licznych zabawach tematycznych 
i grach sportowych. Wtedy dorośli mają czas dla siebie lub uczestniczą 
w animacjach przeznaczonych specjalnie dla nich.

Figlokluby!
Z myślą o rodzinnym 
wypoczynku

 wyselekcjonowane hotele
 zajęcia 6 dni w tygodniu, od czerwca do września
 animacje dla dzieci i rozrywka dla dorosłych 
 zajęcia w języku polskim
 opieka najlepszych Animatorów

 zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat  
 (i młodszych w towarzystwie rodziców lub opiekunów)

Zapraszamy na R.pl/figlokluby
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Hotele z animacjami dla dzieci i dla dorosłych opatrzone znaczkiem Figloklub znajdziesz w spisie treści i na stronach katalogu.

Zapraszamy na R.pl/figlokluby

W ciągu dnia waterpolo, fitness lub bingo.
Wieczorem spacer, disco lub karaoke.
Możliwości jest wiele,
a każda to sposób na rozrywkowe wakacje!

Aktywność plus relaks.
Czyli gry i zabawy przygotowane przez naszych Animatorów. 
Co powiesz na orzeźwiający aqua aerobic, energetyczny stretching
lub relaksującą jogę? A może mecz plażowej siatkówki
albo mini zawody sportowe dla całej rodziny? Będzie się działo!

Zajęcia w Figloklubach dostosowywane są do warunków panujących w hotelu.
Niektóre aktywności mogą być dodatkowo płatne.

Coś dla Dorosłych
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W Figloklubie nie ma czasu na nudę!
To czas małych podróżników, piratów,
Indian i czarodziejów. To dni pełne przygód 
i magii oraz roztańczone wieczory disco.

Każdy dzień to inny świat!
Polecamy zabawy tematyczne, jak dzień indiańskich bohaterów 
z polowaniem na bizona, budową kryjówek, tworzeniem ozdób 
i łapaniem snów. A może lot w kosmos? Albo epicka zabawa 
w Błędnych Rycerzy i Obłędne Księżniczki? Nie może zabraknąć 
pirackich przygód i poszukiwania skarbów.

Tutaj wszystko jest możliwe!

W Figloklubie znajdzie się także czas na sztukę
i na sportowe emocje.
Nasi Animatorzy przygotowali kreatywny program 
rozwoju artystycznych pasji oraz mini olimpiadę 
dla małych sportowców.

To tylko część atrakcji.  
Więcej czeka w Figloklubie :)

Coś dla Dzieci
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A może polecieć na wczasy nieco dalej niż zwykle?  
Zmienić kontynent, strefę klimatyczną i kulturę. 
Spędzić cudowne chwile, patrząc na nowe widoki. 
Oto kilka inspiracji…

Dalej, piękniej, 
ciekawiej
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KENIA
Jeśli chcesz podziwiać niezapomniane zachody słońca, delektować się dziką przyrodą 
i zatańczyć z Masajami, to dobrze trafiłeś. Popijając kawę w jednym z parków w to-
warzystwie zwierząt, będziesz rozmyślał o krystalicznie czystej wodzie Oceanu Indyj-
skiego, wspaniałych plażach, malowniczych zakątkach starego miasta w Mombasie. 
Przygoda czeka!

JORDANIA
Jordania, to prawdziwa kusicielka! Z jednej strony mnóstwo możliwości do plażowania, 
a z drugiej do aktywnego wypoczynku i zwiedzania. Proponujemy safari po pustyni Wadi 
Rum, nurkowanie, czy odkrywanie biblijnych miejsc, takich jak Petra, Góra Nebo lub 
Dżerasz. Jordania zachwyca także gościnnością i intryguje wieloma obliczami Ammanu. 
Odpoczywaj i Zwiedzaj!

DOMINIKANA – PUERTO PLATA
Chcesz spędzić wczasy w raju? Leć na Dominikanę, a konkretnie na jej północ – Puerto 
Plata. Czekają tam na Ciebie jedne z najpiękniejszych plaż na świecie o miękkim bia-
łym piasku, z palmami kokosowymi chylącymi się wprost do szmaragdowej wody. 
Klimatu dopełnią karaibskie drinki i rozgwieżdżone noce po pełnych słońca dniach.

INDONEZJA – BALI
Bali ma wiele przydomków - wyspa artystów, wyspa świątyń, kraina szczęśliwości. 
Nic dziwnego, skoro zobaczysz na niej spektakularne krajobrazy, tarasy ryżowe, piasz-
czyste plaże, turkusowe laguny, zabytki i artefakty inspirowane zarówno hinduizmem, 
jak i miejscowymi wierzeniami.

EMIRATY ARABSKIE
Tutaj złote i bezkresne piaski pustyni sąsiadują z ultranowoczesnymi metropolia-
mi, których architektura nie ma sobie równej nigdzie indziej. Przepych, technologie 
przyszłości, znakomite hotele i cudowne plaże – to wszystko przyciąga jak magnes. 
Zakochacie się od pierwszego wejrzenia.
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Pewne
i bezpieczne 
wakacje
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Promocja dotyczy wszystkich imprez zawartych w katalogach Rainbow, Lato 2020. Warunkiem udziału w promocji jest wpłata zaliczki w wysokości 
20%. Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Rabaty mogą różnić się dla poszczególnych kierunków, hoteli i terminów. Pełna lista rabatów 
dostępna jest w biurach podróży i na stronie internetowej R.pl. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych 
powyżej 20 osób. Rabat promocyjny przysługuje od cen podstawowych, wszystkie dopłaty (opłaty lotniskowe, dopłaty do wyżywienia itp.) płatne 
wg cen bieżących.

KORZYSTNA ZALICZKA
Szybkie decyzje nagradzamy wieloma korzyściami. Wśród nich 
bardzo korzystna zaliczka w wysokości 20% całkowitej wartości 
umowy przy dokonywaniu rezerwacji do 14 listopada 2019. 
Kwotę można zapłacić przelewem na nasze konto podane na 
umowie, gotówką lub kartą w naszych biurach. W sieci niezależ- 
nych biur agencyjnych obowiązują formy płatności uzgodnione 
z agentem. Resztę kwoty należy dopłacić najpóźniej 30 dni 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w miejscu zakupu 
lub przelewem.

100% PEWNOŚCI NAJNIŻSZEJ CENY
Jeśli dokonasz rezerwacji do 14.11.2019 masz 100% Pewności Najniższej Ceny. Jeśli w okresie od momentu zakupu imprezy turystycznej, 
aż do jednego dnia roboczego przed jej rozpoczęciem okaże się, że cena jest niższa i dotyczy tych samych parametrów wyjazdu co 
na umowie, zwrócimy różnicę w cenie. Pewność Najniższej Ceny dotyczy również ofert Last Minute i obejmuje tylko ofertę Rainbow. 
Z usługi można skorzystać tylko raz i nie działa wstecz. Szczegółowe informacje i warunki usługi zawarte są w warunkach promocji 
dostępnych w sieci sprzedaży i na stronie R.pl

KARTA STAŁEGO KLIENTA
Nasza Karta Stałego Klienta daje wiele korzyści: 10% rabatu od cen katalogowych nieobjętych promocjami, 5% rabatu na oferty Last 
Minute i 2% na pozostałe promocje. Stali Klienci jako pierwsi są informowani o promocjach, nowych katalogach i ofertach specjalnych. 
Kartę można otrzymać bezpłatnie przy czwartym wyjeździe lub kupić za 299 PLN.

CIESZ SIĘ WAKACJAMI Z GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA
Posiadamy gwarancję TU Europa S.A. na 190 mln PLN.

Polski Związek
Organizatorów Turystyki Spółka Giełdowa Polska Izba TurystykiRzetelna FirmaNa rynku od 1990 roku

Na rynku od

1990

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW 
REZYGNACJI 100% TU Europa S.A.
Aby zapewnić sobie ochronę na wypadek gdybyś z niektó- 
rych przyczyn losowych musiał zrezygnować z wyjazdu lub 
przerwać swoje wakacje, proponujemy UBEZPIECZENIE OD 
KOSZTÓW REZYGNACJI 100% zapewniane przez TU Europa 
S.A. Tylko do 14.11 ubezpieczenie oferujemy w specjalnej ce- 
nie 15 zł/osoby. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znaj-
dziesz w punktach sprzedaży.

BEZPŁATNA ZMIANA REZERWACJI
Jeśli będziesz musiał zmienić termin i rodzaj wyjazdu, kierunek lub hotel, nie poniesiesz z tego tytułu kosztów, nawet do 15 dni przed 
wyjazdem. Za zmianę nie pobierzemy opłat według warunków uczestnictwa, a cena zostanie przeliczona zgodnie z rabatem z dnia 
zakupu, w miarę dostępności miejsc w hotelach, na programach objazdowych i samolotach. Jeśli nowa impreza będzie droższa, należy 
dopłacić różnicę wynikającą z wyliczenia ceny. W przypadku wyboru tańszej wycieczki, różnica w cenie nie może wynosić więcej niż 5%. 
Zachowany rabat nie może być wyższy niż najwyższy rabat obowiązujący na daną imprezę i dany termin w dniu dokonania rezerwacji. 
Z usługi można skorzystać tylko raz w ramach jednej rezerwacji i tylko i wyłącznie w ramach oferty z sezonu Lato 2020. Warunkiem 
skorzystania z usługi  jest równoczesna zmiana dla wszystkich osób z rezerwacji zakwaterowanych w jednym pokoju. Nie jest możliwa 
zmiana dla pojedynczych uczestników zakwaterowanych w tym samym pokoju oraz zmiana uczestnika.
Do 14 listopada 2019 usługa w wersji „Standard”, czyli obowiązująca do 45 dni przed wyjazdem jest gratis, natomiast wersję „Premium”, 
czyli obowiązującą do 15 dni przed wyjazdem można nabyć z rabatem 50% przy zakupie całego pakietu benefitów premium. Cena usługi 
w sprzedaży regularnej w zależności od wybranego wariantu wynosi od 49 do 299 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich 
wersji oraz warunków dostępne są w punktach sprzedaży.



20

Spis treści

2 Zyskaj kupując w przedsprzedaży!

4 Spokojne wakacje 50+

6 Hotele Rainbow

8 Wakacje dla wymagających

10 Rodzinne wakacje 

12 Figlokluby

 - z myślą o rodzinnym wypoczynku

16 Dalej, piękniej, ciekawiej

18 Pewne i bezpieczne wakacje

20 Spis treści

22 Jesteśmy do Twoich usług

24 Firmujemy świetną  integrację

25  Business Travel  Managment

26 Poznaj nas z innej strony

GRECJA

28 Grecja • Chalkidiki

29 Informacje ogólne

30 Atrakcje i wycieczki lokalne

32 Sani Beach 

33 Alia Palace 

34 Akrathos Beach    Figlo Klub  

36 Alexandros 

37 Istion Club & Spa 

38 Arystoteles Hotel    Figlo Klub  
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44 Lesse 
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87 Lido Corfu 
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89 Golden Sands 
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91 Dassia Holiday Club 
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97 Informacje ogólne

98 Atrakcje i wycieczki lokalne

100 Spokojne wakacje 50+

102 Ikos Aria 

103 Kipriotis Maris 

104 Kipriotis Panorama

 Hotel and Suites    Figlo Klub  

106 Kipriotis Hippocrates 

107 Apollon Windmil (ex. Boheme) 

108 LABRANDA

 Marine Aqua Park    Figlo Klub  

110 Apollon    Figlo Klub  

112 Aslanis 

113 Eleni 

114 Grecja • Kreta

115 Informacje ogólne

 Hotele Chania

116 Atrakcje i wycieczki lokalne

118 Spokojne wakacje 50+

120 Kiani Beach    Figlo Klub  

122 Cretan Dream Royal 

123 Silver Beach 

124 IBEROSTAR Creta Panorama & Mare 

125 IBEROSTAR Creta Marine 

126 Louis Creta Princess    Figlo Klub  

128 Kalyves Beach 

129 Maleme Mare 

130 Creta Palm Hotel & Apartments 

131 Haris 

132 Summer Beach 

134 Kavros Beach 

135 Eleftheria 

136 Stella Katrin 

137 Apartamenty Mediterranea

 Hotele Heraklion
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140 Aldemar Royal Mare 

141 Dessole Malia Beach 
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146 Dessole Blue Star 

147 Alexander House 
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154 Atrakcje i wycieczki lokalne
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187 Studia Annitas 

188 Grecja • Peloponez

189 Informacje ogólne

190 Atrakcje i wycieczki lokalne

192 Aldemar Olympian Village    Figlo Klub  

194 Ramada Loutraki Poseidon Resort 

195 Club Hotel Casino 

196 Porto Rio 

197 Pappas 

198 Kanelli Beach 

199 Aparthotel Sea And Sun 

200 Grecja • Riwiera Olimpijska

201 Informacje ogólne

202 Atrakcje i wycieczki lokalne

204 San Panteleimon 

206 Olympus Thea 

207 Cosmopolitan Hotel & SPA 

208 Mythic Summer 

209 Parthenon Art 

210 Konstantin 

211 Dias 

212 Dias Apartments 

213 Aparthotel Jason 

214 Nafsika 

215 Studia Karies 

216 Grecja • Rodos

217 Informacje ogólne

218 Atrakcje i wycieczki lokalne

220 Spokojne wakacje 50+

222 Amathus Elite Suites 

223 Rhodes Bay Hotel

 (ex. Amathus Beach Hotel) 

224 Costa Lindia 

225 Lindos Breeze Beach Hotel 

226 LABRANDA Miraluna Village 

227 Gennadi Grand Resort 

228 LABRANDA

 Blue Bay Resort    Figlo Klub  

230 Ialyssos Bay    Figlo Klub  

232 White Olive Premium Lindos 

234 Dessole Lippia Golf Resort 

235 Dessole Olympos 

236 LABRANDA Kiotari Bay 

237 Forum Residence Family & Beach 

238 Marathon 

239 Olympia Sun 

240 Lymberia 

241 Happy Days 

242 Tsampika    Figlo Klub  

244 Diagoras 

245 Summer Dream 

246 Kassandra Apartments 

247 Paras Sun 

248 Grecja • Skopelos

249 Informacje ogólne

250 Atrakcje i wycieczki lokalne

252 Skopelos Holidays Hotel & SPA 

253 Blue Green Bay 

254 Elios Holidays    Figlo Klub  

256 Rigas 

257 Studia Pantelis 

258 Grecja • Santorini

259 Informacje ogólne

260 Atrakcje i wycieczki lokalne

262 Costa Grand Resort & SPA 

263 Delfini Villas 

264 Santo MiraMare Resort 

265 Aegean Plaza 

266 Iliada Odysea 

267 Areti 

268 Rena 

269 Marianna 

270 Grecja • Zakynthos

271 Informacje ogólne

272 Atrakcje i wycieczki lokalne

274 White Olive Elite Laganas 

276 Louis Zante Beach 

277 Majestic 

278 White Olive Premium Laganas 

280 Poseidon Beach    Figlo Klub  

282 Gardelli Resort    Figlo Klub  

284 White Olive Premium Cameo 

286 Admiral Tsilivi 

287 Zante Village 

288 Admiral Argassi 

289 Commodore 
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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.

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.

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

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

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

lot bezpośredni BEZPOŚREDNIO NA WAKACJE - przelot odbywa się bez przesiadek 
i międzylądowań, nowoczesnym komfortowym samolotem Boeing 787 
lub podobnym. Do wyboru klasa ekonomiczna, premium i biznes.

Nasze oznaczenia

290 Ikaros Hotel

292 Kali Pigi & Danny`s annex (Katerina) 

293 Megara 

294 Alex Studios 

295 Chrysafis

MACEDONIA

296 Macedonia

297 Informacje ogólne

298 Atrakcje i wycieczki lokalne

300 Izgrev Spa & Aquapark 

301 Granit 

302 Makpetrol 

303 Sileks 

304 Mizo 

305 Aqualina 

BUŁGARIA

306 Bułgaria

307 Informacje ogólne

 Hotele Złote Piaski i Albena

308 Atrakcje i wycieczki lokalne

310 Sunrise All Suites Resort    Figlo Klub  

312 Berlin Golden Beach    Figlo Klub  

314 Berlin Green Park    Figlo Klub  

316 Sunrise Blue Magic Resort    Figlo Klub  

318 Primasol Sunrise 

319 Havana 

320 Aphrodite 

321 Park Hotel Golden Beach 

322 Palm Beach 

323 Algara Beach 

324 Sofia 

325 Argisht Partez 

326 Paradise Green Park 

327 Detelina 

328 Arabella Beach    Figlo Klub  

330 Kaliopa 

331 Orchidea 

 Hotele Słoneczny Brzeg

332 Atrakcje i wycieczki lokalne

334 Wave Resort 

335 Martinez Aparthotel 

336 Festa Panorama    Figlo Klub  

338 Hacienda Beach    Figlo Klub  

340 Primorsko Del Sol    Figlo Klub  

342 Royal Park    Figlo Klub  

344 Paradise Beach 

345 Festa Via Pontica 

346 Yavor Palace 

347 Diamond 

348 Festa Gardenia Hills    Figlo Klub  

350 Baikal 

351 Avliga Beach 

352 Calypso 

353 Royal Beach 

CHORWACJA

354 Chorwacja

355 Informacje ogólne

 Hotele Orebic i Korcula

356 Atrakcje i wycieczki lokalne

358 Aminess Grand Azure 

359 Port 9 

360 Liburna 

361 Bellevue Orebić Hotel 

362 Adria Beach    Figlo Klub  

364 Posejdon 

365 Jadran 

 Hotele Dubrownik

366 Atrakcje i wycieczki lokalne

368 Ariston Hotel 

369 Valamar President 

370 Admiral 

371 Croatia Cavtat 

372 Osmine    Figlo Klub  

374 Hotel & Villas Plat 

376 Epidaurus 

377 Ivka 

378 Apartamenty Dubrownik 

379 Apartamenty Makarska

 Hotele Makarska Riwiera,

 Hvar, Neum

380 Atrakcje i wycieczki lokalne

382 Grand Hotel Neum

 - Wellness & Spa Centar 

383 Sunce 

384 Ivando 

385 Hotel Krasna 

386 Hotel Nano 

387 Labineca 

388 Gradac 

390 Brzet 

391 Apartamenty Omiś 

392 LABRANDA Senses Resort    Figlo Klub  

394 Hotel Hvar 

395 Lavanda 

 Hotele Kasztelańska Riwiera

398 Amadria Park Ivan 

399 Amadria Park Andrija 

400 Kastel 

401 Adria 

402 Medena 

403 Villa Penava 

404 Sagitta Holiday Village 

 Hotele Slatine

406 Atrakcje i wycieczki lokalne

408 Villa Marco Polo 

410 Villa Vrtal 

411 Villa Bijela Kucica 

412 Villa Bozo 

413 Villa Sofija 

414 Villa Mirijana 

415 Villa Andrija 

CZARNOGÓRA

416 Czarnogóra

417 Informacje ogólne

418 Atrakcje i wycieczki lokalne

420 Falkensteiner Hotel Montenegro 

421 IBEROSTAR Bellevue 

422 IBEROSTAR Herceg Novi 

423 Princess 

424 Otrant    Figlo Klub  

426 Ville Otrant    Figlo Klub  

428 Holiday Villages Montenegro 

429 Long Beach Montenegro 

430 Tatjana 

431 Dubrava 

432 Montenegro 

434 Sars 

435 Aparthotel David 

436 Villa Primafila 

437 Miasteczko Turystyczne

 Slovenska Plaża 

438 Mala Plaza 

439 Apartamenty Palace 

ALBANIA

440 Albania • Durres

441 Informacje ogólne

442 Atrakcje i wycieczki lokalne

444 Prestige Resort 

445 Royal G3 

446 Hotel Eter 

447 Villa Palma 

448 Fafa One    Figlo Klub  

450 Perandor Beach 

452 Adriatik II 

453 Apartamenty Adriatik

WAŻNE

454 Przeczytaj Koniecznie 

457 Ogólne Warunki Uczestnictwa 



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. AUCHAN *
ul. Hetmańska 16
(85) 876 20 40
bialystok.auchan@R.pl
– wkrótce przeniesienie do
C.H. BIAŁA *
ul. Cz. Miłosza 2

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

ul. Gdańska 14
(52) 345 66 76, 328 02 15
bydgoszcz.gdanska@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
NOWY SALON
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
NOWY ADRES
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

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
NOWY ADRES
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

PIŁA
ul. Wojska Polskiego 24 F
(67) 348 89 07
tel. kom. 666 885 256
pila.wojskapolskiego@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
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. PANORAMA *
ul. Górecka 30
(61) 650 00 44
poznan.panorama@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
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

C.H. TURZYN *
Al. Bohaterów Warszawy 42
(91) 464 64 11, 464 64 12
szczecin.turzyn@R.pl

ŚWIDNICA
ul. Długa 52
(74) 851 98 57
tel. kom. 500 383 284
swidnica.dluga@R.pl

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

TARNÓW
ul. Urszulańska 3
(14) 657 22 32
tarnow.urszulanska@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. Marynarska 15 (bud. New City)
(22) 212 54 62, 212 54 63
warszawa.marynarska@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. BEMOWO *
ul. Powstańców Śląskich 126
(22) 290 62 83
warszawa.bemowo@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
tel. kom. 501 757 137, 501 757 157
warszawa.mlociny@R.pl

WKRÓTCE OTWARCIE
C.H. ARKADIA *
Al. J. Pawła II 82

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

WEJHEROWO
ul. 12 Marca 240
(58) 672 39 90
wejherowo.12marca@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

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

WRZEŚNIA 
C.H. KARUZELA *
ul. Kolejowa 15
tel. kom. 616 794 985
wrzesnia.karuzela@R.pl

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

ul. Wolności 301
(32) 271 15 10, 271 05 20
zabrze.wolnosci@R.pl
– wkrótce przeniesienie do
C.H. PLATAN *
Plac Teatralny 12

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

ZAWIERCIE
C.H. ZAWIERCIE *
ul. Leśna 10 A
(32) 733 89 77
zawiercie@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

Republika Czeska

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

Litwa

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

* - biura czynne 7 dni w tygodniu
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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.



2525

Doświadczenie
i profesjonalne
doradztwo

 BUSINESS TRAVEL  
MANAGMENT
by Rainbow

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

narty@r.pl                          tel: 797 408 039

• mamy 29 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 2/1, 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, tel. (32) 271 15 10

KONGRESY, KONFERENCJE 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



Poznaj nas z innej strony

NEW HOPE AFRICA

Poznaj wspaniałe inicjatywy, które z dumą wspieramy.
Każdy może włączyć się w pomaganie.

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

Pozarządowa organizacja non profit, walcząca 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 Rainbow Fundacja podjęła wspólną, kilkuletnią inicjatywę 
budowy przedszkola i nowej szkoły w Kenii; wspieramy też Fundację w organizacji zbiórki darów dla dzieci z Kenii. 
                   dowiedz się więcej na: mailitatutotu.com
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GAJUSZ

HAPPY KIDS
Happy Kids od 16 lat otacza opieką osierocone maluchy oraz dzieci, które nie mogą się wychowywać w domach biolo-
gicznych 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. Podopiecznych fundacji jest 
już ponad 4000! W latach 2018 i 2019 Rainbow wsparł wakacyjną akcję Happy Bus, finansując odnowienie autobusu 
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 wirtu-
ala do reala”, podopieczni i opiekunowie zwycięskiego Domu Rodzinnego wyjechali na wakacje na Cypr. W bieżącym 
i kolejnych latach planujemy całoroczne działania na rzecz fundacji.                       dowiedz się więcej na: happykids.pl

Fundacja powstała 20 lat temu w Łodzi, by pomagać chorym (często nieuleczalnie) i samotnym dzieciom. Każdego 
roku wspiera ponad 200 rodzin. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę, spełnia marzenia. W 2018 
i 2019 roku Rainbow zaangażował się w jeden z projektów Fundacji nakierowany na wsparcie dla rodzeństwa najciężej 
chorych dzieci, wspierając organizację dla dzieci wyjazdów wakacyjnych (kolonii).

dowiedz się więcej na: gajusz.org.pl
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Grecja Chalkidiki

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław 
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Grecja Chalkidiki

Possidi

Nea Skioni

Pefkochori

CHALKIDIKI

Chanioti

Paliouri

ATHOS

SITHONIA

KASSANDRA

Saloniki GRECJA

Nea Potidea
Nea Moudania

Kalithea
Afitos

Tripiti

Ouranoupoli

Grecja

Chalkidiki

Położony na wschód od Salonik jest jedną 
z największych atrakcji tej części Grecji. Kształt 
półwyspu podobny jest do trójzębu i składa się 
z trzech części: Kassandra, Sithonia i Athos. Na 
całym Chalkidiki jest ponad 500 km plaż, do 
tego lasy piniowe, skaliste urwiska i najbardziej 
tajemnicze klasztory - Teokratyczna Republika 
Mnichów na górze Athos, które oglądać można 
tylko z wybrzeża.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EUR - EUR. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W miej-
scowościach turystycznych istnieje wiele 
miejsc w których można wymienić dolary 
USA.

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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8 EUR; 
woda 1 l - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

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

W regionie
Nea Potidea
Ta malownicza wioska to świetna baza wypa-
dowa. Atrakcją miejscowości są pozostałości 
murów obronnych z VI w. p.n.e., kanał o 
długości 1250 m., oddzielający cypel od stałego 
lądu, łączący Zatoki Thermaikos i Toroneos, jak 
również tradycyjne tawerny serwujące potrawy 
z ryb i owoców morza oraz piaszczyste plaże.
Chanioti
Jedna z najładniejszych miejscowości tury-
stycznych na Chalkidiki. Idealna na urlop z 
rodziną lub wakacje we dwoje. Ładna plaża z 
białym piaskiem jest centrum życia w ciągu 
dnia, a wieczorem atrakcje koncentrują się 
wokół głównego placu i sąsiednich ulic.
Pefkochori
Turystyczny kurort, którego centrum jest plaża i 
nadmorska promenada, oferuje wiele rozrywek 
w ciągu dnia i wieczorem. W sezonie to główne 
miejsce rozrywkowe półwyspu, idealne dla 
młodych osób lubiących wakacyjną zabawę. 
Paliouri
Spokojna miejscowość, która ciągle zachowała 
tradycyjny klimat i styl życia mieszkańców. 
Doskonały wybór dla rodzin z dziećmi i tych, 
którzy szukają spokojnego odpoczynku. Tu 
można przeżyć prawdziwe greckie wakacje, z 
dala od zgiełku kurortów.
Ouranoupoli
Ostatnie świeckie miasteczko graniczące z 
Teokratyczną Republiką Mnichów na Półwyspie 
Athos. Symbolem Ouranoupoli jest bizantyjska 

wieża fortyfikacyjna Prosphorion pochodząca z 
XIV w. Region ten charakteryzuje się malowni-
czymi widokami, wzgórzami porośniętymi so-
snowymi lasami i gajami oliwnymi kontrastu-
jących ze złotymi plażami i turkusową wodą.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - ho-
tel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych (w przypadku imprezy 11 - dniowej 
10 rozpoczętych dób hotelowych, wylot w 
środę, powrót w sobotę; w przypadku imprezy 
12 - dniowej 11 rozpoczętych dób hotelowych, 
wylot w sobotę, powrót w środę), wyżywienie 
wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego 
rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie ho-
teli nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od 
standardu hotelu i wynosi od 0,5 do 4 EUR za 
pokój za dzień pobytu. Podatek płatny będzie 
obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowa-
niem. Szczegóły w opisie hotelu.

Grecja
Chalkidiki

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IV V VI VII VIII IX X
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Grecja Chalkidiki

Wycieczki lokalne

Dotykając nieba – Meteory
Meteory - „skały zawieszone na niebie”. Miejsce to zostało ogło-
szone ósmym cudem świata i uważane jest przez wielu za najbar-
dziej niezwykłe miejsce w Grecji. Trasa prowadzi wzdłuż masywu 
Olimpu - mitycznej rezydencji bogów i przez opiewaną przez sta-
rożytnych poetów Dolinę Tempe (Tembi). Unikatowy zespół skalny 
Meteorów składa się z niemal pionowych, monolitycznych bloków 
skalnych, sięgających kilkuset metrów wysokości, na których śre-
dniowieczni zakonnicy usytuowali swoje monastery. W działają-
cych do dzisiaj 6-ciu klasztorach można podziwiać wspaniałe freski 
m.in. Teofanesa z Krety, zabytkowe ikony, pergaminy, bulle, księgi 
i akty nadania królów bałkańskich, szaty i naczynia liturgiczne, jak 

również poznać tajemnice codziennego życia mnichów z XII - XVI 
w. Podczas czasu wolnego obiad w lokalnej tawernie (opcjonal-
nie). Cena nie zawiera obiadu oraz Wejścia do Klasztorów - ok 6 
EUR/os. (płatne na miejscu). Cena od 269 zł/os.

Dzika Sithonia
Rekreacyjno-krajoznawcza wycieczka na drugi palec Chalkidiki - 
Dziką Sithonię. Podczas tej objazdowej wycieczki będzie okazja 
uwiecznić na fotografiach niesamowite krajobrazy, między innymi 
z punktu widokowego, gdzie roztacza się panoramiczny widok na 
całą zatokę Toronejską oraz pierwszy palec półwyspu - Kassan-
drę. Zajedziemy do Porto Karras, małej miejscowości z jednym 
z największych hoteli w Grecji! Tam wybierzemy się do winiarni 
Pana Karrasa aby spróbować lokalnego wina i poznać tajniki jego 

Mówią, że żadne inne miejsce w Grecji nie może 
pochwalić się plażami takimi, jak te na Chalkidi-
ki. Półwysep jest dosłownie rzeźbiony przez siły 
natury - trzy półwyspy, fiordowe zatoki ze szma-
ragdowym morzem, majestatyczna Góra Athos 
- jedyne miejsce na ziemi gdzie panuje prawo 
Avaton, gdzie od tysiąca lat wstępu nie mają 
kobiety. Z dala od całego świata - naturalny, 
duchowy raj, o szczególnej chwale i wspaniałości 
- unikatowe światowe dziedzictwo.

Ewelina Kawałko
Rezydent Rainbow

Grecja
Chalkidiki
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Sithonia

Meteory
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produkcji. Kolejny punkt programu to plażowanie na jednej z naj-
piękniejszych plaż Sithonii, czyli plaży Sarti, która nazywana jest 
też Karaibami Chalkidiki. Po plażowaniu odwiedzimy też babcię 
Stellę, która pokaże nam jak wytwarzane są chalcydyckie miody 
i poczęstuje swoimi wyrobami. W drodze powrotnej do hoteli od-
wiedzimy również miejscowość Afitos, czyli najpiękniejszą miej-
scowość na Kassandrze, słynącą z typowo chalcydyckiej zabu-
dowy i niezapomnianego, greckiego klimatu. Cena od 189 zł/os.

Coś dla leniwych - rejs na Toroneos
Rekreacyjny rej statkiem rozpoczynamy w miejscowości Pefko-
chori, skąd wyruszamy w rejs poprzez szmaragdowe wody Zatoki 
Toronejskiej. Malownicze zatoczki, ukryte plaże oraz kryształowo 
czyste wody zatoki będą idealną okazją do kąpieli morskich i sło-
necznych. Podczas rejsu zatrzymamy się też na kąpiel przy tajem-
niczej, bezludnej „Żółwiej Wyspie”. Kolejnym punktem programu 
jest też wizyta w miasteczku portowym Neas Marmaras, gdzie 
będzie okazja aby skosztować owoców morza, zrobić zakupy 
w licznych sklepach z pamiątkami, czy przespacerować się po 
wąskich uliczkach tej urokliwej miejscowości. Rejs dostarcza wielu 
wrażeń, a załoga zapewnia doskonałą zabawę przy dźwiękach 
greckiej muzyki. Będzie chwila czasu na spacer i zrobienie zaku-
pów. Dopełnieniem wszystkiego będzie greckie wino i souvlaki 
(grecki szaszłyk) serwowana na statku! Cena od 219 zł/os.

Zakazany owoc smakuje najlepiej - rejs po Athos
Fascynująca wycieczka statkiem spacerowym do niedostępnej, 
okrytej mistycyzmem Republiki Monastycznej. Ta jedyna na 
światową skalę chrześcijańska, autonomiczna Republika powstała 
w X w. i do dzisiaj panują tam średniowieczne obyczaje, wciąż 
brak w wielu miejscach elektryczności, asfaltowych dróg i po-
dobnych wynalazków nowoczesności. W 20 klasztorach, które 
stanowią klasyczne wzory architektury sakralnej okresu bizan-
cjum, zamieszkuje obecnie 2500 mnichów. Bracia z Agion Oros 
nadal posługują się kalendarzem juliańskim i odmierzają godzi-
ny według czasu bizantyjskiego. Zakaz wstępu dla kobiet został 
usankcjonowany w edykcie cesarskim spisanym w 1045 r. zwa-
nym Avaton. Rejs statkiem wzdłuż zachodniej części Płw. Athos 
jest doskonałą okazją do zobaczenia niedostępnych bastionów 
kościoła prawosławnego. Podczas wycieczki można poopalać się 
i potańczyć na pokładzie statku z udziałem zespołu muzycznego, 
który gra muzykę grecką i światowe przeboje. Cena od 229 zł/os.

Kuchnia

Słoneczne menu kuchni greckiej 
Zdrowa i prosta a przy tym pełna słońca, bogata w czosnek i oli-
wę z oliwek, dużą ilość warzyw (zwłaszcza pomidorów, papryki), 
baraniny i ryb. Każde danie jest znakomicie doprawione. Warto 
spróbować Buiurdi – czyli przystawkę z serem feta i z dodatkiem 
ostrej papryki i pomidorów zapiekaną w piecu. To prawdziwy 
chalcydycki przysmak.

Relaks

Specyfika kultury greckiej na rynku w Pefkochori
Mały, stary ryneczek w Pefkochori z podświetlaną fontanną tętni 
życiem. Znajdziesz tu tradycyjne Ouzeri serwujące rarytasy kuch-
ni greckiej, rozmaite sklepy z pamiątkami, kawiarnię... W greckim 
kafenijon zobaczysz starszyznę wioski, która spędza swój czas 
na grze w tavli lub na dyskusji przy prażonej na piasku greckiej 
kawie. Muzyki na żywo można posłuchać w jednej z tawern. Jest 
tu także typowo angielski pub Paul’s Place!

Imprezownia na półwyspie Chalkidiki
Kalithea to dyskotekowe zagłębie! Ahoy, Markiz i wiele innych 
to najbardziej znane dyskoteki w regionie. Rozkołyszą Was tutaj 
najnowsze hity z list przebojów i muzyka grecka. Latem czynne 
od piątku do niedzieli.

Ustronne Porto Valitsa
Zapach sosen, piękne widoki i cisza w Porto Valitsa obok hotelu 
Chrousso Village. Kurort z małą plażą, często odwiedzaną przez 
płetwonurków. Ulubionym miejscem par jest Cafe bar Porto Valit-
sa, ze względu na romantyczne wieczorne iluminacje. Znajduje się 
tu również tawerna w której można podelektować się przysma-
kami greckiej kuchni oraz zapoznać z lokalną sztuką ze względu 
na odbywające się tu wystawy.

Bar wiszący na skale
W miejscowości Loutra możesz wpaść do Fish Restaurant Kapeta-
nios lub Beach Cafe Remontso, który umieszczone są na urwisku 
podmywanym przez fale morskie. Spokojna muzyka i przedziw-
ne, oświetlone nocą formy skalne wystające ponad powierzchnię 
morza nadają wyjątkowy klimat temu miejscu.

Zwiedzanie

Zajrzyj do Groty św. Pawła 
Legenda głosi, że Apostoł Paweł ukrywał się w Grocie przed ści-
gającymi go rzymskimi żołnierzami. Obecnie w jej wnętrzu jest 
kapliczka, do której dochodzi się kilkunastometrowym tunelem. 
Niektórzy wierzą, że woda płynąca w źródełku obok groty ma 
właściwości uzdrawiające.

Stolica regionu Chalkidiki - Poligiros 
Na wysokości 500 m n.p.m., w małej dolinie pomiędzy południo-
wo-zachodnim masywem gór Cholomontas, wznosi się stolica 
prefektury Chalkidki - Poligiros. Dla turystów atrakcjami są: stare 
miasto, parki i malownicze skwerki oraz muzeum archeologiczne. 
W Poligiros odbywa się wiele festiwali kulturowych. Mieszkańcy 
obchodzą również lokalne święta. W pobliżu miasta znajduje się 
kościół św. Jerzego i św. Mikołaja oraz góra Tsoukalas. Do Poligiros 
dojedziecie samochodem.

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

Góra Athos
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Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Położenie
5-gwiazdkowy hotel Sani Beach położony jest na przylądku 
Sani, 500 m od miejscowości o tej samej nazwie. Od portu Sani 
Marina gdzie znajdują się restauracje, bary oraz tawerny dzieli 
go 300 m, natomiast od portu lotniczego w Salonikach 70 km. 
Transfer z lotniska trwa ok 1 godz. 20min. Cena nie obejmuje lo-
kalnego podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się piękna, piaszczysta plaża. 
Leżaki i parasole - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, kompleks basenów, leżaki i pa-
rasole bezpłatnie, ręczniki plażowe (bezpłatne), 5 restauracji, 
6 barów, minimarket, sklep z pamiątkami, pralnia (dodatkowo 
płatna), fryzjer (dodatkowo płatny).
Pokoje
W obiekcie znajduje się 392 pokoi z widokiem na morze lub 
ogród. W  standardowym wyposażeniu pokoju znajduje się: 
balkon lub taras, łazienka, suszarka do włosów, szlafroki, kapcie, 
waga, telewizor plazmowy, TV SAT, CD/DVD-player, bezpłatne 
Wi-Fi, telefon, klimatyzacja, sejf (bezpłatnie), mini-bar, zastaw 
do kawy i herbaty, ekspres do kawy.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje. W obiekcie znajdują się cztery re-
stauracje w tym trzy a’ la carte, serwującej dania kuchni greckiej 
i międzynarodowej.
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości dostępne są: boisko do koszykówki, siatków-
ki, stół do tenisa stołowego, wypożyczalnia rowerów, 6 kortów te-
nisowych (dodatkowo płatne), plac zabaw dla dzieci, miniklub dla 
dzieci (4 – 12 lat, animacje międzynarodowe), klub dla młodzieży 
(12 – 17 lat, animacje międzynarodowe). W obiekcie znajduje się 
także centrum wellness i SPA (dodatkowo płatne), a także kino 
plenerowe. Sporty wodne na plaży (dodatkowo płatne).

Internet
Internet W- Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu (bezpłat-
nie).
www.sani-resort.com

Komfortowy hotel o eleganckich wnętrzach. Pięknie położony przy jednej z najładniejszych plaż na półwyspie. Marka Sani zapewnia wysoki 
standard usług i doskonałe zaplecze hotelowe. Polecamy wymagającym Klientom.

Sani Beach – Sani 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRH 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

Kwiecień od 4120 7249 7220 12449

Maj od 3770 6699 6630 11530

Czerwiec od 4999 9670 8699 16499

Lipiec od 6949 12949 11949 21970

Sierpień od 6499 11299 11199 19199

Wrzesień od 3899 7720 6849 13230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3899 6770 

Cena za dziecko (0-12 lat) już od 1030 1030 

CENA OD

3770 zł

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Rozległy i dobrze zorganizowany kompleks położony na malow-
niczym wzgórzu, na rozległym, zadbanym terenie, w miejscowo-
ści Pefkochori. Zaledwie 500 m od hotelu znajduje się centrum 
miejscowości, a w nim liczne sklepy, tawerny, restauracje i kluby. 
Do centrum kursuje bezpłatny bus hotelowy. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 1,5 godz. Cena nie obejmuje lokalnego podat-
ku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piękna, piaszczysto-żwirowa plaża znajduję się ok. 800 m od ho-
telu. Na plażę kursuje bezpłatny bus hotelowy. Leżaki i parasole 
na plaży - płatne (ok. 7 EUR/komplet) lub w ramach zamówio-
nych napoi w barze.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z lobby, bar w lobby. Duży basen o nieregular-
nych kształtach oraz basen dla dzieci (oba ze słodką wodą). Wokół 
basenu duży taras słoneczny z leżakami i parasolami - bezpłatnie 
oraz pool bar z tarasem i bistro. Przy willach osobne, prywatne 
baseny ze słodką wodą (w pokojach typu junior suite). Restaura-
cja główna serwująca posiłki w formie bufetu (dostępne wysokie 
krzesełka dla dzieci) oraz restauracja a’la carte czynna w szczycie 
sezonu. Ręczniki kąpielowe - bezpłatnie (kaucja ok. 10 EUR). Na 
terenie hotelu wypożyczalnia samochodów i rowerów.
Pokoje
Kompleks posiada łącznie 118 pokoi róznego typu, oferujących 
zakwaterowanie TYLKO dla osób dorosłych. W ofercie posiadamy 
pokoje standardowe z możliwością zakwaterowania 2 osób (oraz 
dostawki dla osoby dorosłej) oraz pokoje typu junior suite z pry-
watnymi basenami z możliwością zakwaterowania 2 osób (oraz 
dostawki dla osoby dorosłej). Wszystkie pokoje wyposażone są 
w indywidualnie sterowaną klimatuzację (bezpłatna), TV-sat, te-
lefon, lodówkę, sejf (bezpłatny), deska do prasowania, minibar 
(dodatkowo płatny) oraz taras. W łazienkach prysznic, suszarka 
do włosów. W pokoju zestaw do przygotowania kawy i herbaty.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), lunch (13:00-14:30) i obia-
dokolacje (18:30-21:00) w formie bufetu, lokalne napoje alko-
holowe i bezalkoholowe oraz lody (10:30-22:30), snaki, ciasta 
i ciastka (11:00 - 18:00).
Program sportowy i animacyjny
Raz w tygodniu wieczór grecki, bezpłatna siłownia. Za opłatą: 
kort tenisowy z wypożyczalnią sprzętu, SPA z licznymi zabiegami 
i masażami (dodatkowo płatne).
Internet
Na terenie całego hotelu (także w pokojach) internet Wi-Fi - 
bezpłatnie.
www.alia-palace.com

Alia Palace – Pefkochori 

All Inclusive Royal We dwoje +18 dla dorosłych

Ten 5-gwiazdkowy hotel położony jest w zacisznej, malowniczej okolicy z widokiem na Zatokę Toroneo, z pewnością spełni wszelkie 
oczekiwania swoich Gości. Na szczególną uwagę zasługują pokoje z prywatnymi basenami! Od sezonu lato 2020 hotel zmienia profil 
i oferuje zakwaterowanie tylko dla dorosłych!

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

2130 zł

KOD IMPREZY: GRH 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.

Maj od 2130 3749 4070 6770

Czerwiec od 2470 4299 4630 7699

Lipiec od 3599 6420 6520 11230

Sierpień od 3120 5470 5720 9649

Wrzesień od 2599 4570 4849 8149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2020 3149 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Dla rodzinAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Bajeczny hotel położony w pięknie utrzymanym ogrodzie i  przy plaży nagrodzonej Błękitną Flagą. Oferta idealna na rodzinne wakacje: 
świetne pokoje po renowacji, bogaty All Inclusive oraz mnóstwo, mnóstwo atrakcji dla dzieci. Serdecznie zapraszamy!

Akrathos Beach – Ouranoupoli 
Kategoria lokalna: ****
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1199 zł

KOD IMPREZY: GRH 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.

Kwiecień od 1599 2999 4349 6699

Maj od 1349 2499 3930 5849

Czerwiec od 1199 2530 3699 5899

Lipiec od 2399 4730 5699 9570

Sierpień od 1999 3749 5020 7930

Wrzesień od 1470 3030 4130 6730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 2130 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1030 1030 

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy położony na niewielkim wzniesieniu 
w otoczeniu pięknej zieleni. Hotel położony ok. 2,5 km od cen-
trum Ouranoupoli, na półwyspie Athos. Ouranoupoli to ostatnie 
świeckie miasteczko graniczące z Autonomiczną Republiką Góry 
Athos. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 2 godz. Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piękna, piaszczysto - żwirkowa plaża Kampoudi (wyróżniona 
Błękitną Flagą) znajduje się ok. 50 m od hotelu (przejście kładką 
nad lokalną drogą). Leżaki i parasole - bezpłatne. Na plaży sporty 
wodne (dodatkowo płatne).
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h) z rozległym lobby, mini market, klimatyzowana 
restauracja główna z tarasen, basen zewnętrzny oraz basen dla 
dzieci (ze słodką wodą), leżaki i parasole przy basenie - bez-
płatne, ręczniki plażowe (dodatkowo płatne ok. 7 EUR/ręcznik 
plus depozyt 10 EUR/ręcznik), rozległy, ładnie utrzymany ogród, 
bar główny, bar przy basenie i przy plaży, plac zabaw dla dzieci. 
Ponadto do dyspozycji nasz własny Figloklub oferujący animacje, 
gry i zabawy dla dzieci w języku polskim!
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 266 wyremontowanych poko-
jach różnego typu. Pokoje standardowe z bocznym widokiem 
na morze z możliwością zakwaterowania 2 osób i dostawki (dla 
dziecka lub osoby dorosłej). W pokojach znajduję się lodówka 
(bezpłatna), TV-sat, klimatyzacja (indywidualnie sterowana, 
bezpłatna), sejf (bezpłatny) oraz balkon lub taras. Dostępne 
bezpłatne łóżeczka dla dzieci do 2 lat.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00 - 10:00), lunch (13:00 - 15:00) i ko-
lacje (19:00 - 21:00) w formie bufetu. Kawa, herbata, ciasteczka 
(16:00 - 17:30). Napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkoholowe 
(10:00 - 24:00) serwowane w barze przy basenie (10:00 - 18:00) 
oraz w barze głównym (18:00 - 24:00). Napoje bezalkoholowe 

i piwo dostępne równiez w barze przy plaży (10:00 - 18:00). Do-
stępne wysokie krzesełka dla dzieci.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu organizowany jest program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych. Do dyspozycji Klientów (bezpłatnie): boisko do 
koszykówki, boisko do piłki nożnej, siatkówka plażowa, siłownia 
hotelowa, kort tenisowy. Dodatkowo płatne: billard. Raz w ty-
godniu hotel organizuje wieczór grecki. Ponadto do dyspozycji 
nasz własny Figloklub oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci 
w języku polskim!
Internet
Wi - Fi na terenie hotelu oraz w pokojach (bezpłatne).
www.akrathos-hotel.gr

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Luksusowy kompleks hotelowy położony na zielonym wzgórzu 
w niewielkiej miejscości Tripiti, oddalonej ok. 6 km od centrum 
Ouranoupoli, na półwyspie Athos. Athos należacy do Chalkidiki 
słynie przede wszystkim z dziewiczych terenów porośniętych la-
sami sosnowymi i gajami oliwnymi. Tajemniczości dodaje fakt, że 
tuż obok znajduje się niedostępna dla zwykłych obywateli Teokra-
tyczna Republika Mnichów. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 2 
godz. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wy-
sokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta, szeroka plaża bezpośrednio przy hotelu. Leżaki i pa-
rasole - dodatkowo płatne (ok. 7 EUR/komplet) lub przy zamó-
wieniu czegoś do picia w barze plażowym - bezpłatnie. Na plaży 
sporty wodne (dodatkowo płatne).
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h) z lobby, windy, mini market, klimatyzowana re-
stauracja główna z tarasem, restuaracja a’la carte (dodatkowo 
płatna), 2 baseny zewznętrzne, 2 brodziki dla dzieci (we wszyst-
kich woda słodka), leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, 
ręczniki plażowe (dodatkowo płatne ok. 5 EUR/ręcznik plus 
depozyt 10 EUR/ręcznik), rozległy, ładnie utrzymany ogród, bar 
w lobby, bar przy plaży i przy basenie.
Pokoje
Hotel oferuje 243 elegancko urządzonych pokoi różnego typu. 
Pokoje standardowe z widokiem na ogród z możliwością 
zakwaterowania 2 osób dorosłych i dostawki (dla dziecka lub 
osoby dorosłej). W pokojach znajduję się lodówka (bezpłatna), 
TV-sat, klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna), su-
szarka do włosów, zestaw do przyrządzania kawy i herbaty, sejf 
(depozyt) oraz balkon lub taras. Dostępne bezpłatne łóżeczka 
dla dzieci do 2 lat. Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00 - 10:00), lunch (13:00 - 14:00) i ko-
lacje (19:00 - 21:30) w formie bufetu. Przekąski (10:00 - 17:00). 
Napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkoholowe (10:00 - 23:00) 
serwowane w wyznaczonym barze. Dostępne wysokie krzesełka 
dla dzieci.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny dla dzieci oraz animacje 
wieczorne dla dorosłych (ok. 3 razy w tygodniu). Do dyspozycji 
Gości: siłownia, 2 korty tenisowe (dodatkowo płatne, ok. 8 EUR/
godz. wraz z wypożyczeniem sprzętu), boisko do koszykówki, 
siatkówka plażowa, tenis stołowy, centrum SPA (dodatkowo płat-
ne: jacuzzi, sauna, masażne, basen wewnętrzny, masaże.
Internet
Wi - Fi na terenie hotelu oraz w pokojach (bezpłatne).
www.alexandroshotel-halkidiki.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Luksusowy hotel położony u nasady słynnego Półwyspu Athos. Przepiękna plaża, świetnie utrzymany ogród, dobry serwis to zapowiedź 
doskonałych wakacji dla całej rodziny. Klimat tego miejsca potęguje bliskość ascetycznej Republiki Mnichów. Zachęcamy do wspaniałej 
wakacyjnej zabawy, a także odkrywania tajemnic tego miejsca.

Alexandros – Tripiti 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1299 zł

KOD IMPREZY: GRH 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.

Kwiecień od 1899 3570 4849 7649

Maj od 1299 2749 3849 6270

Czerwiec od 1599 3220 4349 7049

Lipiec od 2620 5149 6049 10270

Sierpień od 2199 4299 5349 8849

Wrzesień od 1699 3470 4520 7470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1030 1030 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1030 1030 

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Niezwykle luksusowy hotel oddalony jest o ok. 1,5 km od cen-
trum Nea Potidea, gdzie znajdują się sklepy, bary, restauracje itp. 
Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 50 min. W odległości ok. 
50 m od hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z którego 
można dostać się do innych miasteczek Półwyspu Kassandra. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy żwirkowej plaży. Leżaki i pa-
rasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz.z lobby, mini market, plac zabaw dla dzieci, 
ładnie utrzymany ogród, przechowalnia bagażu, TV w lobby, kli-
matyzowana restauracja główna z tarasem (dostępne krzesełka 
dla dzieci), drink bar i bar przy basenie, restauracja a’la carte 
serwująca dania kuchni greckiej i międzynarodowej (dodatkowo 
płatna), basen oraz brodzik dla dzieci (ze słodką wodą), leżaki 
i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki kąpielowe - bezpłat-
ne, mini klub dla dzieci, fryzjer, hotel akceptuje karty płatnicze. 
Na terenie hotelu znajduje się kantor. Obiekt posiada luksusowe 
centrum SPA (dodatkowo płatne). W sezonie bezpłatny bus do 
Nea Potidea i Nea Moudania (wg rozkładu).
Pokoje
160 luksusowych pokoi 2-osobowych (możliwość 1 dostawki 
w  formie kanapy) i  2-pomieszczeniowych pokoi rodzinnych 
(możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej i 2 dostawek dla dzie-
ci), z łazienkami (suszarka do włosów oraz szlafroki) i balkonami 
lub tarasami (meble ogrodowe). W pokojach znajdują się: TV-sat, 
telefon, radio, sejf, lodówka, mini bar (dodatkowo płatny), klima-
tyzacja (centralnie sterowana). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do formuły Ultra All Inclusive (płatne na miej-
scu) ok. 22-28 EUR/dzień/os. (cena zależy od terminu): śniadania, 
lunch i obiadokolacje, kulinarne wieczory tematyczne, przekąski 

słone i słodkie, mini bar w pokojach, napoje bezalkoholowe oraz 
lokalne alkoholowe (09:30-02:00).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie w ramach opcji Ultra All Inclusive: bilard, rzutki, ae-
robik, sauna i hammam. Bezpłatnie dla wszystkich gości: kort 
tenisowy, ping pong, siłownia, koszykówka, siatkówka. Dla 
wszystkich gości hotel organizuje 6 x w tygodniu animacje (w jęz. 
angielskim, rosyjskim oraz niemieckim) oraz wieczory z muzyką 
na żywo. Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu Internet Wi-Fi -bezpłatny, 
wypożyczenie laptopa - bezpłatne.
www.istionclub.gr

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Royal

Obiekt kusi komfortem wypoczynku i wspaniałym otoczeniem. Bogata formuła Ultra All Inclusive oraz luksusowe centrum SPA zadowolą 
najbardziej wymagających klientów!

Istion Club & Spa – Nea Potidea 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

2199 zł

KOD IMPREZY: GRH 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.

Maj od 2199 3530 4020 6230

Czerwiec od 2870 5149 5130 8949

Lipiec od 3699 6399 6520 11020

Sierpień od 3599 6120 6349 10570

Wrzesień od 2399 4420 4349 7720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1970 2920 

Cena za dziecko (2-8 lat) już od 830 830 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Dla rodzinAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Hotel idealny dla rodziny: piękny ogród, dużo przestrzeni, autentycznie turkusowe morze z łagodnym zejściem do wody, animacje 
i wygodna formuła all inclusive. Na dodatek można korzystać z atrakcji pobliskiego, bardzo interesującego miasteczka Afitos.W tym hotelu 
nie można się nud

Arystoteles Hotel – Afitos 
Kategoria lokalna: ****
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRH 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.

Kwiecień od 2099 3249 3849 5770

Maj od 1670 2649 3130 4770

Czerwiec od 2049 3249 3770 5770

Lipiec od 2820 4699 5049 8199

Sierpień od 2370 3670 4299 6470

Wrzesień od 2049 3299 3770 5849

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 649 649 

CENA OD

1670 zł

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel Arystoteles położony jest na wzniesieniu, z panoramicznym 
widokiem na Zatokę Toronejską oraz Sithonię, środkową odnogę 
półwyspu Chalcydyckiego. Budynki hotelowe ulokowane są w wy-
pielęgnowanym, zadbanym ogrodzie tworzącym idealną atmosfe-
rę do wakacyjnego wypoczynku. Kompleks oddalony jest o ok. 2,5 
km od najpiękniejszej miejscowości na całych Chalkidikach - Afitos. 
Miasteczko Afitos położone na wysokim klifie, urzeka swoją trady-
cyjną, kamienną zabudową, krętymi tajemnicznymi uliczkami oraz 
szerokim wyborem restauracji i tawern serwujących lokalną kuch-
nię. Dodatkowo w centrum Afitos w lipcu i sierpniu organizowane 
są liczne występy taneczne, koncerty muzyki greckiej zarówno no-
woczesnej jak i tradycyjnej. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1 
godz. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wy-
sokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Ładna, piaszczysto - żwirkowa plaża z łagodnym zejściem do mo-
rza znajduje się ok. 50 m od hotelu. Przejście kładką nad drogą, 
zjazd windą oraz dojście ścieżką i schodami. Leżaki i parasole - 
bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z obszernym lobby, sala TV, bar przy ba-
senie, taras z widokiem na morze, bar przy plaży (dodatkowo 
płatny), klimatyzowana restauracja główna (dostępne krzesełka 
dla dzieci), basen ze słodką wodą, leżaki i parasole przy base-
nie - bezpłatnie, mini plac zabaw dla dzieci, minimarket, sklep 
z pamiątkami, wypożyczalnia rowerów.
Pokoje
Hotel posiada 220 wyremontowanych pokoi rozlokowanych 
w ośmiu 2-piętrowych budynkach w otoczeniu tropikalnej zie-
leni. Przestronne pokoje z możliwością zakwaterowania 4 osób 
(możliwe 2 dostawki dla dzieci lub dorosłych), składają się z łóżka 
małżeńskiego, łóżka pojedynczego oraz rozkładanej sofy. W po-
kojach znajduję się lodówka (bezpłatna), TV-sat, klimatyzacja 
(indywidualnie sterowana, bezpłatna), balkon lub taras. Więk-
szość pokoi położona jest od strony morza.
Dostępne bezpłatne łóżeczka dla dzieci do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunch (12:30-14:30) i ko-
lacje (19:00-21:30) w formie bufetu serwowane w restauracji 
głównej, napoje bezalkoholowe, kawa, herbata oraz lokalne alko-
holowe: piwo, ouzo, rakija, wino białe i czerwone (10:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu animacje: całodzienne gry, zabawy, konkurencje 
sportowe, gimnastyka, aerobik, hotel organizuje wieczór z muzy-
ką na żywo. Ponadto do dyspozycji nasz własny Figloklub oferują-
cy animacje, gry i zabawy dla dzieci w języku polskim! Dodatkowo 
do dyspozycji Gości: kort tenisowy, koszykówka, siatkówka plażo-
wa, szafy ogrodowe. Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu Internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.aristotelesbeach.gr

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Grecja Chalkidiki

Położenie
Ammon Zeus poszczycić się może niezwykłym położeniem, bez-
pośrednio przy pięknej i piaszczystej plaży. Ten 4-gwiazdkowy 
hotel, całkowicie odnowiony w 2018 roku, oddalony jest o ok. 
250 m od centrum Kallithea, która jest jedną z najpopularniej-
szych destynacji wakacyjnych na Halkidiki. W kilka minut dotrzeć 
można do sklepów, restauracji, barów czy kawiarni. Niedaleko 
hotelu znajdują się bardzo popularne kluby nocne i dyskoteki. 
Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1 godziny 45 minut. Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio na pięknej, piaszczystej plaży, 
która szczyci się odznaczeniem Błękitnej Flagi, jako jednej z naj-
czystszych w Europie. Leżaki i parasole na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24h, windy, restauracja główna z  tarasem, 
grecka restauracja a’la carte (dodatkowo płatna), 2 bary, basen 
(podgrzewany w kwietniu, maju i październiku), basen dla dzieci, 
leżaki i parasole przy basenie – bezpłatne. Ręczniki plażowe do-
stępne na recepcji (bezpłatnie, depozyt 10 EUR/ręcznik).
Pokoje
Hotel posiada wygodne i nowoczesne pokoje przeznaczone dla 
maksymalnie 3 osób. Pokoje wyposażone są w łazienkę (suszar-
ka), balkon z widokiem na ogród lub morze, klimatyzację, mini 
lodówkę, sejf, TV.
Wyżywienie
Śniadania i kolacje w formie bufetu. Napoje do kolacji dodatkowo 
płatne.
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą korzystać z takich udogodnień jak hamam, sau-
na, jacuzzi, niewielka siłownia (konieczna rezerwacja). Hotel 
organizuje wieczory z muzyka na żywo. Plac zabaw dla dzieci, 
klub dla dzieci z międzynarodowymi animacjami. Za dodatkową 
opłatą skorzystać można z masażu lub zabiegów upiększających 
w SPA lub na plaży, sportów wodnych, lotów balonem czy lekcji 
nurkowania.

Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokojach internet 
Wi-Fi - bezpłatny (również na plaży).
ammon-zeus.gr

Przy plaży We dwoje

Klienci bardzo wysoko oceniaj ten hotel. Całkowicie odnowiony, elegancko urządzony, położony nad samym morzem, przy pięknej plaży. 
To wszystko składa się na piękne, wykwintne wakacje, zapraszamy!

Ammon Zeus – Kallithea 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

2099 zł

KOD IMPREZY: GRH 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.

Maj od 2099 3349 3849 5930

Czerwiec od 2499 4170 4520 7299

Lipiec od 3299 6199 5849 10699

Sierpień od 3430 5749 6070 9949

Wrzesień od 2099 3699 3849 6520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1670 2299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 680 680 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Chalkidiki

Położenie
Położony bezpośrednio przy bardzo ładnej plaży hotel, znajduje 
się w miejscowości Nea Moudania, na północnym skraju Półwy-
spu Kassandra. Region ten charakteryzuje się bujną roślinnością, 
gajami oliwnymi i  lasami sosnowymi porastającymi okoliczne 
wzgórza oraz krystalicznie czystą, turkusową wodą. Do centrum 
miejscowości, w której znajdziemy restauracje, tawerny, sklepy, 
dyskoteki oraz port ok. 5 km, do centrum Nea Potidea ok. 3,5 km. 
Przy głownej drodze, ok. 100 m od hotelu znajduje się przysta-
nek autobusowy, z którego można dostać się do innych kurortów 
Półwyspu Kassandra (w sezonie kursuje co godzinę, bilet do Nea 
Moudania ok. 3 EUR/os). Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 50 
min. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wy-
sokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny 
bezpośrednio w  recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów 
w hotelu.
Plaża
Ładna, piaszczysto - żwirkowa plaża znajduje się tuż przy hotelu. 
Leżaki i parasole (bezpłatne).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z lobby, bar w lobby, bar przy plaży, restau-
racja główna, restauracja a’la carte (dodatkowo płatna), basen 
ze słodką wodą, taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie 
- bezpłatnie, ręczniki plażowe (depozyt, ok. 10 EUR), minimarket, 
sklep z pamiątkami. Obiekt posiada centrum SPA (dodatkowo 
płatne) oraz siłownię.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w zupełnie nowych, wyremonto-
wanych pokojach w budynku głównym oraz budynku bocznym. 
Wszystkie pokoje elegancko urządzone z balkonami lub tarasami 
(meble ogrodowe) i łazienkami. Suszarki do włosów dostępne 
w recepcji (depozyt 5 EUR). Część pokoi posiada boczny widok 
na morze. W pokojach znajduję się telefon, lodówka (bezpłat-
na), TV-sat, klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna). 
Pokoje w budynku głównym oferują zakwaterowanie dla 2 osób 
(z możliwością dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka), pokoje 
w bydunku bocznym dla 2 osób (z możliwością dostawki dla oso-
by dorosłej lub 2 dzieci). Dostępne bezpłatne łóżeczka dla dzieci 

do 2 lat (infant wlicza się w obłożenie pokoju).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-09:30), lunch (13:00-15:00) i kolacje 
(19:30-21:30) w formie bufetu serwowane w restauracji głównej, 
napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, czekolada oraz lokalne alko-
holowe: piwo, ouzo, brandy wino białe i czerwone (10:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Trambambula (dodatkowo płatne, 5 EUR/gra), bilard (dodatkowo 
płatne, 10 EUR/1 godz.)
Internet
W pokojach i ogólnodostępnych częściach hotelu Internet Wi-Fi 
- bezpłatny.
www.kassandramare.com.gr

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Hotel wart polecenia ze względu na zupełnie nowe, pięknie wystylizowane pokoje oraz położenie obiektu bezpośrednio przy plaży. Oferta 
spełni oczekiwania wymagających Klientów, pragnących aktywnie spędzać czas. Oprócz spacerów po plaży, sportów wodnych i wizyt 
w hotelowej siłowni proponujemy liczne wycieczki fakultatywne - Nea Moudania jest świetnym miejscem wypadowym do zwiedzania Grecji.

Kassandra Mare – Nea Moudania 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1699 zł

KOD IMPREZY: GRH 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.

Maj od 1699 2799 3349 5199

Czerwiec od 1899 3149 3699 5770

Lipiec od 2699 4599 5020 8199

Sierpień od 2370 3949 4470 7099

Wrzesień od 1999 3320 3849 6049

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1299 2399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Grecja Chalkidiki

Położenie
Położony w niewielkiej miejscowości Polichrono (ok. 150 m od 
centrum) i około 8 km od miejscowości Kallithea. Hotel znajduje 
się około 400 metrów od pięknej plaży. W odległości około 100 m 
od hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z którego moż-
na dojechać do pobliskich miejscowości. Odległość do lotniska 
w Salonikach wynosi ok. 80 km. Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 400 m od pięknej, piaszczysto - żwirkowej 
plaży. Leżaki i parasole za dodatkową opłatą (ok. 6 - 8 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, sejf w recepcji (dodatkowo płatny około 10 EUR/tydzień), 
restauracja, bar, bar przy basenie, ogród, wypożyczalnia rowerów. 
2 baseny (z wodą słodką), leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie.
Pokoje
Hotel posiada 70 całkowicie wyremonotowanycyh w  2015 
i 2016 r. pokoi. Pokój typu standard: komfortowy, dwuosobowy 
lub trzyosobowy pokój z łazienką. Wyposażony w indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, balkon lub taras z meblami tarasowymi, 
TV-sat, lodówkę. Dostępne są również pokoje rodzinne oferujące 
możliwość zakwaterowania maksymalnie 4 osób.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunch oraz kolacje w formie bufetu. W cią-
gu dnia lokalne napoje alkoholowe (piwo, ouzo, wino) i bezal-
koholowe (herbata, kawa filtrowana, woda, soki) w godzinach 
10:00-22:00, w wyznaczonych barach. Istnieje możliwość dopłaty 
do ULTRA All Inclusive w cenie 8 EUR/os./dzień.
Program sportowy i animacyjny
Tenis stołowy, minigolf, plac zabaw dla dzieci, szachy ogrodowe.
Internet
Internet Wi-Fi w pokojach (bezpłatnie, istnieje możliwość dopłaty 
do szybszego połączenia w kwocie ok. 5 EUR/dzień). Internet 
Wi - Fi w recepcji (bezpłatny).
royalhalkidiki.gr

All Inclusive We dwoje

Warto zwrócić uwagę na bardzo wysoką ocenę tego obiektu. Klienci, którzy skorzystali z usług Royal hotelu doceniają wyżywienie i solidną 
obsługę. My ze swej strony podkreślamy jeszcze bardzo ładną plażę w Polichrono, spokojną atmosferę hotelu  i atrakcyjną cenę tej oferty. 
Zapraszamy!

Royal Hotel Chalkidiki – Polichrono 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRH 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.

Kwiecień od 1899 2920 3699 5399

Maj od 1499 2399 2999 4520

Czerwiec od 1699 2670 3349 4970

Lipiec od 2349 3849 4430 6930

Sierpień od 2070 3320 3970 6049

Wrzesień od 1749 2799 3430 5199

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 730 730 

CENA OD

1499 zł

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Chalkidiki

All Inclusive We dwoje

Położenie
Hotel Tropical zlokalizowany jest ok. 300 m od centrum tętniące-
go życiem Hanioti (dojście ulicą), gdzie znajdują się liczne sklepy, 
tawerny i restauracje. W odległości ok. 200 m od hotelu znajduje 
się przystanek autobusu komunikacji miejskiej, z którego można 
dostać się do innych pobliskich kurortów Półwyspu Kassandra. 
Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1,5 godz. Cena nie obejmu-
je lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 350 m od złocistej, piaszczysto-żwiro-
wej plaży - zejście dróżką asfaltową (przejście przez ulicę). Przy 
plaży działa zorganizowany bar plażowy (nie należący do hotelu) 
z leżakami i parasolami - odpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z obszernym lobby, klimatyzowana restaura-
cja główna, ładnie zaaranżowany taras, winda, bar przy basenie, 
basen ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatnie.
Pokoje
Odnowione, przestronne pokoje 2 osobowe (możliwa 1 dostawka 
dla dziecka lub osoby dorosłej) z balkonami lub tarasami. W po-
kojach znajduję się telefon, lodówka (bezpłatna), TV-sat, klima-
tyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna), sejf (bezpłatny). 
Dostępne bezpłatne łóżeczka dla dzieci do 2 lat.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:30-10:00), lunch (13:30-15:00) i ko-
lacje (19:30-21:30) w formie bufetu serwowane w restauracji 
głównej, napoje bezalkoholowe, kawa, herbata oraz lokalne 
alkoholowe: piwo, ouzo, wino białe i czerwone (10:00-22:00). 
Kanapki, ciasteczka i lody (dostępne w godzinach 11:00 - 12:00 
oraz 17:00-18:00).
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).

Internet
W pokojach i ogólnodostępnych częściach hotelu Internet Wi-Fi 
- bezpłatny.
www.hoteltropical.gr

Kameralny hotel usytowany nieopodal centrum Hanioti, najbardziej znanego kurortu na Chalkidiki. Obiekt zyskał nowe oblicze po ostatnim 
remoncie w 2019 roku. Zapraszamy!

Tropical – Hanioti 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRH 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.

Kwiecień od 2220 3570 4220 6470

Maj od 1920 3170 3720 5799

Czerwiec od 2020 3320 3899 6049

Lipiec od 2449 4099 4599 7349

Sierpień od 2270 3699 4299 6699

Wrzesień od 1999 3330 3849 6070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2620 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 330 230 

CENA OD

1920 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Grecja Chalkidiki

Położenie
Elegancki hotel położony w ładnie utrzymanym rozległym ogro-
dzie, otoczony laskiem piniowym, ok. 150 m od piaszczysto - żwi-
rowej plaży, oddalony o ok. 500 m od centrum (dojście średnio 
ruchliwą ulicą), gdzie znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje 
itp. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1 godz. 50 min. W od-
ległości ok. 150 m od hotelu znajduje się przystanek autobusu 
komunikacji miejskiej, którym można dostać się do innych miaste-
czek Półwyspu Kassandra. Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obli-
gatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowa-
niem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt oddalony o ok. 80 m od pięknej, piaszczystej i szerokiej 
plaży, która została wyróżniona odznaczeniem Niebieskiej Flagi. 
Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne ok. 6 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby (24 h), mini market, plac zabaw dla dzieci, do-
brze utrzymany ogród, TV w lobby, klimatyzowana restauracja 
główna z tarasem (dostępne bezpłatne krzesełka dla dzieci), 
drink bar i bar przy basenie, restauracja a’la carte serwująca da-
nia kuchni greckiej i międzynarodowej (dodatkowo płatna), duży 
basen o ciekawym kształcie oraz tzw. „laguną” oraz brodzik dla 
dzieci (ze słodką wodą), leżaki i parasole (przy basenie - bez-
płatne, brak ręczników plażowych, brak przechowalni bagażu, 
hotel akceptuje karty płatnicze. Obiekt posiada małe centrum 
SPA z sauną i jacuzzi (dodatkowo płatne).
Pokoje
88 wygodnie urządzonych, eleganckich pokoi 2-osobowych 
(z możliwością 1 dostawki w formie sofy), z łazienkami i balkona-
mi (na balkonie - meble ogrodowe). W pokojach znajdują się: TV 
- sat, telefon, lodówka (bezpłatna), klimatyzacja (indywidualnie 
sterowana, bezpłatna). Łóżeczko dla dziecka (0-2 lat) bezpłatne. 
W łazience suszarka do włosów.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Dostępne 
menu dla dzieci.

Program sportowy i animacyjny
Tenis stołowy, stół do bilardu, boisko do siatkówki, teren do mi-
nigolfa, plac zabaw dla dzieci, sauna, jacuzzi. Niektóre atrakcje 
mogą być dodatkowo płatne. W sezonie hotel organizuje rów-
nież animacje i wieczory tematyczne.. Na plaży sporty wodne 
(dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu Internet Wi-Fi - bezpłatny.

Przy plaży We dwoje

Elegancki hotel położony w spokojnym miejscu, w pięknym ogrodzie, a jednocześnie niedaleko centrum kurortu Hanioti. Polecamy 
ze względu na pyszną kuchnię oraz otoczenie sprzyjające relaksowi.

Lesse – Hanioti 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

2199 zł

KOD IMPREZY: GRH 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.

Czerwiec od 2199 3799 4020 6699

Lipiec od 3099 5249 5520 9099

Sierpień od 2770 4399 4970 7699

Wrzesień od 2470 4120 4470 7220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 2870 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 920 920 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Przy plaży We dwoje

Położenie
Ten 3-gwiazdkowy hotel, ostatnio remontowany w 2017 roku, 
położony jest bezpośrednio przy plaży, ok. 150 m od centrum 
Hanioti. Hanioti to małe, ale malownicze i tętniące życiem nad-
morskie miasteczko na półwyspie Kassandra. W centrum zna-
leźć można mnóstwo sklepów, tawern, barów i kawiarni. Transfer 
z lotniska do obiektu trwa ok. 1 godz. 30 min. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio na drobno-żwirowej plaży. Leżaki 
i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 7-10 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna (24 h), restauracja główna, 2 bary, basen, bro-
dzik dla dzieci, przechowalnia bagażu, sejf na recepcji, leżaki 
i parasole przy basenie – bezpłatne.
Pokoje
Hotel posiada 80 wygodnych pokoi standardowych, wyremon-
towanych w 2017 roku. Wszystkie wyposażone są w łazienkę 
z suszarką do włosów, klimatyzację (dodatkowo płatna), mini 
lodówkę, TV, telefon. Wszystkie pokoje posiadają również bal-
kon lub taras. Łóżeczka dla dzieci dostępne za dodatkową opłatą.
Wyżywienie
Śniadania i kolacje w formie bufetu. Napoje do kolacji dodatkowo 
płatne.
Program sportowy i animacyjny
Bilard (dodatkowo płatny), plac zabaw dla dzieci.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu Internet Wi-Fi - bezpłatny.

Doskonała oferta dla całej rodziny. Głównym atutem obiektu jest lokalizacja, przy plaży, w pięknym ogrodzie a na dodatek w pobliżu 
centrum Hanioti, jednego z najchętniej odwiedzanych kurortów na Chalkidiki.

Sousouras – Hanioti +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRH 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.

Maj od 1570 2320 2970 4220

Czerwiec od 1970 3120 3630 5549

Lipiec od 2399 3999 4349 7020

Sierpień od 2099 3299 3849 5849

Wrzesień od 1599 2720 2999 4899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1520 1999 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 730 730 

CENA OD

1570 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Idealny obiekt na spokojne wczasy, z dala od zgiełku wakacyjnych kurortów - bardzo dobry standard, wygodne pokoje, przepyszne jedzenie, 
ładna plaża, świetnie utrzymany, duży ogród. Polecamy również dla rodzin z dziećmi, a ze względu na opcję All Inclusive wszystkim tym, 
którzy cenią sobie wygodę pobytu, a nie chcą wydawać zbyt wiele na miejscu.

Chrousso Village – Paliouri +
Kategoria lokalna: ****
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRH 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.

Maj od 1499 2230 2999 4230

Czerwiec od 1770 2849 3470 5270

Lipiec od 2430 4049 4570 7270

Sierpień od 2120 3420 4049 6220

Wrzesień od 1799 2970 3499 5470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1620 2199 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 530 530 

CENA OD

1499 zł

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy rozlokowany w ładnym, dużym 
ogrodzie, oddalony o ok. 1,5 km od najbliższej miejscowości - 
Paliouri, gdzie znajdują się sklepy, bary, restauracje itp. (do Pef-
kochori oraz Hanioti dowozi bezpłatny bus hotelowy). Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 1 godz. 50 min. W odległości ok. 
200 m od hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysoko-
ści 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony ok. 500 m od piaszczystej, niezwykle urokliwej 
plaży (dojście do plaży spacerkiem przez lasek piniowy). Leża-
ki i parasole na plaży - płatne (ok. 8 EUR/komplet: 2 leżaki + 
parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, mini market, mini klub dla dzieci, trzy place 
zabaw dla dzieci, rozległy i pięknie utrzymany ogród, klimatyzo-
wana restauracja główna z tarasem (krzesełka dla dzieci), 2 bary 
przy basenie, duży basen o ciekawym kształcie, 1 mniejszy basen 
oraz brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, 
ręczniki plażowe (kaucja ok. 10 EUR).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 2-piętrowych bungalowach:
- apartament - przestronne pokoje z możliwością zakwatero-
wania maksymalnie 4 osób dorosłych, składające się z pokoju 
dziennego oraz sypialni z łóżkiem małżeńskim
- pokoje rodzinne - przestronne pokoje 2 - osobowe (z możli-
wością 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci 
w formie kanapy). 
- pokoje standardowe - 2-osobowe (z możliwością 1 dostawki). 
Wszystkie pokoje wyposażone są w: TV-sat, telefon, sejf (dodat-
kowo płatny ok. 18 EUR/tydzień), lodówkę (bezpłatna), klimaty-
zację (indywidualnie sterowana, bezpłatna). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat - bezpłatne. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunch i kolacje w formie bogatego bufetu, 
przekąski dostępne w barze, lody w restauracji, kawa, herbata 

i słodycze, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkoholowe, inne 
koktajle, również bezalkoholowe dla dzieci (10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Całodzienne gry, zabawy, piłka wodna, ping pong, gimnastyka, 
aerobik, dwa razy w tygodniu wieczór z muzyką na żywo, co-
dziennie animacje dla dzieci oraz dorosłych. Ponadto do dyspo-
zycji nasz własny Figloklub oferujący animacje, gry i zabawy dla 
dzieci w języku polskim! W sezonie dmuchany zamek dla dzieci. 
Kort tenisowy (dodatkowo płatny). Na plaży sporty wodne (do-
datkowo płatne).
Internet
W hotelu kącik internetowy - płatny (ok. 5 EUR/godz.), na terenie 
hotelu Wi-Fi (bezpłatnie, konieczne pobranie kodu z recepcji).
www.chrousso.gr

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel usytuowany na wzniesieniu z panoramicznym widokiem na 
Zatokę Toronejską oraz na środkową odnogę półwyspu Chalcydyc-
kiego - Sithonię. Architektura pozostająca w harmonii z otaczającą 
naturą, jak również zaciszne położenie obiektu są obietnicą relaksu 
i wypoczynku. Kompleks oddalony jest o ok. 500 m od tętniącego 
życiem kurortu Kalithea oraz ok.1100 m od czarującej miejscowo-
ści Afitos (dojście mało ruchliwą asfaltową drogą). Miasteczko 
Afitos zawieszone jest na wysokim klifie, zachwyca swą trady-
cyjną, kamienną zabudową i magicznymi widokami. Założone 
już w czasach antycznych, dziś Afitos uznane jest przez UE jako 
dziedzictwo cywilizacji europejskiej. Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 1 godz. Odległość do zorganizowanej plaży ok. 200 m. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Zejście do kamienistej plaży ekologiczną ścieżką (po schodkach) 
pomiędzy drzewami piniowymi. Na zorganizowanej plaży od-
dalonej o ok. 200 m leżaki i parasole - dodatkowo płatne (ok. 
6 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., restauracja z tarasem widokowym na zatokę 
serwująca dania kuchni greckiej oraz międzynarodowej, cafe-bar 
i bar przy basenie, basen oraz brodzik dla dzieci, basen kryty (od 
18 roku życia) z oddzielną strefą wypoczynkową i jacuzzi, leżaki 
oraz parasole przy basenie - bezpłatne, centrum fitness z siłownią 
(bezpłatne), sauna oraz hammam (dodatkowo płatne ok. 5 EUR/
os.), sala TV z dostępnymi filmami DVD, kawiarenka internetowa (1 
EUR/30 min.), salon gier, bilard (dodatkowo płatny ok. 2 EUR/30 
min.), wypożyczalnia książek i filmów DVD (w jęz. angielskim), 
mini plac zabaw dla dzieci, szachy na wolnym powietrzu, wypoży-
czalnia rowerów (5 EUR/dzień), przechowalnia bagażu.
Pokoje
54 gustownie i przytulnie urządzonych pokoi 2-osobowych (moż-
liwość 1 dostawki), z łazienkami (suszarka do włosów) i balkona-
mi lub tarasami, rozlokowanych w kilku budynkach na terenie ob-
szernego i wspaniale utrzymanego ogrodu. W pokojach znajduje 

się: telefon, lodówka (bezpłatna), TV-sat, sejf (dodatkowo płatny 
ok. 1 EUR/dzień), czajnik elektryczny oraz filiżanki, klimatyzacja 
(indywidualnie sterowana, bezpłatna, działająca w okresie 15.06-
15.09). Dostępne bezpłatne łóżeczka dla dzieci do 2 lat.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje - danie główne do 
wyboru z 10 dań z katalogu, sałatka, deser. 1 x w tygodniu hotel 
organizuje wieczór barbeque.
Internet
W pokojach internet Wi-Fi -bezpłatny.
www.nostos-hotel.gr

We dwoje

Hotel idealnie nadający się dla osób szukających relaksu w spokojnym i niezwykle klimatycznym miejscu, a jednocześnie dla tych, którzy 
cenią dobrą zabawę i życie nocne ze względu na pobliskie kurorty Kalithea oraz Afitos.

Nostos – Afitos - Kalithea +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRH 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.

Maj od 1670 2099 2970 3699

Czerwiec od 1799 2420 3199 4220

Lipiec od 2370 3399 4130 5849

Sierpień od 2170 2899 3799 5020

Wrzesień od 1849 2499 3270 4349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1520 1749 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1270 1449 

CENA OD

1670 zł

Kategoria lokalna: ***

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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All Inclusive We dwoje

Kameralny hotel z pięknym ogrodem znajdujący się niedaleko centrum kurortu Hanioti, który kusi wieloma atrakcjami. Polecamy 
ze względu na wygodną opcję All Inclusive, możliwość czynnego spędzenia czasu (wieczory z animacją, siłownia, centrum SPA).

Położenie
Hotel usytuowany jest w bardzo ładnie utrzymanym ogrodzie, 
w sąsiedztwie gajów oliwnych. Do centrum miejscowości ok. 
600 m (dojście ulicą), gdzie znajdują się liczne sklepy, tawerny 
i restauracje. W odległości ok. 200 m od hotelu znajduje się przy-
stanek komunikacji miejskiej. Transfer z lotniska trwa ok. 1,5 godz. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 300 m od złocistej, piaszczysto-żwiro-
wej plaży - zejście dróżką asfaltową (przejście przez ulicę). Przy 
plaży działa bar plażowy (nie należący do hotelu) z leżakami 
i parasolami - odpłatnie.
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z 4 oddzielnych budynków z pokojami na 2 pię-
trach. Recepcja (07:00-02:00), lobby, klimatyzowana restauracja 
z tarasem (kuchnia grecka i międzynarodowa), bar wewnętrzny 
pełniący także rolę pool bar, basen oraz osobny basen z jacuzzi 
(włączane w określonych godzinach) pełniący także rolę brodzika 
dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, skrytki sejfo-
we w recepcji (dodatkowo płatne, ok. 12 EUR/tydzień). 
Pokoje
36 gustownie urządzonych, eleganckich pokoi 2-osobowych 
zróżnicowanego typu.
Pokoje typu standard - (możliwość 1 dostawki). 
Pokoje typu junior suite - (możliwość 1 dostawki dla osoby doro-
słej i 2 dostawek dla dzieci). 
Pokoje typu suity - składające się z 2 pomieszczeń (możliwość 
2 dostawek) z drzwiami przesuwnymi. 
Wszystkie pokoje z łazienkami z wc i balkonami (meble ogrodo-
we). W pokojach znajdują się: TV-sat, telefon, lodówka, indywi-
dualna klimatyzacja. Dodatkowo pokoje typu Junior Suite i Suite 
wyposażone są w wanny z jacuzzi lub tzw. adventure shower 
(prysznic z biczami wodnymi)
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania w formie bufetu, lunch: wybór z 2 dań 
z sałatkami, kolacje: wybór z 3 przystawek i 4 dań z sałatkami 

i  deserami, przerwa kawowa. Napoje bezalkoholowe: woda, 
cola&soft drinks oraz lokalne alkoholowe: piwo beczkowe, wino 
stołowe białe i czerwone, ouzo podczas posiłków oraz w barze 
(11:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Centrum SPA w tym sauna fińska, łaźnia parowa - hammam, 
strefa jacuzzi (riviera), podgrzewane szezlongi - (koszt 25 EUR/
os./90 min., dla min. 2 os.) oraz strefa masażu (dodatkowo płat-
ne), a także siłownia z fitness (płatne 6 EUR/os./dzień). 1 x w ty-
godniu hotel organizuje wieczór z kolacją przy grillu - BBQ oraz 
2 x w tygodniu wieczory z karaoke, bingo i quizami.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.haniotivillage.com

Hanioti Village – Hanioti 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRH 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.

Kwiecień od 1799 2570 3349 4630

Maj od 1520 2270 2899 4130

Czerwiec od 1670 2549 3130 4599

Lipiec od 2270 3599 4130 6349

Sierpień od 2020 3120 3720 5549

Wrzesień od 1730 2670 3230 4799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1520 2049 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 530 530 

CENA OD

1520 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław 
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Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - ho-
tel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych (w przypadku imprezy 11 - dniowej 
10 rozpoczętych dób hotelowych, wylot w 
środę, powrót w sobotę; w przypadku imprezy 
12 - dniowej 11 rozpoczętych dób hotelowych, 
wylot w sobotę, powrót w środę), wyżywienie 
wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego 
rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 

z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie ho-
teli nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od 
standardu hotelu i wynosi od 0,5 do 4 EUR za 
pokój za dzień pobytu. Podatek płatny będzie 
obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowa-
niem. Szczegóły w opisie obiektu.

RIWIERA
OLIMPIJSKA

GRECJA

Kokkino Nero

Koutsupia

Grecja

Riwiera
Olimpijska

Grecja
Kokkino Nero
i Koutsoupia

Kokkino Nero to jedyne miejsce w całej Grecji w którym 
można poczuć się jak w Polsce. Nie doskwierają tu 
upały ze względu na bliskość gór i dużą ilość drzew 
wokół, nie ma hałasu głośnych kurortów. Miejscowość, 
którą od wielu sezonów upodobali sobie goście z Polski, 
oferuje unikalne połączenie greckich wakacji z polską 
fantazją i klimatem jak nad Bałtykiem. Jeśli szukacie 
spokoju, słońca, doskonałej pogody i chcielibyście 
mieć polską kuchnię oraz inne smaki znane w Polsce 
– przyjedźcie do Kokkino Nero. Tu w barach i sklepach 
gra polska muzyka, w każdej tawernie znajdziecie 
dwujęzyczne menu, a obsługa chętnie wytłumaczy po 
polsku czego warto spróbować z greckiej kuchni.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EURO - brak bankomatu na miejscu, 
wszystkie transfacje na miejscu odbywają 
sie gotówkowo (brak możliwości płatności 
kartą). W centrum Kokkino Nero znajdu-
je się bankomat.

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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8 EUR; 
woda 1 l - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic, Wrocławia, 
Gdańska i Poznania. 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
IV V VI VII VIII IX X
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

Meteory - klasztory wykute w skale
Aby tam dotrzeć przejedziemy piękną trasą przez uroczą i związaną 
z mitami Dolinę Tembi oraz przez największą w Grecji równinę - 
Równinę Tesalską do miejscowości Kalambaka, położonej u stóp 
Meteorów. Stamtąd udamy się na zwiedzanie klasztorów zawieszo-
nych między niebem a ziemią. W sumie wybudowano 24 klasztory 
(każdy na innej skale). Do dziś przetrwało tylko sześć - cztery mę-
skie i dwa żeńskie, z których zwiedzimy dwa, a w nich przepiękne 
ikony, stare rękopisy i malownicze freski. W Kalambace odwiedzimy 
wytwórnię ikon, gdzie zobaczymy w jaki sposób się je wytwarza. 
Zespół klasztorów wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Cena od 149 zł/os.

Stoki Olimpu
Wyprawa w najwyższe pasmo górskie Grecji, mitycznej siedziby 
Zeusa i  innych bogów. Pierwszym punktem wycieczki będzie 
twierdza krzyżowców Platamonas, położona tuż nad samym 
morzem. Następnie wjazd krętymi serpentynami na wysokość 
960 m.n.p.m., skąd rozpościerają się piękne widoki na Olimp i Za-
tokę Termajską. Odwiedzimy Litochoro, malownicze miasteczko 
położone u stóp Olimpu, a potem przejdziemy wąwozem rzeki 
Enipeas do wodospadów Afrodyty. Następnie udamy się do 
starej, malowniczej wioski Paleos Pantaleimonas, gdzie w cie-
niu dwustuletnich platanów zobaczymy jak wyglądało życie na 
Riwierze przed dziesiątkami lat. Miejsce to będzie też okazją do 
zakupu lokalnych produktów, takich jak owocowe nalewki, czy 
mydła oliwne. Cena od 129 zł/os. 

Grecja
Kokkino Nero 
i Koutsoupia
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Wakacje w Kokkino Nero to idealny wybór dla 
tych, którzy chcą wypocząć, a zarazem zwiedzić 
Grecje. Dotarcie do największych atrakcji jest 
w zasięgu ręki, warto odwiedzić przepiękne 
Meteory, Ateny oraz wyspę Skiathos. Jeśli chcesz 
poznać Grecje od kuchni zdecyduj się na wypo-
czynek właśnie tutaj.

Anna Łacwik
Rezydent Rainbow

Meteory

Litohoro
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Ateny
Zwiedzanie Aten rozpoczniemy od spaceru przez Ogrody królew-
skie do stadionu Kalimarmaro, gdzie odbyły się pierwsze Igrzyska 
Olimpijskie ery nowożytnej. Następnie zwiedzimy Akropol (Propy-
leje, Partenon, Erechtejon, Świątynia Nike). Z Akropolu będziemy 
podziwiać panoramę Aten z licznymi wzgórzami, świątyniami i te-
atrami. Następnie spacer przez starożytną agorę grecką oraz rzym-
ską. Dalej ruiny Biblioteki Hadriana, Katedra Ateńska oraz słynna 
zmiana warty na Placu Sindagma (Placu Konstytucji). Ponadto czas 
wolny na uroczych ateńskich placach z kawiarniami i sklepikami. 
W drodze powrotnej z Aten zatrzymamy się w Termopilach – miej-
scu słynnej bitwy 300 Spartan z Persami. Cena nie zawiera wstępu 
na Akropol – ok. 20 EUR/os. (płatne na miejscu). Cena od 219 zł/os.

Wyspa Skiathos 
Popłyniemy wzdłuż urokliwego półwyspu Pilion i wyspy Ewii - 
drugiej pod względem wielkości wyspy greckiej. Celem wyprawy 
jest Skiathos, urocza wyspa, miejsce wakacyjnych podróży wie-
lu turystów, gdzie klimat wyspiarski unosi się niemal wszędzie 
i przez moment można poczuć bajkową atmosferę. Dotrzemy 
do stolicy wyspy - miasta Skiathos, położonego nad malowniczą 
zatoką i portem. Czas wolny na spacer wąskimi uliczkami i zwie-
dzanie miasta. Następnie postój w Zatoce Kukunaries - Zatoce 
Szyszek - gdzie będzie można odpocząć na jednej z najładniej-
szych plaż na wyspie (ze złocistym piaskiem i delikatnym zejściem 
do morza). Podczas rejsu wspaniała zabawa na statku w rytmie 
greckiej muzyki. Cena od 199 zł/os.

Malownicza Ambelaka
Wycieczka do malowniczo położonego, górskiego miasteczka 
Ambelakia. W  programie: zwiedzanie miejscowości, wizyta 
z przewodnikiem w kościele prawosławnym i muzeum. Po zwie-
dzaniu sjesta w lokalnej tawernie, przy lampce lokalnego wina, 
z ciekawymi opowieściami o codziennym życiu Greków. Posiłek 
w cenie wycieczki. Cena od 119 zł/os.

Wyspa Skopelos
Należąca do Sporad, niewielka wyspa, położona na turkusowych 
wodach Morza Egejskiego. Skopelos zachwyca bujną roślinnością, 
tradycyjną architekturą oraz dziesiątkami uroczych kościółków. 
Życie toczy się tutaj swoim prawdziwym, greckim rytmem. Sko-
pelos posłużyła jako tło kinowego hitu „Mamma Mia”. Odwie-
dzimy m.in. Skopelos Town – stolicę oraz główny port wyspy. 
W centrum znajdziemy zarówno piaszczystą plażę, jak i charak-
terystyczną architekturę: labirynty kamiennych uliczek, niskie 
domki z czerwoną dachówką oraz liczne restauracje i tawerny 
serwujące lokalną kuchnię. Cena od 249 zł/os.

Dla aktywnych

Wycieczki piesze
To coś dla miłośników aktywnego wypoczynku. Kokkino Nero leży 

u podnóża gór Ossa, które słyną z pięknych widoków i urokli-
wych miejsc. Wędrowcy natknąć się mogą na most bizantyjski, 
wodospady, czy malutkie kościółki. Taka wyprawa pozwala na 
obcowanie z przyrodą i na długo pozostaje w pamięci.

Wycieczki rowerowe 
Propozycja specjalnie dla miłośników dwóch kółek. Zachęcamy 
do wypożyczenia roweru i wyprawy malowniczą – nadmorską 
drogą do sąsiednich miejscowości. Turyści z większym doświad-
czeniem, mogą spróbować swoich sił na górskich bezdrożach, 
jeżdżąc pośród sadów oliwnych i kasztanowych. 
 
Relaks

Plaża Platia Amos
Urocza plaża w zatoce, znajduje się około 2 kilometry od Kokkino 
Nero. Piaszczysta, z drobnym żwirkiem i łagodnym zejściem do 
morza. Na plaży znajduje się bar, toalety i prysznice. 

Plaża Koutsoupia
Znajdująca się około 3 km od Kokkino Nero, to bardzo ładna 
piaszczysto-żwirkowa plaża podzielona na dwie części malow-
niczym cyplem. Na plaży znajdują się bary plażowe, prysznice 
i boisko do piłki siatkowej. 

Czerwona Woda
Nazwa Kokkino Nero to po polsku „Czerwona Woda”. W okolicy 
wybija źródełko szczawy żelazistej posiadającej właściwości lecz-
nicze. Ponieważ woda posiada duża zawartość żelaza, zabarwia 
wszystko w okolicy na rdzawy kolor. W ostatnich latach zbudo-
wano cztery małe kamienne zbiorniki przystosowane specjalnie 
do terapii. Picie wody termalnej pomaga na choroby przewodu 
pokarmowego czy stawów.

Relaks

Klub King Size
Położony tuż przy plaży klub/dyskoteka oferujący zabawę do bia-
łego rana. Właściciel zaprasza różnych artystów (również między-
narodowych) i DJ’ów żeby każdy dzień obfitował w nowe atrakcje. 

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

Ateny
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Light All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Bardzo ekonomiczna oferta, jedna z najniższych cen All Inclusive w całej ofercie Rainbow. Zwyczajne, ale schludne pokoje, proste 
wyposażenie i niewyszukane posiłki. Dodatkowa gwiazdkę przyznajemy za ładnie zaaranżowany basen. Ze względu na położenie, Kokkino 
Nero jest doskonałą bazą wypadową na zwiedzanie Meteorów, Aten, Wyspy Skiathos czy słynnej Wyspy Skopelos

Aqua Rossa – Kokkino Nero 
Kategoria lokalna: **
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Położenie
Kameralny hotel położony nad samym morzem w niewielkiej 
miejscowości Kokkino Nero. Obiekt usytuowany jest w niedużym 
ogrodzie, w okolicy sporo zieleni, tras spacerowych, ujęcie wód 
mineralnych. Tuż obok hotelu, znajdziemy kilka sympatycznych 
tawern z tanią i dobrą kuchnią, kilka sklepów i piekarnię. W Kok-
kino Nero działa popularny klub muzyczny King Size z dyskoteką. 
Wioska znana jest wśród polskich turystów, niektórzy odwiedzają 
ją regularnie, dobrze się tu czują, głównie ze względu na wiele 
polskich akcentów, polską obsługę. Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 3 godz. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycz-
nego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligato-
ryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu (lub w biurze kontrahenta).
Plaża
Obiekt usytuowany przy żwirowo-kamienistej plaży. W okolicy 
Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, piaszczy-
sto-żwirowe i dobrze zagospodarowane plaże (leżaki i parasole 
bezpłatnie po zamówieniu czegoś w barze plażowym).
Do dyspozycji gości
Bar, restauracja zewnętrzna z tarasem, basen zewnętrzny, leżaki 
i parasole przy basenie (dodatkowo płatne, ok. 2 EUR/os).
Pokoje
27 funkcjonalnie urządzonych pokoi 2-osobowych (w części pokoi 
mozliwe dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka lub 2 dostawki 
dla dzieci) z łazienkami i niewielkimi balkonami/tarasami (meble 
ogrodowe), niektóre balkony/tarasy nie są rozdzielone, tworzą 
wspólny ciąg. Pokoje wyposażone są w TV-SAT, lodówkę oraz 
suszarkę do włosów.
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania (8:30 - 10:00) i obiadokolacje (19:30 
- 21:00) w formie bufetu. Lunch (13:00 - 15:00) w postaci jednego 
dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia, sałatką 
i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe i lokal-
ne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, wino, 
ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Program sportowy i animacyjny
Obok hotelu zorganizowany jest sympatyczny bar z wygodnymi 
sofami i dobrą muzyką, w którym bardzo miło spędzić wieczór 
na plaży (napoje dodatkowo płatne). Hotel często organizuje 
wieczory taneczne lub występy muzyczne, również polskich 
wykonawców.
Internet
Wi-Fi - bezpłatny.

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1370 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: GRK 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.

Kwiecień od 1599 2199 2999 4020

Maj od 1420 1949 2699 3599

Czerwiec od 1370 1999 2630 3699

Lipiec od 1899 2920 3499 5220

Sierpień od 1799 2570 3349 4630

Wrzesień od 1470 2220 2799 4049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1399 1799 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 620 620 

Wyloty w: środy i soboty

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Kameralny, ładnie utrzymany obiekt usytuowany przy głównej 
ulicy Kokkino Nero. 100 m od Kalypso znajduje się piekarnia i sklep 
spożywczy. Wioska jest znana i lubiana przez polskich turystów. 
Oprócz wakacyjnego, greckiego luzu można tu znaleźć wiele pol-
skich akcentów, w tawernie, w sklepie czy na plaży porozmawiać 
po polsku, zobaczyć polskie napisy na straganach, nawet zamówić 
polskie dania, kiedy ktoś zatęskni za schabowym. Wieczorem za-
praszamy na tańce do klubu King Size, gdzie serwuje się także pol-
skie piwo czy żubrówkę. Okolice Kokkino Nero są bardzo zielone, 
pełne małych zatoczek, wzgórz porośniętych drzewami oliwnymi. 
W pobliżu wybija źródełko wody leczniczej (szczawy żelazistej, 
podobnej jak w Dusznikach Zdroju). Nad morzem znajdziemy 
kilka sympatycznych knajpek z tanią i dobrą kuchnią /obiad za 
7-10 EUR/. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,50 
EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny u właścicieli 
obiektu, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 250 m od kamienisto-żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczysto-żwirowe i dobrze zagospodarowane plaże Koutso-
upia i Plati Amos (leżaki i parasole bezpłatnie po zamówieniu 
czegoś w barze plażowym).
Do dyspozycji gości
Basen zewnętrzny, leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie.
Pokoje
Przestronne i ładnie wyposażone studia składają się z pokoju 
dziennego pełniącego jednocześnie funkcję sypialni dla 2 osób, 
aneksu kuchennego z podstawowym wyposażeniem (lodówka, 
kuchenka, naczynia i sztućce), łazienki z wc oraz niewielkiego 
balkonu/tarasu - z  meblami ogrodowymi. Ponadto TV-SAT, 
klimatyzacja (indywidualnie sterowana, dodatkowo płatna ok. 
5 EUR/dzień). Ręczniki i środki czystości we własnym zakresie. 
Brak łóżeczek dla dzieci.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, ok. 350 m od Kalypso): 

śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci jed-
nego dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia,-
sałatką i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe 
i lokalne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, 
wino, ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Light AI za dopłatą We dwoje

Polecamy ze względu na ładne pokoje, nowy basen i doskonałą lokalizację, w samym centrum. Zdecydowanie dobry standard w stosunku 
do atrakcyjnej ceny.

Kalypso – Kokkino Nero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1199 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: GRK 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.

Maj od 1199 1299 1999 2170

Czerwiec od 1299 1420 2170 2399

Lipiec od 1799 2330 2999 3899

Sierpień od 1570 1830 2630 3070

Wrzesień od 1299 1449 2170 2420

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 899 999 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

Wyloty w: środy i soboty

Kategoria lokalna: Trzy klucze

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Kokkino Nero

Light AI za dopłatą We dwoje Dla rodzin

Położenie
Pieknie położony, kameralny, zbudowany z kamienia i drewna 
budynek, położony jest ok. 300 m od centrum Kokkino Nero 
oraz 450 m od plaży. Naprzeciwko hotelu znajduje się naturalne 
SPA - kamienne zbiorniki kąpielowe oraz ujęcie wody mineral-
nej. W okolicy znajdziemy sporo zieleni, dogodne trasy space-
rowe i rowerowe. W odległości 1000 m od obiektu znajduje się 
bardzo ładna, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do wody 
(Plati Amos). Transfer z  lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wyso-
kości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny 
u właścicieli obiektu, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt znajduję się ok. 450 m od kamienisto - żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczyste i dobrze zagospodarowane plaże Koutsoupia i Plati 
Amos (leżaki i parasole bezpłatnie po zamówieniu czegoś w ba-
rze plażowym).
Do dyspozycji gości
Ładnie urządzona sala TV. Niewielki, bardzo zadbany teren 
zielony okalający budynek, stoliki i krzesełka oraz miejsce do 
grillowania.
Pokoje
Ładnie i przytulnie wyposażone studia składające się z pokoju 
dziennego pełniącego jednocześnie funkcję sypialni dla 2, 3 lub 
4 osób (w każdym pokoju łóżko małżeńskie, dostawka w przy-
padku zakwaterowania 3 osób lub łóżko piętrowe w przypadku 
zakwaterowania 4 osób), aneksu kuchennego z podstawowym 
wyposażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia i sztućce), łazienki 
z wc oraz balkonu/tarasu z meblami ogrodowymi. Ponadto TV-
-sat i wiatrak sufitowy. Ręczniki i środki czystości we własnym 
zakresie. Brak łóżeczek dla dzieci.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, przy plaży, 950 m): śnia-
dania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci jednego 
dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia, sałatką 
i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe i lokal-

ne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, wino, 
ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Xenonas to obiekt dedykowany Klientom pragnącym odpocząć w spokojnym miejscu, wśród zieleni. Właściciele oprócz solidnych, ładnych 
pokoi i zadbanego ogrodu zapewniają miłą, rodzinną atmosferę dzieki czemu Goście często tu wracają. Dodatkowym atutem Xenonasa jest 
pijalnia wód leczniczych, z której można korzystać przez cały pobyt.

Xenonas – Kokkino Nero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1149 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: GRK 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.

Maj od 1149 1199 1920 1999

Czerwiec od 1249 1330 2099 2230

Lipiec od 1699 1999 2849 3349

Sierpień od 1570 1699 2630 2849

Wrzesień od 1270 1399 2120 2349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1099 1120 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 799 820 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

Wyloty w: środy i soboty

Kategoria lokalna: Trzy klucze

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Grecja Kokkino Nero

Położenie
Studia Alexis znajdują się w niewielkiej, nadmorskiej miejsco-
wości, Kokkino Nero. Wioska jest znana od lat wśród polskich 
turystów, można tu znaleźć wiele polskich akcentów, w tawernie, 
w sklepie czy na plaży porozmawiać po polsku, zobaczyć pol-
skie napisy na straganach, nawet zjeść schabowego, kiedy ktoś 
zatęskni za swojskim jedzeniem. Wieczorem polecamy wizytę 
w klubie King Size, który oprócz polskich akcentów muzycznych 
zaoferuje polskie piwo czy żubrówkę. W Kokkino Nero można 
trafić na letnie koncerty, także polskich muzyków. W okolicy 
jest sporo zieleni, tras spacerowych oraz ujęcie wód leczniczych. 
W oddalonym o ok. 200 m centrum znajduje się piekarnia i kilka 
sklepów. Nad morzem znajdziemy kilka sympatycznych knajpek 
z tanią i dobrą kuchnią /obiad za 7-10 EUR/. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 3 godz. Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny u właścicieli obiektu, przed zakwaterowa-
niem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 400 m od kamienisto-żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczysto-żwirowe i dobrze zagospodarowane plaże (leżaki 
i parasole bezpłatnie po zamówieniu czegoś w barze plażowym).
Do dyspozycji gości
Nowy basen zewnętrzny ze słodką wodą, leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatne.
Pokoje
Niewielkie, funkcjonalnie wyposażonych pokoi typu studio, które 
składają się z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcję 
sypialni dla 2 osób, aneksu kuchennego z podstawowym wypo-
sażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia i sztućce), łazienki z wc 
oraz niewielkiego balkonu/tarasu - z meblami ogrodowymi (nie-
które balkony/tarasy nie są rozdzielone, tworzą wspólny ciąg). 
Wszystkie pokoje po remoncie w 2014/2015. Ponadto TV-SAT, 
klimatyzacja (indywidualnie sterowana, dodatkowo płatna ok. 
5 EUR/dzień). Ręczniki i środki czystości we własnym zakresie. 
Brak łóżeczek dla dzieci.

Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, 550 m od Alexis): śnia-
dania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci jednego 
dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia, sałatką 
i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe i lokal-
ne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, wino, 
ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Light AI za dopłatą We dwoje

Polecamy studia Alexis bo posiadają nowy basen. Warto dodać, że Kokkino Nero jest dla wielu klientów miłą, grecką wioską wakacyjnego 
luzu i dobrej zabawy. Wielu klientów chętnie wraca do tego miejsca, dobrze się tu czuje, swojsko.

Studia Alexis – Kokkino Nero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

949 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: GRK 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.

Kwiecień od 1099 1199 1999 1999

Maj od 949 999 1770 1849

Czerwiec od 1099 1270 1999 2299

Lipiec od 1499 1970 2670 3470

Sierpień od 1349 1649 2420 2920

Wrzesień od 1099 1320 1999 2399

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 799 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

Wyloty w: środy i soboty

Kategoria lokalna: Trzy klucze

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Kokkino Nero

Położenie
Studia Katerina stanowią jeden kompleks razem z obiektem 
Alexis i znajdują się w nadmorskiej miejscowości, Kokkino Nero. 
Jest to znane miejsce wśród polskich turystów. W tawernie, 
w sklepie czy na plaży porozmawiać po polsku, zobaczyć pol-
skie napisy na straganach, nawet zjeść schabowego, gdy ktoś 
zatęskni za swojskim jedzeniem. Wieczorem można potańczyć 
w klubie King Size, który zaoferuje między innymi polskie piwo 
czy żubrówkę. W Kokkino Nero odbywają się letnie koncerty 
i zabawy, można tu spotkać także polskich muzyków. W okolicy 
jest sporo zieleni, tras spacerowych oraz ujęcie wód leczniczych. 
W oddalonym o ok. 200 m centrum znajduje się piekarnia i kilka 
sklepów. Nad morzem znajdziemy kilka sympatycznych knajpek 
z tanią i dobrą kuchnią /obiad za 7-10 EUR/. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 3 godz. Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny u właścicieli obiektu, przed zakwaterowa-
niem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 400 m od kamienisto-żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczysto-żwirowe i dobrze zagospodarowane plaże (leżaki 
i parasole bezpłatnie po zamówieniu czegoś w barze plażowym).
Do dyspozycji gości
Nowy basen zewnętrzny ze słodką wodą leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatne.
Pokoje
Niewielkie, funkcjonalnie wyposażone pokoje typu studio, które 
składają się z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcję 
sypialni dla 2 osób, aneksu kuchennego z podstawowym wypo-
sażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia i sztućce), łazienki z wc 
oraz niewielkiego balkonu/tarasu - z meblami ogrodowymi. 
Ponadto TV-SAT, klimatyzacja (indywidualnie sterowana, dodat-
kowo płatna ok. 5 EUR/dzień). Większość studiów została wyre-
montowana w 2014/2015 r., w sprzedaży dostępne są również 
pokoje economy przed remontem. Ręczniki i środki czystości we 
własnym zakresie. Brak łóżeczek dla dzieci.

Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, 550 m od Kateriny): śnia-
dania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci jednego 
dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia, sałatką 
i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe i lokal-
ne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, wino, 
ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Light AI za dopłatą We dwoje

Studia znajdują się w spokojnej części miejscowości, wśród zieleni. Polecamy je ze względu na nowy basen i pokoje z klimatyzacją. Mała 
grecka wioska żyje własnym życiem i jest oazą wakacyjnego luzu. Sielskość tego miejsca przypadła do gustu wielu turystom, którzy wracają 
do niej nawet wielokrotnie.

Studia Katerina – Kokkino Nero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

970 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: GRK 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.

Maj od 970 1049 1799 1920

Czerwiec od 1030 1149 1899 2099

Lipiec od 1320 1620 2399 2899

Sierpień od 1199 1399 2170 2499

Wrzesień od 1030 1199 1899 2170

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 770 849 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

Wyloty w: środy i soboty

Kategoria lokalna: Trzy klucze

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Grecja Kokkino Nero

Położenie
Obiekt Chrysante usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu 
z pięknym, panoramicznym widokiem na morze i wioskę Kok-
kino Nero. Chrysante jest nieco oddalony od centrum, skąpany 
wśród zieleni wielkiego ogrodu okalającego budynek. W centrum 
miejscowości znajdziemy tawerny, sklepy, gdzie można się poro-
zumieć po polsku. Wieczorem można potańczyć w klubie King 
Size, który zaoferuje między innymi polskie piwo czy żubrówkę. 
W Kokkino Nero odbywają się letnie koncerty i zabawy, można 
tu spotkać także polskich muzyków. W okolicy jest sporo zieleni, 
tras spacerowych oraz ujęcie wód leczniczych. W oddalonym 
o ok. 500 m centrum znajduje się piekarnia i kilka sklepów. Nad 
morzem znajdziemy kilka sympatycznych knajpek z tanią i dobrą 
kuchnią /obiad za 7-10 EUR/. Transfer z lotniska do hotelu trwa 
ok. 3 godz. Ze względu na położenie studiów autokar nie może 
dojechać pod obiekt. Do przejścia ok. 400 m (walizki zostaną 
zabrane autem). Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycz-
nego w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obliga-
toryjny i płatny u właścicieli obiektu, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 700 m od kamienisto-żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczyste i dobrze zagospodarowane plaże (leżaki i parasole 
bezpłatnie po zamówieniu czegoś w barze plażowym).
Do dyspozycji gości
Ładnie zagospodarowany, duży teren zielony, grill zewnętrzny.
Pokoje
Przestronne, funkcjonalnie wyposażonych pokoi typu studio, któ-
re składają się z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funk-
cję sypialni dla 2 osób (możliwa 1 dostawka), aneksu kuchennego 
z podstawowym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia 
i sztućce), łazienki z wc oraz niewielkiego balkonu (tylko na pię-
trze). Ponadto TV-SAT. Ręczniki i środki czystości we własnym 
zakresie. Brak łóżeczek dla dzieci.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusi-
ve light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, 850 m od Chrysante): 

śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci jed-
nego dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia, 
sałatką i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe 
i lokalne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, 
wino, ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Program sportowy i animacyjny
Niewielki plac zabaw.
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Light AI za dopłatą We dwoje Dla rodzin

Obiekt wyróżnia na tle innych apartamentów ogromna, zielona przestrzeń, ładny ogród i panoramiczny widok na morze. Miejsce to 
będzie świetną ofertą dla rodzin, grupy znajomych, którzy chcą po prostu pobyć razem, spędzać czas na świeżym powietrzu, a wieczorem 
posiedzieć przy grillu.

Studia Chrysante – Kokkino Nero +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

970 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: GRK 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.

Maj od 970 1049 1799 1920

Czerwiec od 1020 1130 1870 2070

Lipiec od 1299 1570 2349 2799

Sierpień od 1199 1370 2170 2470

Wrzesień od 1020 1170 1870 2120

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 770 849 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

Wyloty w: środy i soboty

Kategoria lokalna: Trzy klucze

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Kokkino Nero

Położenie
Studia znajdują się 150 m od centrum Kokkino Nero, gdzie znaj-
dziemy parę sklepów, piekarnię a nad samym morzem kilka 
sympatycznych knajpek z tanią i dobrą kuchnią. W większości 
sklepów i tawern można się porozumieć po polsku, zamówić 
polskie danie kiedy ktoś zatęskni za polskim menu. Wioska żyje 
własnym życiem wakacyjnego luzu, wieczorem wszyscy idą na 
tańce do klubu King Size, gdzie oprócz muzyki można zamówić 
np. polskie piwo. Okolice Kokkino Nero są bardzo zielone, peł-
ne małych zatoczek, wzgórz porośniętych drzewami oliwnymi. 
W pobliżu wybija źródełko wody leczniczej (szczawy żelazistej, 
podobnej jak w Dusznikach Zdroju). Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 3 godz. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycz-
nego w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obliga-
toryjny i płatny u właścicieli obiektu, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest zaledwie 30 m od kamienisto-żwirowej 
plaży. W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo 
ładne, piaszczyste i dobrze zagospodarowane plaże Koutsoupia 
i Plati Amos (leżaki i parasole bezpłatnie po zamówieniu czegoś 
w barze plażowym).
Pokoje
Duże, rodzinne studia składają się z dwóch oddzielnych po-
mieszczeń: pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcję 
sypialni dla 2 osób z aneksem kuchennym (lodówka, kuchen-
ka, naczynia i sztućce), oddzielnej sypialni dla 2 osób, łazienki 
z WC, TV (w większości apartamentów), balkonu/tarasu z me-
blami ogrodowymi. Większość aptartamentów posiada klima-
tyzację (za dopłatą 5 EUR/dzień). W sprzedaży również studio 
2 os. Składające się z 1 pomieszczenia z aneksem i łazienką. 
Ręczniki i środki czystości we własnym zakresie. Brak łóżeczek 
dla dzieci.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, ok. 250 m od Andreas): 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci jed-
nego dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia, 

sałatką i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe 
i lokalne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, 
wino, ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Light AI za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Przestronne dwupokojowe apartamenty tuż obok plaży to oferta naprawdę tanich wakacji dla całej rodziny. W zależności od zasobności 
portfela można gotować we własnym zakresie lub dokupić wersję all inclusive. Kokkino Nero to doskonałe miejsce wypadowe do 
zwiedzania Meteorów, Aten, Wysp Skiathos czy słynnej Skopelos.

Studia Andreas – Kokkino Nero +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRK 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.

Maj od 1099 1299 1999 2349

Czerwiec od 1099 1320 1999 2399

Lipiec od 1570 2149 2799 3770

Sierpień od 1399 1799 2499 3199

Wrzesień od 1130 1399 2070 2499

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 820 930 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

CENA OD

1099 zł

Kategoria lokalna: Trzy klucze

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Grecja Kokkino Nero

Położenie
Studia znajdują się 200 m od centrum Kokkino Nero. W odle-
głości 150 m znajduje się piekarnia, sklep spożywczy i tawerna. 
Kokkino Nero gości od lat wielu polskich turystów, więc widać 
tutaj wiele polskich akcentów. W większości sklepów i tawern 
można się porozumieć po polsku, zamówić polskie danie jak 
ktoś zatęskni za polskim menu. Wioska żyje własnym życiem 
wakacyjnego luzu, wieczorem wszyscy tańczą w King Size, klubie 
gdzie oprócz muzyki można zamówić np. polskie piwo. Okolice 
Kokkino Nero są bardzo zielone, pełne małych zatoczek, wzgórz 
porośniętych drzewami oliwnymi. W pobliżu wybija źródełko 
wody leczniczej (szczawy żelazistej, podobnej jak w Dusznikach 
Zdroju). Nad morzem znajdziemy kilka sympatycznych knajpek 
z tanią i dobrą kuchnią /obiad za 7-10 EUR/. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 3 godz. Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny u właścicieli obiektu, przed zakwaterowa-
niem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 300 m od kamienisto-żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczyste i dobrze zagospodarowane plaże Koutsoupia i Plati 
Amos (leżaki i parasole bezpłatnie po zamówieniu czegoś w ba-
rze plażowym).
Do dyspozycji gości
Niewielki ogród okalający budynek.
Pokoje
Przestronne studia składają się z pokoju dziennego pełniącego 
jednocześnie funkcję sypialni dla 2 osób, aneksu kuchennego 
z podstawowym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia 
i sztućce), łazienki z wc, TV oraz niewielkiego balkonu/tarasu. 
Ręczniki i środki czystości we własnym zakresie. Brak łóżeczek 
dla dzieci.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusi-
ve light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, ok 400 m): śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci jednego dania 
typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia, sałatką 

i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe i lokal-
ne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, wino, 
ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Light AI za dopłatą We dwoje

Studia Maria to oferta naprawdę tanich wakacji. Miejsce to wybierają głównie ludzie młodzi, grupy studentów czy znajomych. Zazwyczaj 
wszystkim udziela się miła atmosfera wakacyjnego luzu i dobrej zabawy.

Studia Maria – Kokkino Nero +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

999 zł

KOD IMPREZY: GRK 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.

Kwiecień od 1120 1170 2049 2120

Maj od 999 1049 1849 1920

Czerwiec od 1030 1149 1899 2099

Lipiec od 1349 1670 2420 2970

Sierpień od 1199 1399 2170 2499

Wrzesień od 1020 1149 1870 2099

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 799 849 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

Kategoria lokalna: Trzy klucze

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Studia Mouses usytuowane się w samym centrum, przy głównej 
ulicy Kokkino Nero. Obok Mouses znajdziemy piekarnię, sklep 
spożywczy, tawernę i zwykle stragany z owocami i warzywami. 
Wioska Kokkino Nero, która od lat gości polskich turystów jest 
synonimem wakacyjnego, greckiego luzu. Na każdym kroku wi-
dać polskie akcenty, w tawernie, sklepie czy na straganie można 
porozmawiać po polsku. Wieczorem można pójść do klubu King 
Size, gdzie serwuje się także polskie piwo czy żubrówkę. Okolice 
Kokkino Nero są bardzo zielone, pełne małych zatoczek, wzgórz 
porośniętych drzewami oliwnymi. W pobliżu wybija źródełko 
wody leczniczej (szczawy żelazistej, podobnej jak w Dusznikach 
Zdroju). Nad morzem znajdziemy kilka sympatycznych knajpek 
z tanią i dobrą kuchnią /obiad za 7-10 EUR/. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 3 godz. Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny u właścicieli obiektu, przed zakwaterowa-
niem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 250 m od kamienisto-żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczyste i dobrze zagospodarowane plaże Koutsoupia i Platia 
Amos (leżaki i parasole bezpłatnie po zamówieniu czegoś w ba-
rze plażowym).
Do dyspozycji gości
Nieduży ogród okalający budynek, wydzielone miejsce na grilla.
Pokoje
Funkcjonalnie wyposażone studia (są większe i mniejsze, w zależ-
ności od ilości osób, 2 lub 3 os.) składają się z pokoju dziennego 
pełniącego jednocześnie funkcję sypialni, aneksu kuchennego 
z podstawowym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia 
i sztućce), łazienki z wc oraz niewielkiego balkonu/tarasu - z me-
blami ogrodowymi. Ponadto TV-SAT, w części pokoi klimatyzacja 
(indywidualnie sterowana, dodatkowo płatna ok. 5 EUR/dzień). 
Ręczniki i środki czystości we własnym zakresie.
Brak łóżeczek dla dzieci.

Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, ok. 300 m od Kalypso): 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci jed-
nego dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia,-
sałatką i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe 
i lokalne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, 
wino, ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Light AI za dopłatą We dwoje

Oferta na każdą kieszeń! Położone blisko gór i nad morzem Kokkino Nero posiada specyficzny mikroklimat. Klienci czują się w nim dobrze, 
swojsko. Oprócz spacerów po okolicy, wizyt w pijalni wód polecamy wycieczki do Aten, Meteorów lub na wyspy Skiathos i Skopelos.

Studio Mouses – Kokkino Nero +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

999 zł

KOD IMPREZY: GRK 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.

Maj od 999 1099 1849 1999

Czerwiec od 1049 1170 1920 2120

Lipiec od 1399 1749 2499 3099

Sierpień od 1230 1430 2230 2570

Wrzesień od 1049 1199 1920 2170

Cena za os. dorosłą na dost. już od 999 1099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 799 899 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

Kategoria lokalna: Trzy klucze

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Light AI za dopłatą We dwoje

Studia Andromahi – Kokkino Nero 

Położenie
Studia Andromahi położone są w samym centrum Kokkino Nero, 
w  pobliżu obiektu znajdziemy sklepy spożywcze, piekarnię 
i tawernę. Kokkino Nero to znane miejsce wśród polskich tury-
stów. W tawernie, w sklepie czy na plaży można porozmawiać 
po polsku, zobaczyć polskie napisy na straganach. Wieczorem 
można potańczyć w klubie King Size. W Kokkino Nero odbywają 
się letnie koncerty i zabawy, można tu spotkać także polskich 
muzyków. W okolicy jest sporo zieleni, tras spacerowych oraz 
ujęcie wód leczniczych. Nad morzem znajdziemy kilka sympa-
tycznych knajpek z tanią i dobrą kuchnią /obiad za 7-10 EUR/. 
Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny u właścicieli obiektu, 
przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 300 m od kamienisto-żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczyste i dobrze zagospodarowane plaże (leżaki i parasole 
bezpłatnie po zamówieniu czegoś w barze plażowym).
Pokoje
10 funkcjonalnie wyposażonych pokoi typu studio, które składają 
się z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcję sypialni 
dla 2 osób, aneksu kuchennego z podstawowym wyposażeniem 
(lodówka, kuchenka, naczynia i sztućce), łazienki z wc oraz nie-
wielkiego balkonu (tylko na piętrze). Ponadto TV-SAT. Ręczniki 
i środki czystości we własnym zakresie. Brak łóżeczek dla dzieci.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, 500 m od Andromahi): 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci jed-
nego dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą dnia, 
sałatką i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalkoholowe 
i lokalne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 (piwo, 
wino, ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Oferta ekonomiczna, wakacje do Klientów, którzy sami chcą skomponować swoje wakacje. Tanią wersję bez wyżywienia polecamy 
Klientom nastawionym głównie na zwiedzanie. Dla osób, które chcą spędzać wakacje stacjonarnie polecamy bardzo tanią opcję 
All Inclusive.

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

970 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: GRK 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.

Maj od 970 1070 1799 1970

Czerwiec od 1049 1170 1920 2120

Lipiec od 1349 1699 2420 2999

Sierpień od 1249 1470 2270 2630

Wrzesień od 1049 1199 1920 2170

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 770 870 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980 

Wyloty w: środy i soboty

Kategoria lokalna: Trzy klucze

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Obiekt Gregor położony jest wśród zieleni, ok. 250 m od morza 
i głównej ulicy Kokkino Nero W centrum miejscowości znajdzie-
my tawerny, sklepy oraz piekarnię. Wieczorem można potańczyć 
w klubie King Size, w Kokkino Nero odbywają się letnie koncerty 
i zabawy, można tu spotkać także polskich muzyków. W okolicy 
jest sporo zieleni, tras spacerowych oraz pijalnia wód leczniczych. 
Nad morzem znajdziemy kilka sympatycznych knajpek z tanią 
i dobrą kuchnią /obiad za 7-10 EUR/. Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 3 godz. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycz-
nego w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obliga-
toryjny i płatny u właścicieli obiektu, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 250 m od kamienisto-żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczysto-żwirowe i dobrze zagospodarowane plaże (leżaki 
i parasole bezpłatnie po zamówieniu czegoś w barze plażowym).
Pokoje
4 funkcjonalnie wyposażone pokoje typu studio, które składają 
się z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcję sypialni 
dla 2 osób, aneksu kuchennego z podstawowym wyposażeniem 
(lodówka, kuchenka, naczynia i sztućce), łazienki z wc oraz nie-
wielkiego tarasu. Ponadto TV-SAT. Ręczniki i środki czystości we 
własnym zakresie. Brak łóżeczek dla dzieci.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, ok. 300 m od obiektu Gre-
gor): śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch w postaci 
jednego dania typu souvlaki czy moussaka z dodatkami, zupą 
dnia, sałatką i owocem na deser. Nielimitowane napoje bezalko-
holowe i lokalne alkohole serwowane w godzinach 10:00-22:00 
(piwo, wino, ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).

Light AI za dopłatą We dwoje

Bardzo kameralny, przyzwoicie wyposażony obiekt, świetnie nadający się dla grupy znajomych. W zależności od potrzeby i zasobności 
portfela można wykupić wczasy bez wyżywienia lub z dopłatą do All Inclusive.

Studia Gregor – Kokkino Nero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRK 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.

Maj od 949 1020 1770 1870

Czerwiec od 999 1120 1849 2049

Lipiec od 1299 1549 2349 2770

Sierpień od 1199 1370 2170 2470

Wrzesień od 1049 1170 1920 2120

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 820 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

CENA OD

949 zł

Kategoria lokalna: Trzy klucze

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Studia znajdują się w samym centrum miejscowości, w pobliżu 
obiektu znajdziemy sklepy spożywcze, piekarnię i tawernę. Kok-
kino Nero to znane miejsce wśród polskich turystów. W tawernie, 
w sklepie czy na plaży można porozmawiać po polsku, zobaczyć 
polskie napisy na straganach, nawet zjeść schabowego. Wieczo-
rem można potańczyć w klubie King Size, który zaoferuje między 
innymi polskie piwo czy żubrówkę. W Kokkino Nero odbywają 
się letnie koncerty i zabawy, można tu spotkać także polskich 
muzyków. W okolicy jest sporo zieleni, tras spacerowych oraz 
ujęcie wód leczniczych. Nad morzem znajdziemy kilka sympa-
tycznych knajpek z tanią i dobrą kuchnią /obiad za 7-10 EUR/. 
Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny u właścicieli obiektu, 
przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 350 m od kamienisto-żwirowej plaży. 
W okolicy Kokkino Nero, znajdują się także inne, bardzo ładne, 
piaszczyste i dobrze zagospodarowane plaże (leżaki i parasole 
bezpłatnie po zamówieniu czegoś w barze plażowym).
Pokoje
Funkcjonalnie wyposażone pokoje typu studio, które składają się 
z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcję sypialni dla 
2 osób, aneksu kuchennego z podstawowym wyposażeniem (lo-
dówka, kuchenka, naczynia i sztućce), łazienki z wc oraz niewiel-
kiego balkonu/tarasu. Ponadto TV-SAT. Ręczniki i środki czystości 
we własnym zakresie. Brak łóżeczek dla dzieci.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusi-
ve light (serwowany w hotelu Aqua Rosa, ok. 450 m od obiektu 
Memories): śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Lunch 
w postaci jednego dania typu souvlaki czy moussaka z dodatka-
mi, zupą dnia, sałatką i owocem na deser. Nielimitowane napoje 
bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w godzinach 10:00-
22:00 (piwo, wino, ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Internet
Sieć Wi-Fi dostępna w hotelu Aqua Rosa

Light AI za dopłatą We dwoje

Ekonomiczne studia położone w samym centrum Kokkino, blisko morza. Dopłata do All Inclusive pozwoli Państwu skomponować bardzo 
tanie wakacje z pełnymi świadczeniami. Klientom nastawionym na zwiedzanie polecamy wersję bez wyżywienia i wycieczki do słynnych 
Meteorów oraz na wyspę Skopelos czy masyw Olimpu.

Studia Memories – Kokkino Nero 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1120 zł

KOD IMPREZY: GRK 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.

Maj od 1170 1370 2120 2470

Czerwiec od 1149 1349 2099 2420

Lipiec od 1249 1449 2270 2599

Sierpień od 1199 1399 2170 2499

Wrzesień od 1120 1349 2049 2420

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 920 1149 

Dopłata do All Inclusive Light od 490 980

Kategoria lokalna: Dwa klucze

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Apartamenty Eleni położone są w miejscowości Koutsoupia. 
Wioska otoczona jest górami Ossa i lasami, dzięki czemu panuje 
tu nieco łagodniejszy klimat, niż w innych regionach Grecji. Tutaj 
czas płynie wolniej, można poczuć panującą tu leniwą grecką 
atmosferę. To raj dla miłośników ciszy, spokoju i odpoczynku 
w otoczeniu natury. Warto zobaczyć tu także kościół św. Ireny. 
Koutsoupia oddalona jest o ok. 2,5 km od Kokkino Nero, w któ-
rym znajduje się Bizantyjski Most oraz termy z leczniczą szczawą 
żelazistą. Najbliższy sklep znajduje się ok. 250 m od obiektu, tuż 
przy obiekcie znajduje się tawerna. Transfer z lotniska trwa około 
3 godziny. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny u właścicieli obiektu, przed zakwaterowaniem Klientów 
w hotelu.
Plaża
Obiekt znajduje się około 50 m od promenady i morza, do ładnej, 
piaszczystej plaży ok. 300 m.
Pokoje
Funkcjonalnie wyposażone dwupomieszczeniowe pokoje, które 
składają się z sypialni oraz pokoju z aneksem kuchennym z pod-
stawowym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia i sztuć-
ce), łazienki z wc oraz balkonu. Ponadto TV-SAT, klimatyzacja 
(indywidualnie sterowana, dodatkowo płatna ok. 5 EUR/dzień). 
Ręczniki i środki czystości we własnym zakresie. Brak łóżeczek 
dla dzieci.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do kolacji w po-
bliskiej tawernie.
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi.

We dwoje

Szczególnie polecamy ze względu na doskonałą lokalizację, tuż przy pięknej, piaszczystej plaży. Dodatkowy plus za przestronne pokoje.

Studia Eleni – Koutsoupia +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GRK 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.

Maj od 999 1099 1849 1999

Czerwiec od 1099 1270 1999 2299

Lipiec od 1499 1970 2670 3470

Sierpień od 1349 1649 2420 2920

Wrzesień od 1099 1320 1999 2399

CENA OD

999 zł

Kategoria lokalna: Trzy klucze

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Wrocław  
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KORFU

Kontokali
Gouvia

Spyridon

Dassia

Nisaki

Benitses
Gastouri

Tsaki

Kavos
Agios Giorgios Argyrades

Paleokastritsa

Ermones

Karousades
Acharavi

RodaSidari

Agios Stefanos Albania

Grecja

Grecja

Albania

Korfu

Grecja
Korfu

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

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 sklepach 
i kioskach w pobliżu publicznych aparatów 
telefonicznych. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem u 
operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny na Korfu 
trwa od 01.07 do 31.08.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 10 EUR; 
woda 1 l - 1 EUR; 
piwo w barze od 2 EUR; 
kawa w kawiarni od 2 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Gdańska, Katowic, 
Łodzi, Poznania, Wrocławia. Zbiórka na 
2 godz. przed planowanym wylotem przy 
stanowisku Rainbow na lotnisku. Aktualne 
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.

W regionie
Sidari
Ta mała miejscowość na północy wyspy może 
poszczycić się pięknymi, piaszczystymi plażami, 
z których najbardziej znana to - Canal d’Amour. 
Plaża ta słynie ze wspaniałych formacji klifo-
wych i skalnych o fantazyjnych kształtach. Jest 
to również popularny kurort turystyczny.
Dassia
Mała osada rybacka na wschodzie wyspy 
kusząca turystów greckimi tawernami, barami, 
kilkoma dyskotekami i piękną plażą, idealną dla 
rodzin z dziećmi. Ze względu na bliskość miasta 
Korfu, miejscowość Dassia jest również świetną 
bazą wypadową do zwiedzania stolicy wyspy.
Acharavi
Kurort turystyczny położony w północnej części 
Korfu, u stóp góry Pantocrator. Znajdziemy tam 
kurorty z wieloma restauracjami i tawernami 
oraz sklepami z pamiątkami oferującymi duży 
wybór wyrobów z drzewa oliwnego. Miejsco-
wość tą chętnie odwiedzają rodziny z dziećmi.
Gouvia
Ośrodek położony jest ok 7 km na północ od 
miasta Korfu, na wschodnim wybrzeżu wyspy. 
Gouvia usytuowana jest w cichej zatoce i oferuje 
plażę i przystań, przy której cumują jachty z ca-
łego świata. W miasteczku znajdziemy szeroki 
wybór barów, restauracji i sklepów. W ciągu 
dnia jest to spokojne miejsce wakacyjne, które 
wieczorem ożywa i zaprasza do zabawy.
Kavos
Tętniąca nocnym życiem, rozrywkowa miejsco-
wość położona na południu wyspy. Duża ilość 
barów i klubów przyciąga młodych ludzi z całej 
Europy. Kavos położone jest też niedaleko 
pięknej, dzikiej plaży Arkoudilas, gdzie również 

znajdują się ruiny z monastyru XVI wieku, co 
zachęci do pieszych wędrówek po spokojniej-
szej części miasta.
Agios Stefanos
Agios Stefanos to malutka wioska położona na 
północno - zachodnim wybrzeżu, która zasłynę-
ła z długiej piaszczystej plaży, skąd rozpościera 
się widok na pobliskie wysepki. Samo miastecz-
ko zachowało klimat typowej greckiej, rybackiej 
wioski. Kameralna atmosfera przyciąga przede 
wszystkim tych, którzy szukają relaksu i spokoj-
nego wypoczynku.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - ho-
tel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych (w przypadku imprezy 11 - dniowej 
10 rozpoczętych dób hotelowych, wyloty w śro-
dy; w przypadku imprezy 12 - dniowej 11 roz-
poczętych dób hotelowych, wyloty w soboty), 
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę 
polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie ho-
teli nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 0,5 - 4 EUR/pokój/
dzień (w zależności od klasy hotelu). Poda-
tek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów 
w hotelu.

Jedna z najpiękniejszych greckich wysp, położona na turkusowych 
wodach Morza Jońskiego, nieopodal wybrzeża Albanii. Korfu 
zachwyca różnorodnością krajobrazu. Znajdziemy tu piękne 
zielone wzgórza porośnięte cyprysami i gajami oliwnymi, rozległe 
cytrusowe ogrody, winnice, góry, ale przede wszystkim piaszczyste 
plaże na południowym wybrzeżu wyspy oraz skaliste, wręcz dzikie 
wybrzeże w części północnej. Stolicą wyspy jest miasto Korfu, które 
zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

VIII IX X

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IV V VI VII
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

Siedem cudów Korfu
Podczas tej całodniowej wycieczki oprowadzimy Państwa po 
najpiękniejszych i najciekawszych miejscach Korfu, które dzięki 
swej niepowtarzalności stały się wizytówkami tej zielonej wyspy. 
Zwiedzanie zaczniemy od północno-wschodniej części ze skalistym 
wybrzeżem Paleokastritsy, gdzie w trakcie czasu wolnego będzie 
można wykąpać się w lazurowej wodzie i odwiedzić XIII wieczny 
bizantyjski klasztoru. Skosztujemy likieru Koum Quat, który produ-
kowany jest tylko na wyspie Korfu. Zobaczymy również Pałac Achil-
lion, dawną rezydencję cesarzowej Sissi, słynny punkt widokowy 
Kanoni, z którego rozpościera się widok na całe wschodnie wybrze-
że oraz malutką Mysią Wyspę na której zlokalizowana jest kaplica. 

Na koniec dnia zwiedzanie i czas wolny w stolicy wyspy – Korfu, 
by napić się prawdziwej greckiej kawy Frappe. Cena od 199 zł/os.

Rejs na Paxos i Antipaxos
Paxos i Antipaxos to dwie urokliwe wysepki położone na Morzu 
Jońskim u zachodnich wybrzeży Grecji. Rejs w ich kierunku roz-
poczniemy wypływając z Korfu gdzie będziemy mieli okazję po-
dziwiać piękny widok na stare miasto jak również na panoramę 
południowo-wschodniego wybrzeża. Popłyniemy na południe, 
wzdłuż malowniczego wybrzeża większej wyspy Paxos, gdzie 
wpłyniemy do „błękitnych jaskiń”. Woda w tych ukrytych pod 
stromymi zboczami grotach fascynuje niesamowitymi odcieniami 
błękitu. Dopływając do drugiej wyspy Antipaxos będziemy mieli 
okazję zrelaksować się i skorzystać z kąpieli morskiej nad bajeczną 

Grecja
Korfu
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Krystaliczne morze mieniące się wieloma od-
cieniami błękitu, urwiste klify skąpane w zieleni 
i kwiatach. Malownicze położenie, ciekawa 
historia i przepiękne widoki sprawiają, że warto 
lepiej poznać starożytną Kerkyrę. Najpiękniejsze 
miejsca na wyspie możesz zobaczyć z nami pod-
czas niezapomnianej wyprawy 7 cudów Korfu..

Izabela Hausmann
Rezydent Rainbow

Miasto Korfu

Paleokastritsa
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zatoką z przepiękną, prawie że karaibską, plażą. Wracając zatrzy-
mamy się na Paxos, w miasteczku Gaios, gdzie podczas czasu wol-
nego będziemy mieli okazję pospacerować pomiędzy uroczymi, 
krętymi, wąskimi uliczkami oraz zasmakować typowych, greckich 
dań w jednej z lokalnych restauracji. Cena od 189 zł/os.

Albania
Popłyniemy statkiem do albańskiego portu Saranda, ciekawego 
kurortu turystycznego z okazałymi domami i hotelami, kaskadowo 
kierującymi się ku morzu. Z Sarandy, po trwającym ok. 35 minut 
transferze, dotrzemy do starożytnego Butryntu wpisanego na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Odwiedzając to miejsce będzie-
my mieli okazję przyjrzeć się zabytkom które datowane są od XVI 
wieku naszej ery aż do 4 wieku przed narodzinami Chrystusa. Bę-
dziemy mogli podziwiać m.in. antyczny teatr, rzymskie łaźnie, sta-
rożytne świątynie, chrześcijańskie bazyliki, baptysterium, będące 
jednym z najcenniejszych zabytków Europy oraz leżącą na wzgórzu 
XVI-wieczną twierdzę wenecką, skąd rozciąga się wspaniały widok 
na całą okolicę. Trasa do Butrynu daje również możliwość podzi-
wiania albańskich krajobrazów – malowniczych gór, rzek, jezior 
i wiosek. Częściowo wiedzie ona przez tereny Parku Narodowego 
Butrynt. W czasie wycieczki zobaczymy również słynne albańskie 
bunkry. Zwieńczeniem wyprawy będzie smakowity obiad. Podatek 
portowy 10 EUR dodatkowo płatny. Cena od 159 zł/os. 

Wodny świat Calypso i stare Korfu
Godzinny rejs statkiem z przeszklonym dnem dookoła wyspy Vi-
dos, leżącej, w pobliżu stolicy wyspy, z możliwością podziwiania 
podwodnej flory i fauny. Następnie czas wolny w Korfu. Wyciecz-
ka odbywa się bez polskiego przewodnika. Cena od 119 zł/os.

Rejs Parga - Sivota - Błękitna Laguna
Wypływając z portu w Korfu będziemy kierować się wzdłuż wy-
brzeży wyspy aż dotrzemy do uroczego, romantycznego mia-
steczka Parga z malowniczymi uliczkami i górującymi na miastem 
zamkiem. Zobaczymy maleńką rybacką wioskę Sirota a następnie 
wpłyniemy do przepięknej Błękitnej Laguny, gdzie spędzimy bło-
go czas na kąpieli w turkusowo-szmaragdowych wodach w naj-
piękniejszej z okolicznych zatoczek. Cena od 189 zł/os.

Aqualand 
Wspaniała zabawa nie tylko dla naszych milusińskich, ale tak-
że dla tych wszystkich, którzy chcą spędzić dzień pełen wrażeń 
w wodnym miasteczku, które jest kompleksem basenów i zjeż-
dżalni - słynnych „kamikadze” czy „czarnych dziur”. Jest także 
czas na relaks w wielkim jacuzzi albo podczas przejażdżki pon-
tonem po tzw. „leniwej rzece”. Na miejscu znajdziecie Państwo 
także plac zabaw dla dzieci oraz szereg barów, kawiarni i restau-
racji. Aqualand jest jednym z najlepszych tego typu obiektów 
w basenie Morza Śródziemnego. Cena ok. 48 EUR/os.

Kuchnia

Udaj się w grecką podróż kulinarną 
Podstawą kuchni greckiej jest oliwa z oliwek, ciasto fyllo, sery, ko-
zie i owcze, siekane mięso (np. z jagnięciny), owoce morza i ryby. 
Tradycyjne potrawy, które polecamy, to: musaka i choriatiki (sałatka 
grecka). Typowymi daniami serwowanymi na Korfu są dania z mię-
sa wołowego m.in. sofrito – mięso w białym sosie czosnkowym, zaś 
pastitsadę podaje się z cynamonem i gałką muszkatołową.

Zwiedzanie 

Krętą drogą na Górę Pantokrator 
W północno-wschodniej części wyspy mieści się najwyższe wznie-
sienie o wysokości 906 metrów. Ze szczytu Góry Pantokrator wi-
dać całą wyspę oraz Albanię, a w pogodne dni nawet Włochy, 
pomimo że oddalone 130 kilometrów stąd. Umęczeni i jednocze-
śnie zadowoleni turyści, po dotarciu na wierzchołek, mogą zrege-
nerować siły w kawiarni. Głodnym wrażeń estetycznych polecamy 
wizytę w stacji telekomunikacyjnej i klasztorze. Wstęp bezpłatny!

Przyroda 

Pokochasz Kanał Miłości 
Istne arcydzieło natury wyrzeźbione przez morze i wiatr! Oczom 
ukazują się miękkie skały o fantazyjnych kształtach... tworzące ka-
nion. Canal d’Amour to zespół oryginalnie uformowanych klifów, 
pomiędzy którymi są niebiańskie mini-zatoczki. Spragnionym wra-
żeń proponujemy wyjątkową atrakcję – przepłynięcie pod klifem!

Relaks

Bar wiszący nad wodą
Niesamowicie umiejscowiony lokal La Grotta w Paleokastritsa 
wprost wyrastający ze zbocza skalnego! Z tarasu widać zatokę, ska-
ły wystające z wody, plażę i zielone wybrzeże. W menu znajdziecie 
nie tylko jedzenie, ale też orzeźwiające napoje, drinki oraz kawę.

Zachody słońca na Peroulades
Dla miłośników zachwycającej palety barw zachodów słońca, plaża 
Peroulades to wyśnione miejsce! W Tawernie Logas, umiejscowio-
nej na klifie, z punktu widokowego oraz bezpośrednio z plaży moż-
na podziwiać jedne z najpiękniejszych zachodów słońca na Korfu. 

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

Butrint
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Grecja Korfu

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy wybudowany w 2018 roku, położony 
w popularnym kurorcie Dassia. W okolicy sklepy, restauracje i bary. 
Przystanek autobusowy ok. 200 m od hotelu. Do lotniska ok. 13 km. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
ok. 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 411 pokojach w 2 budynkach 
głównych i bungalowach. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, szlafroki, klapki), 
TVsat, odtwarzaczem CD/DVD, telefonem, sejfem (gratis), mini-
barem (gratis, napoje alkoholowe i bezalkoholowe uzupełniane 
codziennie), zestawem do przygotowania kawy/herbaty (gratis) 
oraz z balkonem (meble balkonowe).
Pokoje superior (pow. ok. 25 m2) – dla max 2 osób. Istnieje moż-
liwość dopłaty do pokoi od strony morza.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Plaża
Hotel położony przy piaszczystej plaży przeznaczonej dla gości 
hotelowych, leżaki i parasole na plaży przy hotelu bezpłatne. Na 
plaży wyodrębniono również strefę przeznaczoną tylko dla osób 
powyżej 16 roku życia.
Do dyspozycji gości
Na terenie kompleksu znajdują się 2 budynki główne oraz bunga-
lowy. Łącznie w kompleksie: 2 recepcje z lobby, windy, 2 restaura-
cje bufetowe, 6 restauracji a’la carte, bary (w tym na plaży i przy 
basenach), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 2 baseny 
i 2 brodziki, 2 strefy basenowe tylko dla dorosłych, kluby dla 
dzieci i młodzieży (od 4 do 17 lat, czynne sezonowo), opiekunka 
do dziecka (płatna), plac zabaw, mini market, pralnia (płatna), 
przechowalnia bagażu, parking. Dostępny 24-h room service.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:00-11:00), obiady (12:30-15:00) i obia-
dokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu lub w restauracjach a’la 
carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja kolacji a’la carte). Prze-
kąski w ciągu dnia, podwieczorek, lody, napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe serwowane w miejscach wyznaczonych przez hotel. 

W cenę wliczono jedną kolację w jednej z lokalnych restauracji 
poza hotelem (wymagana wcześniejsza rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny i wieczorny program animacyjny dla 
dorosłych i dzieci. W cenie: korty tenisowe, siłownia, siatkówka 
plażowa, koszykówka, zajęcia sportowe (np. joga dla początkują-
cych, pilates, stretching), tenis stołowy, szachy ogrodowe, rowery 
wodne, kajaki. Płatne: sporty wodne na plaży, Akademia Futbolu 
dla dzieci, lekcje nurkowania i tenisa. Zabiegi na twarz i ciało 
w hotelowym spa płatne dodatkowo.
Internet
Wi-Fi w całym hotelu gratis.
www.ikosresorts.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Royal

Wnętrza oraz design, do stworzenia których użyto materiałów najwyższej jakości; ekskluzywne pokoje różnego typu, również te z prywatnymi 
basenami; prywatna, hotelowa plaża; bogate all inclusive i menu hotelowe skomponowane przez uznanych szefów kuchni; dla aktywnych 
mnogość sportów oraz różnorodne animacje dla dzieci– wszystko to składa się na wakacje w najbardziej luksusowym hotelu na wyspie.

Ikos Dassia Resort – Dassia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

4670 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 5149 9230 8949 15749

Maj od 4720 8549 8220 14620

Czerwiec od 6130 12170 10599 20670

Lipiec od 8099 15170 13870 25670

Sierpień od 7849 14049 13449 23799

Wrzesień od 4670 8849 8149 15149

Październik od 4670  8149 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1099 1099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 749 

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Korfu

Położenie
Elegancki hotel położony kaskadowo na wzniesieniu w niewiel-
kiej miejscowości Agios Ioannis Peristeron. Około 250 metrów od 
hotelu znajduje się przystanek komunikacji lokalnej. Do lotniska 
ok. 16 km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości ok. 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Pokoje
Hotel oferuje 388 pokoi rozlokowanych w 5 budynkach. Wszystkie 
nowoczesne i komfortowo urządzone, klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, telefonem, 
małą lodówką (gratis) lub minibarem (płatny), sejfem (gratis), 
zestawem do parzenia kawy i herbaty oraz z balkonem lub tara-
sem (meble balkonowe).
Pokoje standardowe (pow. ok. 20 m2) - dla max. 2 osób, z wido-
kiem na ogród, okolicę lub wewnętrzne patio.
Inne typy pokoi dostępne w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Plaża
Piaszczysta plaża oznaczona Niebieską Flagą. Ze względu na po-
łożenie na wzniesieniu dojście na plażę tunelem lub schodami. 
Leżaki i parasole gratis (w części należącej do hotelu).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, biblioteka, 6 restauracji, 4 bary, tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami, 2 baseny (jeden z morską wodą, drugi 
ze słodką wodą), jacuzzi, brodzik, zjeżdżalnia i basen z wodnym 
placem zabaw; plac zabaw, opiekunka dla najmłodszych dzieci 
(za opłatą), pasaż handlowy, sale konferencyjne, przechowalnia 
bagażu, wypożyczalnia samochodów, parking (możliwa opłata). 
W hotelu znajdują się również kluby dla dzieci: mini klub (4-12 lat) 
oraz klub dla nastolatków (12-17 lat) czynne w lipcu i w sierpniu) 
– konieczna rezerwacja miejsca w klubach.
Wyżywienie
Śniadanie i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość do-
płaty do opcji Full Board Plus: śniadania, obiady i obiadokolacje, 
do obiadów i obiadokolacji wliczone napoje: lokalne wina oraz 
piwa, napoje bezalkoholowe, soki, woda lub do Ultra All Inclusive: 
śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, do obiadów 

i obiadokolacji wliczone napoje: lokalne wina oraz piwa, napoje 
bezalkoholowe, soki, woda; lokalne i międzynarodowe napoje al-
koholowe wg karty All Inclusive w wyznaczonych przez hotel ba-
rach (10:00 – 23:30), możliwość zamiany obiadów i obiadokolacji 
w restauracji bufetowej na restauracje a’la carte (3 x w tygodniu).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci. Bezpłat-
nie siłownia, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej. Zabiegi na 
twarz i ciało w hotelowym Spa płatne dodatkowo.
Internet
Wi-Fi w całym hotelu gratis
www.marbella.gr

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Royal

Wygodne i eleganckie pokoje różnego typu (również rodzinne i z prywatnym basenem), doskonałe restauracje i bary, pięknie zaaranżowane 
wnętrza oraz świetnie utrzymany ogród, dobrze zagospodarowana plaża z łagodnym zejściem do morza oraz obsługa na najwyższym 
poziomie – wszystko to składa się na jeden z najlepszych hoteli na wyspie. Polecamy!

MarBella Corfu – Agios Ioannis Peristeron 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

2599 zł

KOD IMPREZY: KFU 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

Kwiecień od 2599 4499 4699 7849

Maj od 2699 4470 4849 7799

Czerwiec od 3299 5649 5849 9770

Lipiec od 4449 7899 7770 13530

Sierpień od 4370 7749 7649 13299

Wrzesień od 2649 4470 4770 7849

Październik od 2649  4770 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2020 2999 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 749

Kategoria lokalna: *****/L

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Grecja Korfu

Położenie
Wybudowany w  2019 roku hotel położony na wzgórzu, we 
wschodniej części wyspy, ok. 11 km od miasta Korfu i ok. 2,5 km 
od miejscowości Benitses (tam kilka tawern, barów i sklepów). 
Do lotniska ok. 10 km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku tu-
rystycznego w wysokości ok. 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Niewielka, kamienisto – piaszczysta plaża około 500 m od hotelu 
(hotelu zapewnia dowóz do plaży). Angsana Corfu posiada na niej 
własny klub plażowy (leżaki i parasole gratis, snack bar).
Do dyspozycji gości
Uwaga! W chwili publikowania katalogu hotel znajdował się 
w trakcie budowy i zamieszczony poniżej opis opiera się na pre-
zentacji przesłanej przez właścicieli hotelu. Otwarcie hotelu pla-
nowane jest na grudzień 2019. Recepcja z lobby, bary, restauracje 
(główna i 3 a’la carte), taras słoneczny z leżakami, parasolami, ba-
sen, mini klub, (3-9 lat), butiki, sala konferencyjna, wypożyczalnia 
samochodów, parking. Room service płatny. Hotel nie akceptuje 
zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (gratis).
Pokoje
W hotelu znajduje się 199 komfortowo wyposażonych pokoi 
różnego typu. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka 
do włosów, kosmetyki kąpielowe, szlafroki i klapki kąpielowe), 
TVsat, telefonem, sejfem (gratis), minibarem (płatny), zestawem 
do przygotowania kawy/herbaty oraz z balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (koniecz-
na rezerwacja).
Pokoje standardowe z łóżkiem małżeńskim (pow. ok. 35-41 m2) 
– dla max 3 osób, jako dostawka sofa, pokoje z widokiem na oko-
licę. Możliwa dopłata do pokoi z widokiem na morze.
Pokoje standardowe z 2 oddzielnymi łóżkami (pow. ok. 35-41 
m2) – dla max 3 osób, jako dostawka sofa, pokoje z widokiem 
na okolicę.
Junior Suite (pow. ok. 67 m2) – dla max 3 osób, 1 pomieszczenie 
z optycznie wyodrębnioną częścią dzienną, jako dostawka sofa, 
pokoje z widokiem na morze.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji lub do obiadów i obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci. Bezpłatnie: siłownia, basen 
kryty. Zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa płatne dodat-
kowo.
Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu.
www.angsana.com

Royal We dwoje Dla rodzin

Nowoczesny, elegancki i malowniczo położony na wzgórzu hotel z widokiem na Morze Jońskie i kontynentalną Grecję. Hotel należy do 
sieci Angsana, która może poszczycić się luksusowymi resortami głównie w Azji, a Angsana Corfu to jedyny – jak na razie – hotel tej marki 
w Europie.

Angsana Corfu Hotel – Benitses 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

3430 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 3430 6420 6070 11070

Maj od 3699 6499 6520 11199

Czerwiec od 4599 8249 8020 14120

Lipiec od 5699 10349 9870 17620

Sierpień od 5570 10170 9649 17320

Wrzesień od 3770 7070 6630 12199

Październik od 3649  6430 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 3770 

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 749 749 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 1540 3080 

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Korfu

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy usytuowany w bardzo dobrze utrzy-
manym ogrodzie. Do centrum malowniczego miasta Korfu ok. 
7 km (bary, tawerny, restauracje,sklepy). Do lotniska ok. 9 km.
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Obiekt położony tuż przy piaszczystej plaży. Leżaki i parasole na 
plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna (krzesełka dla dzieci do-
stępne bezpłatnie), tawerna przy plaży, 2 restauracje a la carte, 
lobby bar, bar przy plaży, basen główny (z morską wodą), basen 
dla dzieci, taras słoneczny, bezpłatne ręczniki kąpielowe, leżaki 
i parasole przy basenie, mini wioska dla dzieci (plac zabaw, mini 
klub, basen dla dzieci), sala TV, sala gier (dodatkowo płatna), 
piękny, rozległy ogród, niewielka marina.
Pokoje
Kompleks oferuje 259 elegancko i wygodnie urządzonych po-
koi rozlokowanych w budynku głównym oraz kilku mniejszych 
budynkach.Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do 
włosów), telefonem, radio, TV-sat,mini barem (płatny), sejfem 
(bezpłatny), balkonem lub tarasem (meble ogrodowe). Bezpłat-
ne łóżeczko dla dziecka do 2 lat.
Pokój standardowy z widokiem na ogród (pow. ok. 23-26 m2) - 
położone w budynku głównym lub bungalowach. Dla maksymal-
nie 4 osób (w układzie 2+2 lub 3+1). Możliwa dopłata do pokoju 
z widokiem na morze.
Inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Na miejscu możliwość do-
płaty do obiadokolacji (ok. 25 EUR/dzień/os.) lub obiadów i kola-
cji (ok. 40 EUR/dzień/os.). W każdym pokoju w ramach powitania 
butelka wina i wody mineralnej.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia różnorodne atrakcje bezpłatne: siatkówka, boc-
cia, aerobik, turniej tenisa,wieczorny program folklorystyczny, 

przedstawienia, muzyka na żywo, animacje dla dzieci w mini 
klubie,dostęp do siłowni, sali do aerobiku i kortu tenisowego. 
Obiekt posiada dobrze wyposażone centrum SPA (wejście tyl-
ko dla osób powyżej 16 lat) z krytym, podgrzewanym basenem, 
jacuzzi, sauną, hammam oraz siłownią.Zabiegi pielęgnacyjne 
w SPA oraz sporty wodne na plaży -dodatkowo płatne.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokoajch internet 
Wi-Fi - bezpłatny.

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Royal

Obiekt położony w centralnym punkcie wyspy, tuż przy pięknej, piaszczystej plaży. Serwis najwyższej jakości, wysoki standard pokoi oraz 
malownicze otoczenie hotelu zadowolą najbardziej wymagających Klientów.

Kontokali Bay – Kontokali 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

2270 zł

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

 cena  promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2499 3930 4520 6899

Maj od 2270 3849 4130 6770

Czerwiec od 3270 5899 5799 10199

Lipiec od 3830 7049 6730 12099

Sierpień od 3899 6570 6849 11299

Wrzesień od 3049 5270 5430 9149

Październik od 2830  5070 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1499 2099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1020 1349 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 805 1610 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Hotel dla osób powyżej 16 lat.
Położenie
Wybudowany w 2019/2020 roku hotel położony na wzgórzu, 
w południowo-wschodniej części wyspy, ok. 15 km od Lefkimi – 
drugiego największego miasta na wyspie. Do lotniska ok. 38 km. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
ok. 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Niewielka, piaszczysta plaża około 100 m od hotelu. Leżaki i para-
sole na plaży dla Klientów hotelu Kairaba Mythos gratis.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, bary, restauracje (główna i a’la carte), snack bar, 
taras słoneczny z leżakami, parasolami, 2 baseny, butik, pralnia 
(płatna), wypożyczalnia samochodów, parking. Room service 
płatny. Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki ba-
senowe (gratis). Uwaga! W chwili publikowania katalogu hotel 
znajdował się w trakcie budowy i zamieszczony poniżej opis opie-
ra się na prezentacji przesłanej przez właścicieli hotelu. Otwarcie 
hotelu planowane jest na kwiecień 2020. 
Pokoje
W hotelu znajduje się 277 komfortowo wyposażonych pokoi. 
Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (prysznic, suszarka do wło-
sów, kosmetyki kąpielowe, szlafroki i klapki kąpielowe), TVsat, 
telefonem, sejfem (gratis), minibarem (gratis, woda, soki, napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe uzupełniane codziennie), zestawem 
do przygotowania kawy/herbaty oraz z balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe).
Pokoje superior – dla max 2 osób.
Pokoje superior z bocznym widokiem na morze – dla max 2 osób.
Pokoje superior z widokiem na morze – dla max 2 osób.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania 
(10:00-11:00), obiady (12:30-15:00), obiadokolacje (18:30-22:00) 
w formie bufetu, nocny bufet (24:00 – 07:00). Przekąski w cią-
gu dnia (12:00-17:00). Lokalne i międzynarodowe alkohole oraz 
napoje alkoholowe w godzinach 10:00-24:00. Możliwość korzy-
stania z restauracji a’la carte (1x na pobyt).

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje: aerobik w wodzie, 
piłka wodna, wieczorne show, wieczór grecki, muzyka na żywo. 
Bezpłatnie: siłownia, sauna. Masaże płatne.
Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu.

Ultra All Inclusive Royal We dwoje +16 dla dorosłych

Najnowsze 5* na wyspie należącej do marki Kairaba będącej częścią grupy hotelowej Labranda. Brand Kairaba stawia na ponadczasowy 
design, doskonałą kuchnię opartą na lokalnych produktach oraz wysokiej klasy serwis. Do dyspozycji oddaje luksusowe pokoje, 2 strefy 
basenowe, restaurację ze starannie skomponowanym menu (dostępna 24h), a o rozrywkę Gości zadba profesjonalny zespół animacyjny.

Kairaba Mythos Hotel & Spa – Agios Georgios 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1799 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 2049 3649 4770 7430

Maj od 1799 3299 4349 6849

Czerwiec od 2230 4449 5399 9099

Lipiec od 2770 5299 6130 10370

Sierpień od 2699 5199 6199 10370

Wrzesień od 2320 4349 5230 8970

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Pokoje
W hotelu znajdują się 92 komfortowo wyposażone pokoje 
i apartamenty rozlokowane w 1 piętrowych budynkach. Wszyst-
kie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki 
kąpielowe), TVsat, telefonem, sejfem (gratis), minibarem (gratis, 
woda, soki, napoje bezalkoholowe i alkoholowe uzupełniane 
codziennie), zestawem do przygotowania kawy/herbaty oraz 
z balkonem lub tarasem (zazwyczaj leżaki).
Pokoje superior z widokiem na basen (pow. ok 45 m2) – dla max 
3 osób, jako dostawka 1 osobowa sofa, pokoje na piętrze. W tej 
kategorii dostępne pokoje 1 osobowe.
Położenie
Wybudowany w 2017 roku hotel położony jest w południowo-za-
chodniej części wyspy, 350 m od centrum kurortu Agios Georgios 
(tawerny, bary i sklepy), 15 km od Lefkimmi – drugiego najwięk-
szego miasta na wyspie. Do lotniska ok. 30 km. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 4 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta i szeroka plaża z łagodnym zejściem do morza, wy-
różniona Błękitną Flagą ok. 800 metrów od hotelu (przy Labranda 
Sandy Beach) – hotel zapewnia dowóz meleksami. Leżaki i para-
sole na plaży dodatkowo płatne (ok. 7 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Hotel dla osób powyżej 16 lat.
Recepcja z lobby, bar, restauracja, snack bar taras słoneczny z le-
żakami, parasolami i łóżkami balijskimi, basen główny, baseny wy-
łącznie dla Klientów pokoi typu swim up, pralnia (płatna), parking. 
Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(gratis). Dodatkowo Klienci Kairaba Sandy Villas mogą korzystać 
z infrastruktury siostrzanego hotelu Labranda Sandy Beach ****+ 
(ok. 250 m): 4 restauracje (główna z kuchnią międzynarodową, 
grillowa, włoska i grecka), 5 barów, 3 baseny w tym jeden ze zjeż-
dżalniami, leżaki i parasole przy basenach, miniklub, minimarket.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania 
(10:00-11:00), obiady (12:30-15:00) i obiadokolacje (18:30-22:00) 

w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia (12:00-17:00). Lokalne 
i międzynarodowe alkohole oraz napoje bezalkoholowe w godzi-
nach 10:00-24:00. Możliwość korzystania z restauracji (w restau-
racjach a’la carte konieczna rezerwacja) i barów (lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe) hotelu Labranda Sandy Beach.
Program sportowy i animacyjny
W hotelu Labranda Sandy Beach: dzienny i wieczorny program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych, bezpłatnie: boisko do koszy-
kówki i siatkówki plażowej, kort tenisowy, tenis stołowy, siłow-
nia, sauna; płatne: strefa wellness i SPA, bilard, centrum sportów 
wodnych na plaży.
Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu.
www.labranda.com

Ultra All Inclusive Royal We dwoje +18 dla dorosłych

Niewielki hotel w stylu glamour, z doskonałą kuchnią. Z jednej strony w sam raz dla poszukujących kameralnych miejsc, z drugiej 
idealny na aktywne wakacje–w ciągu dnia można korzystać z animacji i infrastruktury siostrzanego hotelu Labranda Sandy Beach 4*+, 
a popołudniami odpoczywać w zaciszu hotelu Kairaba. Do tego Ultra All Inclusive. Nowa jakość w naszej ofercie – polecamy!

Kairaba Sandy Villas – Agios Stefanos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1830 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 2099 3699 4849 7520

Maj od 1830 3370 4399 6970

Czerwiec od 2330 4920 5520 9899

Lipiec od 3249 6249 6930 11949

Sierpień od 3149 6099 6930 11870

Wrzesień od 2370 4599 5349 9349

Kategoria lokalna: *****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Całkowicie wyremontowany w 2018/2019 roku hotel położony 
jest w północnej części wyspy, na obrzeżach znanego kurortu 
Acharavi. Do centrum kurortu ok. 2,5 km. Przystanek komuni-
kacji lokalnej około 1 km od hotelu. Do lotniska ok. 41 km. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Almiros – piaszczysto -żwirkowa, długa, przy hotelu (do przejścia 
droga). Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 10 EUR/komplet). 
Dla Klientów, którzy wykupili All Inclusive Premium leżaki i para-
sole na plaży gratis).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, bary, restauracja główna i a’la carte, taras sło-
neczny z leżakami i parasolami, basen i brodzik, zjeżdżalnie (dla 
Klientów, którzy wykupili tylko śniadania korzystanie ze zjeżdżalni 
płatne, dla Klientów, którzy wykupili 2 posiłki dziennie lub Pre-
mium All Inclusive korzystanie ze zjeżdżalni gratis), miniklub, 
plac zabaw, room service (płatny), pralnia (płatna), opiekunka 
do dziecka (płatna), wypożyczalnia samochodów i skuterów, par-
king hotelowy (płatny ok. 5 EUR/dziennie). Hotel nie akceptuje 
zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki basenowe.
Pokoje
W hotelu znajduje się 180 komfortowo wyposażonych pokoi 
rozlokowanych w dwunastu 1-piętrowych budynkach. Wszyst-
kie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki 
kąpielowe), TVsat, telefonem, sejfem (gratis), zestawem do przy-
gotowania kawy/herbaty, minibarem (płatny; dla Klientów z Pre-
mium All Inclusive gratis), żelazkiem i deską do prasowania oraz 
z balkonem lub tarasem (meble balkonowe, pokoje na parterze 
mają otwarty balkon/taras). Łóżeczko dla dziecka do lat 2 gratis.
Pokoje deluxe (pow. ok. 28 m2) – dla max 3 osób, jako dostawka 
rozkładany fotel.
Junior Suite (pow. ok. 36 m2) – dla max 4 osób, 1 pomieszczenie, 
jako dostawka rozkładany fotel i/lub rozkładana sofa.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 31 m2) – dla max 4 osób, sypialnia i po-
kój dzienny, jako dostawka dla 2 osób rozkładana sofa.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (07:30-09:30) lub śniadania konty-
nentalne (09:30-11:00). Istnieje możliwość dopłaty do obiado-
kolacji lub do Premium All Inclusive
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje. Bezpłatne: siłow-
nia, sauna, korty tenisowe (sprzęt płatny), boisko do gry w piłkę 
nożną, boisko do koszykówki, siatkówka plażowa, tenis stołowy. 
Oświetlenie boisk sportowych i kortu płatne dodatkowo. Zabiegi 
na twarz i ciało w hotelowym spa płatne dodatkowo.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin Aquapark

Bardzo ładnie wyremontowany hotel położony w spokojnej okolicy i przy plaży z łagodnym zejściem do wody. Hotel proponuje 
zakwaterowanie w komfortowych pokojach różnego typu (również z osobną sypialnią). Goście doceniają różnorodne wyżywienie, obsługę 
oraz animacje hotelowe.

Almyros Beach Resort & Spa – Acharavi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1949 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Maj od 1970 3030 3630 5399

Czerwiec od 2149 3599 3930 6349

Lipiec od 3299 5549 5849 9599

Sierpień od 3220 5349 5699 9270

Wrzesień od 1999 3320 3699 5899

Październik od 1949  3599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 699 699 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 567 1134

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Hotel sieci Grecotel położony jest na wzniesieniu w zatoce Kom-
meno, pomiędzy miejscowościami Dassia i Gouvia. Około 11 km do 
stolicy wyspy – miasta Korfu. Do lotniska ok. 15 km. Cena nie obej-
muje lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 4 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta, niewielka, zatokowa plaża przy hotelu. Ze względu 
na położenie na wzniesieniu dojście na plażę schodami. Leżaki 
i parasole na plaży gratis.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda w budynku głównym, restauracje (główna 
i 2 a’la carte), bary, ogród, taras słoneczny z leżakami i paraso-
lami, basen (woda morska) i brodzik, miniklub (4-12), klub dla 
nastolatków (13+), opiekunka do dziecka (płatna), room service 
(płatny), sklep z pamiątkami, minimarket, wypożyczalnia sa-
mochodów, parking, Hotel nie jest polecany dla osób niepełno-
sprawnych. Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (gratis).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 225 komfortowo urządzonych 
pokojach różnego typu, rozlokowanych w budynku głównym oraz 
willach i bungalowach w ogrodzie. Wszystkie klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, szlafroki 
i klapki kąpielowe), TVsat, telefonem, minibarem (płatny), sejfem 
(gratis), z zestawem do parzenia kawy i herbaty, oraz z balkonem 
lub tarasem (meble balkonowe). Przy zakwaterowaniu na gości 
czeka powitalny kosz owoców, woda oraz wino.
Pokoje standardowe (pow. ok. 35 m2) - dla max. 3 osób, w budyn-
ku głównym, jako dostawka pojedyncze łóżko, widok na ogród/
okolicę.
Inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl.
Wyżywienie
Śniadanie i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do opcji All Inclusive: śniadania (7:15 – 10:15), późne 
śniadanie (10:15 – 11:00), obiady (13:00 – 14:30) i obiadokolacje 
(18:30 – 21:15) w formie bufetu; lody oraz przekąski w ciągu dnia 

(10:30 – 18:00) nocne przekąski (23:30 – 00:00), lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe (11:00 – 01:00); raz na pobyt kolacja 
w restauracji a la’ carte.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje dzienne oraz wieczorne animacje dla dzieci i do-
rosłych. Płatne korty tenisowe (dla Klinetów z All Incluisve gratis), 
siłownia, joga, zumba, snorkeling. Płatne: motorowe sporty wod-
ne, wypożyczalnia rowerów. Zabiegi na twarz i ciało w hotelowym 
spa płatne dodatkowo. Część infrastruktury sportowej oraz sport 
wodne dostępne w hotelu LUX ME Daphnila Bay Dassia.
Internet
Wi-Fi w całym hotelu gratis.
www.evapalace.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal We dwoje

Hotel należy do znanej greckiej sieci hotelowej Grecotel, malowniczo położony, z widokiem na zatokę, w cichym i spokojnym miejscu, 
oferuje zakwaterowanie w przestronnych pokojach (również z osobną sypialnią). Jak przystało na 5* serwis hotelowy oraz jakość 
i różnorodność wyżywienia pozostają na wysokim poziomie. Dodatkowo przyjemny ogród i duży basen.

Grecotel Eva Palace – Gouvia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Dla rodzinAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Jeden z najlepszych hoteli rodzinnych na Korfu - duża wioska wakacyjna z różnorodną infrastrukturą. Doskonała, piaszczysta plaża 
z łagodnym zejściem do wody, baseny ze zjeżdżalniami, liczne animacje dla dzieci w kilku grupach wiekowych oraz dla dorosłych, bardzo 
smaczne wyżywienie oraz uprzejma i pomocna obsługa to wizytówki hotelu. Gorąco polecamy!

LABRANDA Sandy Beach Resort – Agios Georgios +
Kategoria lokalna: *****
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 2220 3270 4049 5799

Maj od 1999 3020 3699 5399

Czerwiec od 2430 3849 4399 6770

Lipiec od 3470 5999 6130 10370

Sierpień od 3030 4849 5220 8349

Wrzesień od 2099 3699 3899 6549

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 449 470 

CENA OD

1999 zł

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony w południowo-zachodniej części wyspy, 200 m 
od centrum kurortu Agios Georgios (tawerny, bary i sklepy), 
15 km od Lefkimmi – drugiego największego miasta na wyspie. 
Do lotniska ok. 30 km (transfer ok. 50min). Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok.4 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony przy jednej z najładniejszych plaż na wyspie: piasz-
czystej i szerokiej, z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i para-
sole na plaży dodatkowo płatne (ok. 7 EUR/komplet). Na plaży 
działa (dodatkowo płatne) centrum sportów i atrakcji wodnych.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, 4 restauracje (główna z kuchnią międzynaro-
dową, grillowa, włoska i grecka, przy czym z restauracji greckiej 
Klienci mogą skorzystać raz w ciągu pobytu i konieczna jest wcze-
śniejsza rezerwacja), 5 barów, 3 baseny w tym jeden ze zjeżdżal-
niami (czynne 10:00 - 18:00, słodka woda, gł. 1,45m), brodzik dla 
dzieci (czynny 10:00 - 18:00, słodka woda, gł. 0,5m), plac zabaw, 
biblioteka, leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie, parking 
(bezpłatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatne, do 
odbioru w hotelowym SPA). Dodatkowo płatne: zabiegi w hote-
lowym SPA, pralnia, wypożyczalnia samochodów, opiekunka do 
dziecka, kącik internetowy. Na terenie hotelu funkcjonuje również 
(dodatkowo płatna) wypożyczalnia rowerów, rowerków dla dzieci, 
tandemów, rowerów rodzinnych i wózków spacerowych dla dzieci.
Pokoje
Hotel oferuje 684 pokoje różnego typu. Wszystkie klimatyzowa-
ne, z łazienką (prysznic lub wanna, suszarka do włosów), TV-sat, 
telefonem, lodówką, sejfem (bezpłatny), balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe).
Pokoje standardowe z widokiem na ogród (pow ok 25 m2) - dla 
max 3 osób, istnieje możliwość dopłaty do bocznego widoku na 
morze.
Inne typy pokoi dostępne na R.pl
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00 – 10:30), obiady (12.30 – 14:30) 

i kolacje (18:30 – 21:30) w formie bufetu. Od 10:00 do 18:00 
w barze przy basenie serwowane są przekąski. W ciągu dnia 
(10:00- 24:00) w wyznaczonych barach serowane są przekąski, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny 
dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo w hotelu działa nasz Figlo klub. 
Bezpłatnie: boisko do koszykówki i siatkówki plażowej, kort te-
nisowy, tenis stołowy, siłownia, sauna. Dodatkowo płatne: strefa 
wellness i SPA (czynna 10:00 - 20:00), bilard, centrum sportów 
wodnych na plaży.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu bezpłatne.
www.labranda.com

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Pięknie położony tuż nad brzegiem morza hotel znajduje się w cen-
tralnej części wyspy. W okolicy kilka barów i tawern, większy wybór 
w oddalonej o około 2 km marinie Gouvia. Około 200 metrów od 
hotelu przystanek lokalnej komunikacji. Do lotniska ok. 8 km. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośred-
nio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysto – żwirowa przy hotelu. Leżaki i parasole na plaży gratis.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, bar, 3 restauracje (w tym azjatycka a’la carte płat-
na), bar na plaży (lipiec - sierpień), dwa tarasy słoneczne z leżakami 
i parasolami, 2 baseny i brodzik, miniklub (5-12 lat), plac zabaw, 
opiekunka do dziecka (płatna ok. 10 EUR za godzinę), minimarket, 
pralnia (płatna), wypożyczalnia samochodów, parking. Hotel nie 
akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt).
Pokoje
W hotelu znajduje się 370 wygodnych pokoi różnego typu. 
Wszystkie klimatyzowane, z  łazienką (suszarka do włosów), 
TVsat, telefonem, sejfem (płatny ok. 3,5 EUR dziennie), małą lo-
dówką (gratis) oraz z balkonem lub tarasem (zazwyczaj leżaki). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Dziecko do 2 lat wlicza się 
w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokoje standardowe z widokiem na ogród (pow. ok. 20-25 m2) 
– dla max 3 osób, jako dostawka pojedyncze łóżko, pokoje w bu-
dynku głównym. W tej kategorii dostępne pokoje 1 osobowe.
Pokoje standardowe z widokiem na morze (pow. ok. 20-25 m2) 
– dla max 3 osób, jako dostawka pojedyncze łóżko, pokoje w bu-
dynku głównym. W tej kategorii dostępne pokoje 1 osobowe.
Pokoje rodzinne z widokiem na ogród (pow. ok. 26-33 m2) – dla 
max 4 osób, część sypialna i część dzienna (2 pojedyncze łóżka) 
oddzielone od siebie przesuwnymi drzwiami, pokoje w budynku 
głównym.
Inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:30), późne śniadania (10:30-
12:00), obiady (12:30-15:30) i  obiadokolacje (18:30-21:30) 

w formie bufetu. Popołudniowe (16:00-18:00) i nocne przekąski 
(22:00-24:00). Lokalne napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe 
w godzinach 10:00-24:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny program animacyjny dla dzieci i dorosłych, 
wieczorami mini disco i kilka razy w tygodniu profesjonalne pokazy. 
Bezpłatnie: kort tenisowy, mini football, mini golf, siatkówka pla-
żowa, tenis stołowy. Płatne: centrum sportów wodnych na plaży.
Internet
Wifi gratis w miejscach ogólnodostępnych.
louiscorcyra.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Hotel dedykowany głównie rodzinom – pokoje dla 4 osób (z wydzieloną sypialnią), duży mini klub z placem zabaw, specjalnie wydzielony 
bufet dla Najmłodszych podczas obiadokolacji, animacje, 2 baseny i brodzik, aktywności sportowe. Dla wszystkich: hotel ceniony za smaczne 
i różnorodne wyżywienie, wygodne pokoje, ładnie zaaranżowany ogród oraz przede wszystkim za malownicze położenie nad zatoką Kommeno.

Louis Corcyra Beach – Gouvia +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1999 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 2299 4320 5520 8899

Maj od 1999 3899 5020 8199

Czerwiec od 2170 4220 5299 8720

Lipiec od 3099 6149 6699 11799

Sierpień od 2699 5020 6130 10070

Wrzesień od 2099 4320 5220 8899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 3749 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1070 1070 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Hotel malowniczo położony pomiędzy jeziorem Antinioti a pla-
żą, w północnej części wyspy, w miejscowości Agios Spyridon. 
Minimarket, bar i lokalna tawerna około 50 metrów od hotelu. 
Większy wybór rozrywek w Acharavi (ok. 5 km) lub w Kassiopi 
(ok. 7 km). Hotel zapewnia transfer do Acharavi 3x dziennie (ko-
nieczna rezerwacja). Do lotniska ok. 38 km. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 3 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Agios Spyridon – piaszczysta, 2 oddzielne zatoczki, większa z nich 
ok. 50 m od hotelu (przejście przez drogę). Leżaki i parasole na 
plaży płatne (ok. 8 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Uwaga! W chwili publikowania katalogu hotel znajdował się 
w  trakcie budowy i  zamieszczony poniżej opis opiera się na 
prezentacji przesłanej przez właścicieli hotelu. Otwarcie hote-
lu planowane jest na 01 maja 2020 roku. Recepcja z lobby, bar, 
bar przy basenie, restauracja, taras słoneczny z leżakami i pa-
rasolami, basen i brodzik, miniklub, plac zabaw, opiekunka do 
dziecka (płatna), wypożyczalnia samochodów i skuterów, parking 
(gratis). Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt, opłata za wymianę ok. 1,5 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się komfortowo wyposażone i nowoczesne 
pokoje rozlokowane w budynku głównym i parterowych bunga-
lowach (4-5 pokoi w każdym bungalowie). Wszystkie klimatyzo-
wane, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TV-
sat, telefonem, sejfem (płatny ok. 15 EUR/tydzień), małą lodówką 
oraz z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Dziecko do 2 lat 
wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokoje standardowe (pow. ok. 20 m2) – dla max 3 osób, jako 
dostawka pojedyncze łóżko standardowych rozmiarów lub roz-
kładana sofa, widok na ogród.
Inne typy pokoi dostępne na stroni R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:30) i obia-

dokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu, do obiadów i obiadoko-
lacji lokalne piwo i wino, woda oraz soki. Przekąski (11:00-12:30), 
popołudniowe słodkości (15:00-18:00); lokalne napoje bezalko-
holowe oraz alkoholowe (np. ouzo, gin, wódka, rum, piwo, wino 
domowe, koktajle na bazie tych alkoholi), a także kawa z ekspresu 
przelewowego/herbata dostępne w godzinach 10:30-23:00.
Program sportowy i animacyjny
W cenie: ping pong, boisko do koszykówki, kort tenisowy. Hotel 
zapewnia 3x w tygodniu wieczory z muzyką na żywo.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Najnowszy 4* hotel na wyspie – bardzo ładnie zaaranżowany teren i budynki, nowoczesne wnętrza, różne typy pokoi w tym rodzinne 
z osobną sypialnią i z bezpośrednim dostępem do basenu, All Inclusive bazujące na śródziemnomorskiej i międzynarodowej kuchni, do 
tego przyjemna plaża z łagodnym zejściem do wody oraz widok na pobliską Albanię. Polecamy!

Laguna Holiday Resort – Agios Spyridon +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1470 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Maj od 1470 2630 3799 5730

Czerwiec od 1770 3420 4299 7020

Lipiec od 2899 5530 6349 10749

Sierpień od 2070 3870 5130 8149

Wrzesień od 1520 2770 3849 6349

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1099 1099 

Kategoria lokalna: ****

7
dni
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dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Obiekt ten jest częścią rozległego kompleksu hotelowego po-
łożonego w bardzo dużym, zadbanym ogrodzie. Do centrum 
Acharavi - 600 m, do najbliższego sklepu, restauracji - 300 m. 
Przed hotelem przystanek miejscowego autobusu umożliwiający 
komunikację z historycznym centrum miasta Korfu. Odległość do 
lotniska ok. 35km.
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
ok. 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Kompleks położony przy 7-kilometrowej, szerokiej, piaszczysto - 
kamienistej plaży. Leżaki i parasole na plaży bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna (dostępne wysokie krzesełka 
dla dzieci), 3 bary, 3 baseny ze słodką wodą, tarasy słoneczne, 
bezpłatne leżaki i parasole przy basenie, ręczniki kąpielowe (ka-
ucja zwrotna ok. 10 EUR), Aquapark Hydropolis (czynny w wyso-
kim sezonie, 5 dni w tygodniu). Korzystanie z barów na terenie 
parku wodnego jest dodatkowo płatne.
Pokoje
W hotelu znajduje się 441 funkcjonalnych pokoi z widokiem na 
morze lub wewnętrzny dziedziniec (ogród). Wszystkie klimaty-
zowane (od połowy czerwca), z łazienką, telefonem, TV, lodówką, 
sejfem (płatny ok. 20 EUR/tydzień), balkonem lub mini tarasem 
(meble balkonowe). Istnieje możliwość bezpłatnego wypożycze-
nia łóżeczka dla dziecka.
Pokoje 2 osobowe typu studio z widokiem na ogród (pow. ok. 
35m2) - dla max 3 osób
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok 46m2) - dla max 4 osób tyko 
w układzie (2+2)
Pokoje rodzinne typu suite (pow. ok.58 m2) - dla max 4 osób, 
składające się z 2 sypialni.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu (możli-
wość wyboru dań wegetariańskich), przekąski między posiłkami, 
nielimitowane lokalne napoje alkoholowe i bezalhoholowe serwo-
wane w barach i godzinach wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje bogaty program animacyjny dla dzieci oraz do-
rosłych. Bezpłatne: rzutki, boccia, dostęp do boiska multispor-
towego, placu zabaw dla dzieci oraz mini zoo. Płatne: korty 
tenisowe, bogato wyposażonego SPA oraz sportów wodnych 
przy plaży.
Internet
W recepcji dostęp do Wifi bezpłatny.
www.gelinavillage.gr

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

Popularna na polskim rynku wioska rodzinna: aquapark Hydropolis, rozległy ogród oraz położenie przy samej plaży sprawiają, że Nostos 
Paradise Beach jest idealnym wyborem dla rodzin z dziećmi. Do tego wygodne i całkiem spore (w naszej opinii) pokoje różnego typu oraz 
smaczne wyżywienie Polecamy!

Gelina Village & Aqua Park (ex.Nostos Paradise Beach) – Acharavi +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Niewielki hotel położony w jednej z najpopularniejszych części 
wyspy - kurorcie Paleokastritsa. Do centrum miasta Korfu oraz 
lotniska ok. 25 km (hotel propouje Klientom busa do stolicy wy-
spy, możliwa opłata). 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Hotel położony ok. 20 m od piaszczystej plaży (do poziomu pla-
ży można zjechać windą lub zejść ulicą - wtedy odległość to ok 
450 m). Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 8 EUR/komplet: 
2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna z tarasem i widokiem na 
morze (krzesełka dla dzieci dostępne bezpłatnie), bar główny 
z dużym tarasem, bar przy basenie, basen z wydzieloną częścią 
dla dzieci oraz jacuzzi, leżaki i parasole przy basenie, taras sło-
neczny, plac zabaw, sklep z pamiątkami.
Pokoje
W hotelu znajduje 125 pokoi różnego typu. Wszystkie klimatyzo-
wane i funkcjonalnie urządzone z łazienką (suszarka do włosów), 
sejfem (mozliwa opłata), telefonem, TVsat, mini lodówką i bal-
konem (meble balkonowe. Wszystkie pokoje posiadają boczny 
lub bezpośredni widok na morze. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
(na zamówienie).
Pokoje standardowe (o pow. ok 25 m2) - dla max 3 osób
Pokoje superior (o pow. ok 25 m2) - dla max 3 osób, położone 
na wyższych piętrach
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Kilka razy w tygodniu hotel organizuje wieczór z muzyką na żywo, 
występy folklorystyczne, wieczorne show (2-4 razy w tygodniu). 
Do dyspozycji gości rowery górskie, ping pong (bezpłatne), bilard 
(płatny dodatkowo). Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).

Internet
Wi-fi w miejscach ogólnodostępnych hotelu gratis.
www.akrotiri-beach.com

Przy plaży We dwoje

Hotel położony w jednym z najpiękniejszych miejsc na wyspie - w Paloekastritsa, na cyplu otoczonym dwoma malowniczymi zatokami. 
Przyjemne pokoje (z frontalnym lub bocznym widokiem na morze) i strefa basenowa oraz smaczne wyżywienie to tak naprawdę 
uzupełnienie doskonałych widoków roztaczających się z hotelu.

Akrotiri Beach – Paleokastritsa 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

2249 zł

KOD IMPREZY: KFU 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

Maj od 2370 3999 4199 6899

Czerwiec od 2670 4380 4720 7570

Lipiec od 3049 5049 5349 8699

Sierpień od 2999 4949 5270 8520

Wrzesień od 2280 3820 4070 6699

Październik od 2249  4020 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 3099 

Cena za dziecko (3-13 lat) już od 1380 2180 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 301 602

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Grecja Korfu

Położenie
Hotel położony jest ok. 300 m od centrum miejscowości (tam 
bary, restuaracje i sklepy) i ok. 7 km od miasta Korfu (przystanek 
autobusowy ok. 100 m od hotelu). Do lotniska ok. 10 km. Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony w odległości ok.750 m od żwirowo-kamienistej 
plaży. Hotel oferuje bezpłatny transfer na jedną z plaż w Gouvia 
lub w okolicznych miejscowościach.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa i a’la carte, bar oraz snack 
bar przy basenie, ogród, taras słoneczny z leżakami i parasolami, 
basen (małe zjeżdżalnie dla najmłodszych), brodzik, plac zabaw, 
mini market, sklep z pamiątkami, możliwość wypożyczenia żelaz-
ka w recepcji, pralnia (płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
Hotel oferuje odświeżone w 2015 i 2016 roku funkcjonalne poko-
je. Wszystkie klimatyzowane,z łazienką (suszarka do włosów), 
TVsat, lodówką, czajnikiem, sejfem, (płatny ok. 25 EUR/tydzień), 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat gratis. 
Pokoje standardowe - dla max 4 osób, jako dostawka łóżko po-
jedyncze lub łóżko piętrowe.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00 - 23:00) oraz 
przekąski w ciągu dnia. Dodatkowo, raz na pobyt, Klienci mogą 
skorzystać z włoskiej restauracji a’la carte (tam napoje dodat-
kowo płatne).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: tenis stołowy, boule. Zabiegi na twarz i ciało w hote-
lowym Spa płatne dodatkowo.

Internet
Internet dodatkowo płatny (1 dzień - ok 5 EUR, 7 dni - ok 15 EUR, 
10 dni - ok 20 EUR).
www.parkhotelcorfu.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Hotel położony niedaleko jednego z najpiękniejszych miast wysp greckich - Corfu Town (do miasta można dojechać lokalnym autobusem). 
Duży ogród i przyjemna strefa basenowa, odświeżone w 2015/2016 pokoje oraz różnorodne wyżywienie to niewątpliwe atuty hotelu. 
Do tego atrakcyjna cena - polecamy!

Ionian Park – Gouvia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1830 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 2070 3049 3799 5430

Maj od 1849 2799 3430 5020

Czerwiec od 1830 2799 3399 5020

Lipiec od 2649 4349 4770 7599

Sierpień od 2270 3520 4130 6220

Wrzesień od 1830 2799 3399 5049

Październik od 1830  3399 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2430 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 620 599 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Korfu

Położenie
Ten otoczony zielenią hotel znajduje się w popularnej miejsco-
wości Benitses-Tsaki. Przy hotelu znajduje się droga i przystanek 
autobusowy, zapewniający komunikację ze stolicą wyspy i innymi 
pobliskimi kurortami. Do lotniska ok.14 km. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 3 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Prywatna plaża kamienista z bezpłatnymi leżakami i parasolami 
umieszczonymi w większości na drewnianym pomoście, położo-
na ok.350 m od hotelu (przejście na plażę częściowo ulicą). Na 
plaży, w ramach All Inclusive dostępny bar z wodą i napojami 
bezalkoholowymi. Niedaleko plazy hotelowej znajduje się plaża 
miejska, leżaki i parasole dodatkowo płatne (ok 8 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, bar, basen z wydzielonym brodzi-
kiem, taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie, plac zabaw 
najmłodszych dzieci. Hotel nie zapewnia ręczników basenowych.
Pokoje
Obiekt dysponuje 50 pokojami. Wszystkie klimatyzowane, z ła-
zienką, lodówką, TV sat, sejfem (płatny ok. 2 EUR/dzień) oraz 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Na sezon Lato 2019 
wszystkie pokoje zostały odwieżone, a łazienki odremontowane.
Pokoje typu superior- dla max 4 osób (w przypadku konfiguracji 
2+2 w pokoju 2 łóżka i łóżko piętrowe).
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (08:00-10:00), lunch (12:30-14:00) 
i obiadokolacja (19:00-20:45) w formie bufetu. W ciągu dnia 
(10:00-22:00) w barze przy basenie hotel serwuje lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe oraz lekkie przekąski (16:45-18:00). 
Dodatkowo na plaży bar wodą i napojami bezalkoholowymi w ra-
mach pakietu All Inclusive
Program sportowy i animacyjny
Płatne: sporty wodne na plaży miejskiej.
Internet
W lobbyWi-Fi gratis.
www.lidocorfusun.gr

All Inclusive We dwoje

Kameralny hotel z ładnie zagospodarowanym terenem i pokojami rozlokowanymi w 3 budynkach. Hotel słynie z miłej, rodzinnej atmosfery 
i obsługi zawsze chętnej do pomocy. Dużym atutem jest prywtana plaża, choć wąska i  kamienista, to zaplanowana z pomysłem - leżaki 
znajdują się na drewnianym pomoście - dla wszystkich cudownie krytaliczna woda i widok na kontynentalną Grecję. Hotel wart uwagi!

Lido Corfu – Benitses-Tsaki 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1849 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 2220 3449 4130 6199

Maj od 1849 2980 3499 5399

Czerwiec od 2099 3449 3930 6199

Lipiec od 2849 4780 5199 8399

Sierpień od 2449 3849 4430 6849

Wrzesień od 1970 3149 3720 5720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 399 399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Grecja Korfu

Położenie
Kameralny i zadbany hotel położony w centrum kurortu Sidari, 
na północy wyspy. W okolicy znajduje się wiele sklepów, barów, 
tawern oraz restauracji, a także słynny Canal d’Amour. Do lotniska 
i centrum miasta Korfu ok. 40 km. Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony ok. 250 m od głównej, piaszczystej plaży w Sidari 
oraz 200 m do plaży Canal d’Amour z ciekawych formacjami skal-
nymi oraz klifami. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne 
(ok. 8 EUR/komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja (dostępne bezpłatne krzesełka dla dzie-
ci), bar przy basenie, basen, brodzik dla dzieci, bezpłatne leżaki 
i parasole przy basenie, taras słoneczny, sejf dostępny w recepcji 
(płatny ok. 4 EUR/dzień). Hotel nie zapewnia ręcznikow base-
nowych.
Pokoje
Hotel posiada 50 przestronnych i funkcjonalnych pokoi rozloko-
wanych w 3 budynkach, wszystkie z klimatyzacją (bezpłatnie), 
łazienką, TVsat, telefonem, lodówką, czajnikiem oraz balkonem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie. 
W 2018 roku wszystkie pokoje zostały odświeżone.
Pokoje standardowe (pow. od 25 do 30 m2) - dla maksymalnie 
3 osób w układzie 2+1.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do 3 posiłków dziennie.
Możliwość zamówienia dań wegetariańskich (na miejscu). Brak 
diety bezglutenowej.
Program sportowy i animacyjny
Płatne: sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych.
www.angelinahotel.com

We dwoje

W powrónaniu z innymi czterogwiazdkowymi hotelami z naszej oferty są to podstawowe 4*, natomiast ze świetna ceną, funkcjonalnymi 
pokojami, zadbanymi wnętrzami i przyjemną strefą basenową. Dodatkowo położony w centrum Sidari -  idealny dla osób spragnionych 
wakacyjnych rozrywek oraz ceniących sobie niewielką odległość od plaży.

Angelina – Sidari +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1720 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 1949 2799 3599 5020

Maj od 1730 2570 3230 4630

Czerwiec od 1720 2549 3220 4599

Lipiec od 2349 3799 4270 6699

Sierpień od 2199 3270 4020 5799

Wrzesień od 1770 2799 3299 5020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1670 2199 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 920 1180 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Korfu
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Położenie
Hotel położony w południowo-zachodniej części wyspy w miej-
scowości Agios Georgios Argirades. Do centrum miejscowości 
z licznymi sklepami, barami i restauracjami ok. 400 m. Do lotniska 
i Corfu Town ok.35 km. W pobliżu hotelu znajduje się przystanek 
komunikacji miejskiej.
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony jest w odległości ok. 200 m od piaszczystej plaży 
St. George Argirades i ok. 2 km od plaży Issos. Leżaki i parasole 
dodatkowo płatne (ok. 8 EUR, 2 leżaki i parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, 2 bary, basen, brodzik dla dzieci, leżaki 
i parasole przy basenie, sejf w recepcji (płatny 2EUR/dzień), 
niewielki plac zabaw.
Pokoje
Hotel oferuje 80 funkcjonalnie urządzonych pokoi. Każdy klima-
tyzowany, z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, 
lodówką, czajnikiem (dopłata 2 EUR) oraz balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Istnieje możliwość bezpłatnego wynajęcia 
łóżeczka dla niemowląt.
Pokoje standard - dla max 3 osób
Pokoje rodzinne - dla max 4 osób (tylko w konfiguracji 2 + 2).
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunche (13:00-15:00) 
i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu, lody dla dzieci. 
Przekąski w ciągu dnia. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe w barze przy basenie (10:00 - 22:00).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: kort tenisowy, tenis stołowy, bilard, rzutki oraz mini 
boisko do koszykówki. Raz w tygodniu hotel organizuje wieczór 
grecki.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu dostęp do Wi-fi bezpłatny
www.corfugoldensands.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Położony w spokojnej okolicy, nieopodal barów i tawern serwujących specjały lokalnej kuchni, niedalko plaża z łagodnym zjeście do 
morza, wygodne i czyste pokoje nawet dla 4 osób, ładny teren basenowy z łóżkami balijskimi oraz sympatyczna obsluga - a to wszystko 
w rozsądnej cenie. Polecamy!

Golden Sands – St. George Argirades 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1770 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Maj od 1770 2749 3399 4970

Czerwiec od 1920 2970 3630 5399

Lipiec od 2480 4120 4570 7299

Sierpień od 2449 3870 4520 6899

Wrzesień od 1870 3020 3549 5470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2430 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 399 399 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni



90

Grecja Korfu
sz

cz
eg

ól
n

ie
 p

ol
ec

am
y

Położenie
Hotel położony na wzgórzu, otoczony lasami piniowymi. Do pała-
cu Achillion i centrum miejscowości Gastouri (restauracje, sklepy 
z pamiątkami) ok. 800 m oraz ok. 2 km od miejscowości Benites 
(kursuje bezpłatny bus hotelowy).W pobliżu hotelu znajduje sie 
przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Do lotniska w Kor-
fu ok.10 km (transfer ok. 20 min). Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony ok. 1,2 km m od żwirowo – kamienistej plaży z ła-
godnym zejściem do wody (przejście ulicą, na plaży zalecane buty 
ochronne). Druga plaża znajduje się w miejscowości Benitses (do 
tej plaży kilka razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy). Le-
żaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby z miejscami do wypoczynku, restauracja z tarasem 
z którego rospościera się piekny widok, bar oraz snack bar przy 
basenie, basen z tarasem słonecznym i leżakami, brodzik dla dzieci, 
sejf w recepcji (płatny ok. 2 EUR/dzień), bezpłatny parking. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatnie, depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 71 funkcjonalnie urządzonych pokoi. 
Wszystkie klimatyzowane, z  łazienką (suszarka do włosów), 
telefonem, TV-sat, lodówką, balkonem lub tarasem (meble bal-
konowe). Istnieje możliwość wypożyczenia czajnika (bezpłatnie, 
ograniczona ilość). Infant nie wlicza się w maksymalne obłożenie 
pokoju. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokój standardowy (pow. ok. 24 m2) - dla max 4 os (w układzie 
2+2), jako dostawki łóżko pojedyncze lub łóżko piętrowe. Możli-
wość dopłaty do pokoju z widokiem na morze.
Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka do lat 
2 (bezpłatnie, konieczna wcześniejsza rezerwacja).
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
lody dla dzieci, przekąski w barze przy basenie. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe (10:00 - 22:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bezpłatnie: tenis ziemny, gry planszowe, bilard. 
Internet
Wifi bezpłatnie w miejscach ogólnodostepnych.
benitsesbayview.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Hotel położony niedaleko słynnego pałacu Achillion, a piękny widok z tarasu słonecznego na Morze Jońskie po prostu zachwyca. 
Kameralny hotel, z podstawowymi ale dobrze utrzymanymi pokojami oferuje zakwaterowanie w rozsądnej cenie. Idealny również jako baza 
do samodzielnego zwiedzania Korfu. Serdecznie zapraszamy!

Benitses Bay View – Gastouri +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: KFU 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.

Maj od 1649 2449 3099 4399

Czerwiec od 1770 2649 3299 4770

Lipiec od 2249 3599 4099 6349

Sierpień od 2220 3399 4049 6020

Wrzesień od 1830 2899 3399 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1620 2199 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 499 499 

CENA OD

1649 zł

Kategoria lokalna: ***

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Odświeżony w  2015 roku hotel położony jest na niewielkim 
wzniesieniu w turystycznej miejscowości Dassia znajdującej się 
na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy. Do centrum Dassia 
(lokalne tawerny, restauracje, bary, sklepy) ok. 400 metrów. 
Przystanek komunikacji lokalnej ok. 300 m od hotelu. Do lotniska 
ok 15 km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Hotel położony ok 800 m od najbliższej plaży (żwirowo – piasz-
czysta, miejscami kamienie, wąska). Hotel zapewnia 5x dziennie 
transfer na oddaloną o około 3 km plażę Ipsos, leżaki na plaży 
płatne około 10-12 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, sala telewizyjna, restauracja, bar, bar przy basenie, taras 
słoneczny z leżakami i parasolami, basen, brodzik (w basenach 
słodka woda), plac zabaw, parking (ilość miejsc ograniczona). 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR/ręcznik).
Pokoje
Hotel dysponuje 140 pokojami rozlokowanymi w kilku budynkach. 
Wszystkie funkcjonalnie wyposażone, klimatyzowane, z łazienką 
(prysznic, suszarka do włosów), TVsat, telefonem, małą lodówką 
(gratis) oraz z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Sejf 
płatny dodatkowo i dostępny w recepcji. Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat gratis.
Pokoje standardowe – dla max 3 osób, jako dostawka pełnowy-
miarowe pojedyncze łóżko.
Pokoje rodzinne – dla max 4 osób, jako dostawka pełnowymia-
rowe pojedyncze łóżko.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), obiady (13:00-15:00), obia-
dokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia 
(11:00-18:00). Lokalne napoje alkoholowe (ouzo, wódka, brandy, 
gin, tequila, whiskey, rum, koktajle, piwo, wino) oraz bezalko-
holowe (soki, woda, kawa, herbata) w godzinach 10:00-22:00.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne animacje dla dzieci i  dorosłych, 3x 
w tygodniu wieczorne pokazy/muzyka na żywo. Wypożyczalnia 
rowerów płatna.
Internet
Wifi w miejscach ogólnodostępnych gratis.

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Porządny hotel w dobrej cenie. Podstawowe ale bardzo dobrze utrzymane 3* - przyjemny teren basenowy, funkcjonalne pokoje i smaczne 
wyżywienie. Uroku dodaje położenie - pośród cyprysów, drzewek cytrusowych i oliwnych oraz z pięknym widokiem na morze. Dla 
poszukujących nocnych rozrywek – dyskoteki i kluby muzyczne w pobliskim Ipsos to jedne z najbardziej znanych na całej wyspie.

Dassia Holiday Club – Dassia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1549 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Kwiecień od 1749 2480 3349 4570

Maj od 1549 2249 2999 4199

Czerwiec od 1549 2249 2999 4199

Lipiec od 2180 3449 4070 6199

Sierpień od 1880 2799 3570 5099

Wrzesień od 1549 2249 3049 4220

Październik od 1549  2999 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 520 499 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Ten otoczony zadbanym ogrodem kompleks położony jest w tęt-
niącym życiem kurorcie Kavos. W odległości ok. 200 m od ho-
telu liczne restauracje, dyskoteki i sklepy. Do lotniska ok. 45 km. 
Autokar nie ma możliwości podjechania pod same apartamenty, 
konieczne przeniesienie bagaży (ok. 150 m). Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny na miejscu, przed za-
kwaterowaniem.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej pla-
ży. Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 4-6 EUR/dzień/zestaw).
Do dyspozycji gości
Basen wraz z tarasem słonecznym, leżakami i parasolami, bar 
przy basenie, ogród.
Pokoje
Hotel oferuje 18 funkcjonalnie urządzonych pokoi. Wszystkie 
klimatyzowane (w okresie przed 3.06 i po 29.09 klimatyzacja 
dodatkowa płatna 5 EUR/dzień), z łazienką, TV-sat, aneksem 
kuchennym (lodówka, kuchenka, czajnik, przybory kuchenne), 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe).
Pokoje typu studio (pow. ok. 24 m2) - dla maksymalnie 2 osób
Pokoje stypu studio (pow. ok. 38 m2) - dla maksymalnie 3 osób
Apartament (pow. ok. 48 m2) - dla max 5 osób, z dwiema sy-
pialniami
Wyżywienie
We własnym zakresie. Za dopłatą możliwość wykupienia wyży-
wienia (polecamy - domowa kuchnia przygotowywana na miej-
scu przez żonę właściciela!): śniadania (dopłata do BB), śniadania 
i obiadokolacje (dopłata do HB). Możliwa dieta wegetariańska 
i bezglutenowa - konieczne zgłoszenie na miejscu.
Program sportowy i animacyjny
Odpłatnie: bilard, sporty wodne na plaży.
Internet
W ogólnodostepnych częściach kompleksu internet wifi gratis, 
w pokojach płatny (ok. 5 EUR/tydzień).

All Inclusive za dopłatą Przy plaży

Świetna lokalizacja - bliskość plaży i centrm kurortu, basen, możliwość wykupienia wyżywienia w kompleksie, funkcjoanlnie urządzone 
pokoje oraz atrakcyjna cena sprawiają, że studia Daskalos są świetną propozycją na udane wakacje. Polecamy!

Daskalos Complex – Kavos +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1249 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Czerwiec od 1320 1680 2470 3049

Lipiec od 1549 2049 2849 3699

Sierpień od 1499 1949 2770 3499

Wrzesień od 1249 1599 2399 2970

Dopłata do HB od 560 1120  

Kategoria lokalna: 3 klucze

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni



93

Grecja Korfu

Basen w hotelu KamariPołożenie
Studia Amalia znajdują się w miejscowości Acharavi, w północnej 
części wyspy, ok. 900 m od centrum miejscowości z licznymi skle-
pami, restauracjami, barami, lokalnymi tawernami. Przystanek 
komunikacji miejskiej ok 300 m od obiektu. Do lotniska ok. 40 
km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wy-
sokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny 
na miejscu, przed zakwaterowaniem.
Plaża
Studia położone są ok. 100 m od długiej kamienisto - piaszczystej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Wzdłuż wybrzeża znajduje się kilka barów z basenami (po złoże-
niu zamówienia w barze Klienci mogą korzystać z basenu).
Pokoje
Obiekt oferuje pokoje rozlokowane w 2 -kondygnacyjnym bu-
dynku otoczonym ogrodem. Wszystkie funkcjonalnie urządzone, 
z klimatyzacją (płatna ok.6 EUR/dzień płatne na miejscu), łazien-
ką, aneksem kuchennym (lodówka, kuchenka, zlewozmywak, na-
czynia, sztućce) oraz balkonem lub tarasem (meble balokonowe).
Pokoje typu studia -dla max 3 osób, trzecia osoba na dostawce.
Apartamenty - dla max. 5 osób, z dwiema sypialniami, piąta 
osoba na dostawce.
Uwaga! Dostawka w studio i apartamencie to łóżko polowe 
z materacem.
Wyżywienie
We własnym zakresie.
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji oraz sportów na terenie obiektu. Najbliższe roz-
rywki w centrum Acharavi. Na plaży sporty wodne (dodatkowo 
płatne).
Internet
W apartamentach nie ma połączenia z internetem.

Ten kameralny i zadbany obiekt przyciąga Klientów szukających wypoczynku z dala od zgiełku wielkich kurortów. Polecany również 
ze względu na niezatłoczoną plażę oraz spokojną, bezpieczną okolicę.

Dla rodzin

Amalia – Acharavi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: KFU 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.

Maj od 1299 1570 2349 2799

Czerwiec od 1299 1570 2349 2799

Lipiec od 1530 1949 2730 3430

Sierpień od 1449 1770 2599 3130

Wrzesień od 1249 1520 2270 2730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1099 1120 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 949 970 

CENA OD

1249 zł

Kategoria lokalna: C

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Agios Stefanos

Pokoje 2+2 rodzinne

Położenie
Apartamenty znajdują się w północno – zachodniej części wy-
spy, w spokojnej miejscowości Agios Stefanos. Do niewielkiego 
centrum ok 350 m (kilka tawern, sklepów i barów). Do znanego 
kurortu Sidari ok. 8 km (połączenia komunikacji lokalnej, do przy-
stanku autobusu ok. 250 m). Najbliższy minimarket około 250m 
od apartamentów. Do lotniska ok. 40 km. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny przy zakwaterowaniu.
Plaża
Apartamenty znajdują się ok. 450 m od szerokiej, piaszczystej 
plaży (dojście do plaży po schodach). Leżaki i parasole dodat-
kowo płatne.
Do dyspozycji gości
W oddallonym o 50 m aparhotelu Teresa, po złożeniu zamówienia 
w barze, Klienci mogą korzystać z basenu ze słodką wodą i pano-
ramicznym widokiem na morze i brodzika dla dzieci.
Pokoje
Obiekt oferuje funkcjonalnie urządzone pokoje rozlokowane 
w kameralnym, 2-kondygnacyjnym budynku. Wszystkie z ła-
zienką, klimatyzacją (płatna 6 ok. EUR/dzień), TV-sat, aneksem 
kuchennym (lodówka, kuchenka, zlewozmywak, naczynia, sztuć-
ce), balkonem lub tarasem (meble ogrodowe).
Pokoje typu studio - dla max 3 osób
Apartament - dla max 4 osób, z dwiema sypialniami
Wyżywienie
We własnym zakresie (w odlełości 200 m od Mikelis znajduje się 
tawerna Spiros & Maria znana z bardzo dobrej kuchni).
Program sportowy i animacyjny
Najbliższe rozrywki w centrum Agios Stefanos. Na plaży sporty 
wodne (dodatkowo płatne).
Internet
W apartamentach brak dostępu do Internetu.

Dobrze utrzymany, schludny i położony wśród zieleni oraz, jak wskazują opinie, z przemiłymi i bardzo gościnnymi właścicielami. Długa 
i piaszczysta plaża Agios Stefanos, z łagodnym zejściem do morza, kilka sklepów, tawern i barów -  w sam raz dla tych, którzy lubią spędzać 
wakacje z dala od turystycznego zgiełku typowego dla większych kurortów.

Mikelis – Agios Stefanos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: KFU 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.

Czerwiec od 1349 1699 2420 2999

Lipiec od 1570 2049 2799 3599

Sierpień od 1520 1930 2699 3399

Wrzesień od 1299 1599 2349 2899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1099 1120 

CENA OD

1299 zł

Kategoria lokalna: C

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni



95

Grecja Korfu

Agios StefanosPołożenie
Obiekt położony w niedużej miejscowości Agios Stefanos, w pół-
nocno-zachodniej części wyspy. Do centrum miejscowości ok. 
200 m (sklepy, restauracje, bary i lokalne tawerny), w pobliżu 
przystanek komunikacji miejskiej. Do lotniska ok. 45 km. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,50 
EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny na miejscu, 
przed zakwaterowaniem.
Plaża
Apartamenty znajdują się ok. 700 m od szerokiej, piaszczystej 
plaży.
Do dyspozycji gości
Niewielki ogród.
Pokoje
Obiekt posiada funkcjonalnie urządzone pokoje usytuowane 
w  parterowym budynku.Wszystkie z  łazienką, klimatyzacją 
(płatna ok. 7 EUR/dzień/pokój), TV, oddzielną kuchnią (lodówka, 
kuchenka, zlewozmywak, naczynia, sztućce), werandą (meble 
ogrodowe).
Pokoje typu studio - dla max 2 osób 
Apartament - dla max 5-osób, z dwiema sypialniami.
Wyżywienie
We własnym zakresie (w okolicy kilka restauracji i tawern).
Program sportowy i animacyjny
Najbliższe rozrywki w centrum Agios Stefanos. Na plaży sporty 
wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet bezpłatny.

Dla rodzin

Mimo, że apartamenty Theodora nie należą do najnowocześniejszych, to nasi Klienci bardzo chwalą sobie ich czystość i wyposażenie. 
Miejsce to polecamy przede wszystkim osobom szukającym spokojnych kurortów, pieknej plaży (ta w Agios Stefanos uznawana jest 
za jedną z najlepszych na Korfu) oraz lokalnych smaków (nieopodal tawerny serwującę grecką kuchnię).

Theodora – Agios Stefanos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1230 zł

KOD IMPREZY: KFU 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.

Maj od 1299 1530 2349 2730

Czerwiec od 1270 1570 2299 2799

Lipiec od 1499 1899 2670 3349

Sierpień od 1420 1730 2549 3070

Wrzesień od 1230 1499 2270 2670

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1099 1120 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 949 970 

Kategoria lokalna: C

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław 
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Marmari
Kos

Kardamena

Psalidi

Kos

Mastichari

Lambi
Tigaki

Paradisi

Grecja

Kos

Turcja

W regionie
Miasto Kos
To centrum administracyjne i kulturalne 
wyspy rozciąga się we wszystkich kierunkach 
od malowniczego portu, przy którym cumuje 
niezliczona ilość wycieczkowych łodzi. Urocza 
starówka jest obowiązkowym punktem wizyty, 
a spacer należy zakończyć pod 700-letnim 
platanem, zwanym drzewem Hippokratesa. 
To jeden z najstarszych platanów w Europie.
Tigaki
Położona niedaleko miasta Kos miejscowość 
znana jest ze swojej pięknej piaszczystej plaży 
opadającej łagodnie do morza. To doskonałe 
miejsce dla rodzin z dziećmi i osób uwielbia-
jących pływanie w morzu i wszelkie sporty 
wodne. 
Marmari
Niewielka turystyczna miejscowość, która kie-
dyś była rybacką wioską. Obecnie ze względu 
na jedną z ładniejszych plaż na wyspie jest 
jednym z ulubionych miejsc na spokojne, re-
laksujące wakacje. Amatorzy sportów wodnych 
nie będą zawiedzeni - na plaży oferta zadowoli 
każdego.
Mastichari
Ten niewielki rybacki port połączył lokalne 
życie mieszkańców z turystyczną gościnnością. 
Rybacy ciągle wypływają w morze, a miejscowe 
tawerny oferują ryby i owoce morza z dzi-
siejszego połowu. Plaża w Mastichari została 
uznana za jedną z najpiękniejszych na wyspie 
i przyciąga nie tylko turystów, ale także wielu 
mieszkańców wyspy.

Kardamena
Jedna z popularniejszych turystycznych 
miejscowości, położona w południowej części 
wyspy. Kiedyś była rybacką wioską i port pozo-
stał głównym miejscem, w którym skupia się 
życie mieszkańców i turystów. Na portowym 
nabrzeżu liczne kawiarnie i restauracje, a poza 
centrum doskonałe dla rodzin plaże z płytkim 
wejściem do wody. Dodatkową zaletą jest 
krótki transfer z lotniska.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych 
dób hotelowych (w przypadku imprezy 11 - 
dniowej 10 rozpoczętych dób hotelowych; 
w przypadku imprezy 12 - dniowej 11 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 jeśli w opisie ho-
teli nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości od 0,5 EUR do 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.

Kos - zwana wyspą Hippokratesa - ojca medycyny, 
jest spokojną pełną słońca i piaszczystych plaż 
wakacyjną oazą. W ostatnich latach przeżywa 
rozkwit turystyczny ze względu na to, że ciągle udało 
jej się zachować prawdziwie grecką atmosferę i styl 
życia mieszkańców.

Grecja
Kos

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EUR - EUR. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W miej-
scowościach turystycznych istnieje wiele 
miejsc w których można wymienić dolary 
USA.

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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8 EUR; 
woda 1 l. - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1.5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic, Gdańska, 
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
IV V VI VII VIII IX X
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Wycieczki lokalne

Wyspa Nissyros - spacer po dnie wulkanu 
To jedna z  bardziej fascynujących wycieczek, szczególnym 
przeżyciem jest zwiedzanie czynnego krateru Stefanos (wstęp 
dodatkowo płatny 3 EUR). Po dwudziestominutowej podróży 
autokarem zatrzymamy się na krawędzi wulkanu, skąd można 
zejść na samo dno! W programie wycieczki zwiedzanie stolicy 
wyspy – Mandraki z klasztorem częściowo wydrążonym w skale 
a także wizyta w malowniczej wiosce Nikia ! Oczywiście bę-
dzie też czas na rozkoszowanie się grecką kuchnią! Cena od 
179 zł/os.

Wokół wyspy Kos - czyli wszystkie smaki wyspy 
Całodniowa wycieczka podczas której zobaczycie Państwo całe 
Kos! Na początek proponujemy spacer po stolicy wyspy, gdzie 
zatrzymamy się w cieniu platanu Hipokratesa i odpoczniemy na 
rynku głównym. Następnie odwiedzimy najważniejszy na wy-
spie zabytek - świątynię boga Asklepiosa (wstęp 8 EUR). W porze 
obiadowej dojedziemy do Zia - najwyżej położonej, uroczej wioski 
z mnóstwem kolorowych sklepików i tawern, gdzie spróbujemy 
lokalnych specjałów. Z  wioski rozpościera się panoramiczny 
widok na Kos, turkusowe morze i sąsiednie wyspy. Wycieczkę 
zakończymy na południowo-zachodnim skraju wyspy, nasz przy-
stanek to półwysep Keafalos, gdzie na swoje wakacje, jak mówią 
Grecy, spędzał tu sam bóg Zeus! Cena od 169zł/os.

Ekscytująca wyprawa na dziewiczą wyspę Nisy-
ros to wyjątkowa okazja, aby przespacerować 
się po dnie wciąż aktywnego wulkanu, a także 
po malowniczych wioskach Nikia i Mandraki. 
Polecam również błogie lenistwo podczas rejsu 
3 wyspy, gdzie odwiedzimy m. in. poławiaczy 
gąbek na Kalymnos oraz wyspy Pserimos i Plati. 
Zapraszam na słoneczną wyspę Hipokratesa! 

Andrzej Ozga
Rezydent Rainbow

Grecja
Kos
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Nissyros

Kalymnos

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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Turcja - Bodrum - dwa kraje podczas jednych wakacji
Przygoda z Orientem oddalona jest od wyspy Kos o jedyne 60 mi-
nut rejsu promem. Dziś Bodrum jest ekskluzywnym kurortem, do 
którego przybywają turyści z całego świata. Miasto znane jest 
z bazarów, jak i eleganckich galerii złota. Bodrum warto odwie-
dzić również po to, aby zobaczyć miejsce gdzie znajdowało się 
pierwsze na świecie Mauzoleum, zobaczymy port z ekskluzyw-
nymi jachtami, warto tutaj też spróbować oryginalnego kebaba. 
Wycieczka dla lubiących się targować i zwiedzać! Opłata portowa 
dodatkowo płatna 5 EUR. Uwaga! Należy zabrać ze sobą PASZ-
PORT. Cena od 149 zł/os.

Rejs na 3 wyspy - egejska przygoda
Relaskujący rejs po krystalicznie czystych wodach Morza Egej-
skiego. Pierwszy przystanek to malownicza, maleńka wysepka 
Pserimos z piaszczystą plażą i kilkoma tawernami. Nastepnie 
obieramy kurs na Kalymnos, zwaną wyspą gąbek, gdzie od-
wiedzimy pracownię poławiaczy gąbek. Ostatni przystanek na 
kąpiel, to niezamieszkana wysepka Plati. Wycieczka dla miłośni-
ków relaksu, zabawy, kąpieli i opalania. Niezapomniane wrażenia 
dla wszystkich i poznanie życia na innych wyspach Dodekanezu. 
Cena od 179 zł/os.

Przyroda

Słone bagna Alikes 
Niegdyś było w tym miejscu jezioro wykorzystywane do odpa-
rowywania soli z wody morskiej. Dzisiaj zbiornik jest siedliskiem 
ptactwa wodnego i żółwi. Przy pomocy lornetki można tutaj za-
obserwować szablodzioby, szczudłaki i inne gatunki ptaków. Nie 
lada gratka dla pasjonatów piękna natury. Bagna mieszczą się 
w okolicach Marmari i Tigaki.

Dla aktywnych

Podbij Kos na rowerze! 
Rowery można wypożyczyć prawie wszędzie na wyspie. Możesz 
połączyć ruch ze zwiedzaniem! W mieście jest wiele ścieżek ro-
werowych wzdłuż portu i mariny.

Z dziećmi

Wodne figle w aquaparku Lido!
Aquapark Lido jest jednym z największych aquaparków w całej 
Grecji. Cała masa atrakcji - pięć wysokich zjeżdżalni wodnych i ba-
sen z generowanymi sztucznie falami. Dla najmłodszych przygo-
towano ogromny brodzik z niezliczoną liczbą wodnych zabawek. 
www.lidowaterpark.com/gr

Relaks 

Malowniczy port w Kos
Idealne miejsce na spacer o każdej porze. Cumują tu liczne łodzie 
rybackie oraz większe promy wycieczkowe, bądź też ogromne 
jachty. W okolicy nie brakuje prawdziwych, greckich tawern ku-
szących wspaniałym menu.

Słodkie lenistwo na Lambi Beach 
Możesz opalać się do woli na piaszczystej plaży nieopodal mia-
sta Kos. Zażyj kąpieli albo zdecyduj się na sportowe szaleństwa 
w wodzie. Mieści się tu szkoła sportów wodnych - bez problemu 
można wynająć rowery wodne, deskę do surfingu bądź windsur-
fingu czy narty wodne.

Plaża Marmari 
Uznawana za jedną z  najlepszych plaż na Kos. Zachęcamy do 
błogiego lenistwa na tej długiej plaży ze złotym piaskiem.

Po zdrowie do Embros Therma 
Rozgrzej się kąpielą w gorącym źródle! W Embros Therma możesz 
popluskać się w osłoniętym głazami basenie na brzegu morza, do 
którego wpada lecznicza woda wylewająca się z ciepłych źródeł 
w grotach. Zupełnie za darmo!

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane 
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę 
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz ak-
tualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem 
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach 
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokal-
nych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny 
u naszych rezydentów.
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 Dzień 1  Wyloty z Polski. Zbiórka na 2 godz. 
przed planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów 
prosimy sprawdzać na: r.pl/rozklady.
 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 waka-
cje 50+ zapraszamy na całodniową wycieczkę 
podczas której zobaczymy całe Kos! Na począ-
tek spacer po stolicy wyspy, gdzie zatrzymamy 
się w cieniu platanu Hipokratesa i odpoczniemy 
na rynku głównym. Następnie odwiedzimy naj-
ważniejszy na wyspie zabytek - świątynię boga 
Asklepiosa (wstęp 8 EUR). W porze obiadowej 
dojedziemy do Zia - najwyżej położonej, uro-
czej wioski z mnóstwem kolorowych sklepików 
i tawern. Z wioski rozpościera się panoramiczny 
widok na całe Kos, turkusowe morze i sąsiednie 
wyspy. Kolejny przystanek to południowo-za-
chodni skraj wyspy, porośnięty aromatycznymi 
ziołami, tutaj również zatrzymamy się na plaży 
z widokiem na romantyczną wysepkę Kastri.
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu, transfer 
na lotnisko, powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - ho-
tel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych (w przypadku imprezy 11 - dniowej 
10 rozpoczętych dób hotelowych; w przypadku 
imprezy 12 - dniowej 11 rozpoczętych dób hote-
lowych), wyżywienie wg opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpiecze-
niowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż), 
wycieczkę po wyspie Kos (oprócz biletów wstę-
pu ok. 8 EUR/os.)
Cena podstawowa nie obejmuje: pozostałych 
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. UWAGA! Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości od 
0,5 EUR do 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, 
przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Grecja – Kos

Specjalna oferta dla Klientów 50+ • Terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie•Zakwaterowanie w hotelu Apollon Windmill 4*• 
All Inclusive w cenie • Przyjemne temperatury • Jedna wycieczka lokalna w cenie dobrana w taki sposób, aby uniknąć zbędnego pośpiechu - 
dzięki temu będzie czas na spokojne delektowanie się urodą wyspy Kos • Opieka profesjonalnych, polskojęzycznych rezydentów

Spokojne 
wakacje 50+

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

1899 zł

Kod imprezy: KO5

HOTEL: Apollon Windmill (ex. Boheme) ****

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

 1 tydz. 1 tydz.

18.04  - 25.04 1899 3999

03.10  - 10.10 2049 3699

10.10  - 17.10 1999 3630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2670

Cena za dziecko (2-8 lat) już od 1420

Dopłata za pok. 1 os. od 1800

Wakacyjny wypoczynek nie musi się kojarzyć z tłumem  
i wyścigami do wolnych leżaków. Wakacje poza szczytem sezo-
nu to spokój i wypoczynek całkowicie bez pośpiechu.  
Jeśli 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!
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Kategoria lokalna: ****
Idealny wybór dla osób ceniących sobie kameralne hotele oraz wygodę All Inclusive. Dodatkowym atutem jest położenie bardzo blisko 
centrum Kos, oferującego moc atrakcji i nocnych rozrywek.

Apollon Windmil (ex. Boheme) – Lambi 

Pokoje
Hotel oferuje praktyczne i schludnie urządzone pokoje typu stu-
dio (standardowe), w pełni odremontowane w 2018 roku z możli-
wością zakwaterowania max. 3 osób dorosłych, bądź 2 dorosłych 
i 2 dzieci - możliwość dostawki w postaci rozkładanej sofy (przy 4 
osobach w pokoju zakwaterowanie dodatkowo dziecka do 2 lat na 
potwierdzenie). Każdy pokój posiada balkon lub taras i wyposa-
żony jest w indywidualnie sterowaną klimatyzację, lodówkę oraz 
łazienkę (WC i wanna lub prysznic). Hotel udostępnia nieodpłat-
nie łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

Położenie
Obiekt położony obok hotelu Apollon wraz z którym tworzy jeden 
kompleks (odległość ok. 150 m, przejście ścieżką bez koniecz-
ności przechodzenia przez ulicę). Usytuowany w malowniczym 
ogrodzie w miejscowości Lambi, z  licznymi sklepami, barami 
i tawernami oraz zaledwie ok. 1,5 km od portu w stolicy wyspy 
(przystanek autobusowy znajduje się 10 m od hotelu Apollon). 
Odległość od lotniska to ok. 25 km. UWAGA! Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok. 3 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-

cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Od piaszczysto-żwirkowej plaży hotel oddalony jest o ok. 200 
m. Leżaki i parasole na plaży - za dodatkową opłatą (ok. 8 EUR/
komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja całodobowa, sejf w pokojach (za dodatkową opłatą 
ok. 3 EUR/dzień). Goście hotelu Apollon Windmill korzystają 
z restauracji głównej w hotelu Apollon (poza śniadaniami) oraz 
własnego baru. Hotel posiada basen i brodzik ze słodką wodą. 
Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne. W hotelu Apollon znaj-
duje się wypożyczalnia skuterów i rowerów (płatna dodatkowo).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania serwowane w formie bufetu w restauracji 
Apollon Windmill (07:30-10:00) oraz obiady (12:30-14:00) i ko-
lacje (18:30-21:00) w formie bogatego bufetu, serwowane w re-
stauracji głównej hotelu Apollon. Ponadto: przekąski - kanapki, 
rogaliki, pizza (11:00-18:00), przerwa kawowa z wyborem ciast 
i ciastek (16:00-17:00) i lody (12:00-18:00). Napoje bezalkoho-
lowe, kawa i herbata oraz lokalne alkohole podawane są w ho-
telowym barze (10:00-23:00). Dodatkowo, do dyspozycji Gości 
jest włoska restauracja tematyczna (1 raz na pobyt bezpłatna, 
wymagana wcześniejsza razerwacja).
Program sportowy i animacyjny
W hotelu Apollon do dyspozycji gości jest nasz własny Figloklub 
oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci w języku polskim! 
Ponadto bezpłatnie w ramach All Inclusive: bilard, za dodatkową 
opłatą: sporty wodne na plaży oraz korty tenisowe (na terenie 
hotelu Apollon).
Internet
W hotelu kącik internetowy - za opłatą, internet Wi-Fi - bezpłatne 
w części ogólnodostępnej.
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Położenie
Stylowo zaprojektowany hotel znajduje się bezpośrednio przy 
plaży Kefalos i kuszących lazurowych wodach Morza Egejskiego. 
Odległość od lotniska to ok. 15 km.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa plaża o długości 850 m jest zarezerwowana 
dla gości hotelowych, gdzie znajdują się bezpłatne leżaki, para-
sole oraz usługi gastronomiczne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, kantor, winda, 7 restauracji a  la carte, 
1 restauracja z bufetem (kuchnia śródziemnomorska), 9 barów, 
5 podgrzewanych basenów (2 główne, 1 deluxe, 1 w SPA, 1 dla 
dorosłych, 1 dla dzieci), bar przy basenie, bar na plaży, minibar, 
plac zabaw, parking. Za dodatkową opłatą: pralnia. Hotel akcep-
tuje karty Visa i MasterCard.
Pokoje
W hotelu znajduje się 374 eleganckich pokoi wyposażonych 
w  łazienkę (prysznic/wanna, suszarka do włosów, szlafrok, 
kapcie), indywidualnie sterowaną klimatyzację/ogrzewanie, TV-
-SAT, zestaw do parzenia kawy i herbaty, mini-bar, sejf, balkon 
(ze stolikiem i krzesełkami). Hotel oferuje różne typy pokoi: pokój 
dwuosobowy (31 m2) dla max. 2 osób dorosłych z widokiem na 
ogród lub morze, pokój typu superior (31 m2) dla max. 3 osób 
dorosłych lub 2 osób dorosłych i 1 dziecka z bocznym widokiem 
na morze, pokój typu junior suite (40 m2) dla max. 3 osób do-
rosłych i 1 dziecka lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci z bocznym 
widokiem na morze.
Wyżywienie
All inclusive - posiłki w formie bufetu: śniadanie (07.00-10.30), 
obiad (12.30-14.30), kolacja (18.30–21.30). W restauracjach do-
stępne jest menu dla dzieci jak i wysokie krzesełka. Dla Gości 
dostępne są również przekąski, ciasta, lody jak i wybrane napoje 
bezalkoholowe i lokalne alkohole.
Program sportowy i animacyjny
Międzynarodowe animacje dla dzieci i dorosłych. Goście hotelu 
mogą korzystać z szerokiej gamy zajęć sportowych, np. siatkówki 
plażowej, tenisa stołowego, koszykówki, jogi dla początkujących 
czy rowerów wodnych. Ponadto, na terenie hotelu znajduje się 

nowocześnie wyposażone studio fitness, sauna, łaźnia parowa. 
Za dodatkową opłatą: SPA, m.in. masaże, zabiegi kosmetyczne.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego obiektu.
ikosresorts.com/resorts/ikos-aria

All Inclusive Przy plaży Royal

Usytuowany w spokojnej dzielnicy, otoczonej olśniewającym wybrzeżem Kos - luksusowy hotel z bogatą ofertą rekreacyjno-sportową. 
To również doskonała oferta dla osób ceniących spokój i najwyższy komfort wypoczynku.

Ikos Aria – Kefalos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i soboty

CENA OD

4099 zł

KOD IMPREZY: KOS 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.

Kwiecień od 4970 8499 8299 14199

Maj od 4099 7370 7649 13149

Czerwiec od 5320 10499 9720 18370

Lipiec od 7699 14499 13699 25049

Sierpień od 7370 12749 13149 22130

Wrzesień od 4530 7830 8399 13920

Październik od 4499  7520 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3099 4999 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1249 1249 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni10

dni
11
dni

14
dni
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Położenie
Luksusowy kompleks hotelowy należący do znanej sieci Kipriotis 
położony jest we wschodniej części wyspy Kos. W pobliżu tawerny, 
kawiarnie, bary oraz sklep. W niedalekiej odległości (ok. 4 km) znaj-
duje się miasto Kos do którego można dostać się autobusem (przy-
stanek obok hotelu). Dystans od lotniska to około 25 km. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośred-
nio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Żwirowo-kamienista, prywatna plaża, z łagodnym zejściem do 
wody znajduje się około 150 metrów od hotelu. Leżaki i parasole 
bezpłatne dla gości. Zalecane obuwie ochronne do wody. 
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z przestronnym lobby, basen dla dorosłych, 
brodzik dla dzieci, ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR), cen-
trum fitness (bezpłatne w godzinach 08:00 -13:00, 16:00 – 20:00), 
SPA (w hotelu Kipriotis Panorama, za dodatkową opłatą), mini-
market, sejf (dodatkowo płatny), klub nocny Zona Club (wstęp 
bezpłatny, drinki za dodatkową opłatą). Dodatkowe usługi płatne: 
wypożyczalnia rowerów i samochodów, room service, pralnia. 
Pokoje
Hotel oferuje 183 komfortowo urządzone pokoje. Każdy wypo-
sażony w klimatyzację sterowaną indywidualnie (bezpłatną od 
czerwca do końca września), łazienkę (wc, suszarka do włosów, 
wanna lub prysznic), telewizor, telefon, sejf (dodatkowo płatny), 
zestaw kawowy, Wi-Fi (za dodatkową opłatą). Pokoje annex: 
skromniej wyposażone, zlokalizowane w  bocznym budynku 
(około 150 m od głównego kompleksu), pokoje superior: około 
35m2 z tarasem lub balkonem, pokoje junior suite: około 55m2 
z wydzieloną strefą dzienną z sofą i fotelem. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30 -10:30), lunch (12-30-14:30), kola-
cja (18:30-21:00) w formie bufetu, w barze Nectar i barze przy ba-
senie: przekąski (11:00-12:30 oraz 14:30-15:30), lody (11:30-17:30), 
podwieczorek (16:30-18:30). UWAGA: podczas wieczornych po-
siłków obowiązuje ubiór formalny (długie spodnie u panów, klap-
ki nie będą akceptowane), bar przy plaży (10:00-18:00) serwujący 

drinki bezalkoholowe, Nectar Bar (10:00-23:00) – lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe.
Program sportowy i animacyjny
Dwa korty tenisowe oraz tenis stołowy, boccia, bilard, mini-soc-
cer i siatkówka plażowa (depozyt za sprzęt ok. 5 EUR), centrum 
fitness, automaty do gier, animacje wieczorne 3 razy w tygodniu, 
grecki wieczór raz w tygodniu, świetlica dla dzieci (za dodatko-
wą opłatą), jazda konna (za dodatkową opłatą), Aqualand Water 
Park – dwa dni na pobyt bezpłatne wejście. 
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w lobby, w pokojach za dodatkową opłatą.
www.kipriotis.gr/en/kipriotis-maris-suites

All Inclusive Fit & Fun Royal Aquapark

Ekskluzywny hotel dla wymagających Klientów polecamy osobom pragnącym wypocząć w nowoczesnym kompleksie, charakteryzujący się 
wysokim standardem usług. W hotelu Kipriotis Panorama do dyspozycji gości jest nasz własny Figloklub oferujący animacje, gry i zabawy 
dla dzieci w języku polskim. 

Kipriotis Maris – Kos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i soboty

CENA OD

1849 zł

KOD IMPREZY: KOS 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.

Maj od 1849 3530 4770 7570

Czerwiec od 1899 3820 4849 8049

Lipiec od 2999 5499 6399 10520

Sierpień od 2849 4820 6099 9399

Wrzesień od 2099 3770 4999 7649

Październik od 1920  4720 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 2099 3049 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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All Inclusive Fit & Fun Royal Aquapark

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Ekskluzywny hotel dla wymagających Klientów polecamy ze względu na wysoki standard usług. Ogromnym atutem hotelu jest aqua park, 
który dostarczy mnóstwo śmiechu i zabawy dorosłym oraz dzieciom, a także sky bar, z którego można podziwiać panoramiczny widok 
na morze.

Kipriotis Panorama Hotel and Suites – Psalidi 
Kategoria lokalna: *****
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i soboty

CENA OD

2570 zł

KOD IMPREZY: KOS 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.

Kwiecień od 3349 6170 6099 10799

Maj od 2620 4399 4899 7849

Czerwiec od 2870 4749 5049 8449

Lipiec od 3730 6420 6730 11230

Sierpień od 3249 5330 5930 9399

Wrzesień od 2570 4399 4799 7849

Październik od 2999 5120 5549 9049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1970 2799 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1249 1999 

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Położenie
Luksusowy kompleks hotelowy położony w spokojnej okolicy na 
wzgórzu zaledwie 3 km od miasta Kos. Odległość od lotniska to 
ok. 25 km. Przy hotelu mieści się przystanek autobusowy. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Kamienisto-żwirowa, prywatna plaża ok. 200 m od hotelu. Zaleca-
ne obuwie ochronne do wody. Leżaki i parasole – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, restauracja główna, restauracje te-
matyczne, bar, bar przy basenie, bar na plaży (przekąski -kanapki 
i napoje bezalkoholowe), sky bar (płatny dodatkowo), 2 baseny 
zewnętrzne, 1 basen kryty – tylko dla dorosłych, brodzik dla dzieci, 
jacuzzi, sala telewizyjna, przechowalnia bagażu, taras słoneczny, 
parking, mini market, centrum SPA (dodatkowo płatne). 2 razy 
w ciągu pobytu Klienci mogą skorzystać bezpłatnie z parku 
wodnego (vouchery do pobrania w recepcji), zlokalizowanego 
w siostrzanym hotelu Kipriotis Aqualand. Leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatne, łóżka przy basenie płatne dodatkowo.
Pokoje
253 elegancko i komfortowo urządzonych pokoi. Pokoje wyposa-
żone są w łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów i wc), 
klimatyzację, TV-sat, telefon, zestaw kawowy, lodówkę, mini bar 
(dodatkowo płatny, uzupełniony na życzenie), sejf oraz balkon lub 
taras z meblami ogrodowymi. W naszej ofercie znajdują się: poko-
je promocyjne (bez widoku na morze), standardowe oraz junior 
suite z wydzieloną częścią wypoczynkową z widokiem na morze. 
Wyżywienie
Ultra All inclusive: wczesne śniadania kontynentalne (6:30-7:30), 
śniadania (7:30-10:30), późne śniadania (10:30-11:30), obiady 
(12:30-14:30) i kolacje (18:30-21:30) w formie bufetu w restau-
racji głównej, przekąski (11:30-12:30), lody (10:00-18:00), późne 
przekąski (23:00-24:00). Ponadto możliwość zjedzenia lunchu 
lub kolacji (3 razy lunch i 3 razy kolacja w ciągu tygodnia) w re-
stauracjach tematycznych. Napoje bezalkoholowe oraz lokalne 
napoje alkoholowe serwowane w barze (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny 6 razy w tygodniu z wieczor-
ną muzyką na żywo kilka razy w tygodniu. Bezpłatne: mini boisko 
do piłki nożnej i siatkówki (depozyt 5 EUR), siłownia. Dla dzieci: 
plac zabaw, Aqualand Water Park – dwa dni na pobyt bezpłat-
ne wejście. Płatne dodatkowo: 2 korty tenisowe, wypożyczalnia 
rowerów, sporty wodne, nurkowanie, pokój gier. Ponadto do dys-
pozycji Klientów jest nasz własny Figloklub oferujący animacje, 
gry i zabawy dla dzieci w języku polskim.
Internet
W częściach ogólnodostępnych oraz w pokojach Wi-Fi jest bez-
płatnie.
www.kipriotis.gr



sz
cz

eg
ól

n
ie

 p
ol

ec
am

y

106

Grecja Kos

Położenie
Hotel leżący we wschodniej części wyspy Kos, około 4 km od 
miasta Kos. Jest on częścią kompleksu Kipriotis Resort, leży tuż 
obok hotelu Panorama oraz największego w kompleksie hotelu 
Kipriotis Village. Do lotniska w Kos ok. 30km. Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
W odległości około 200m od hotelu znajduje się prywatna ka-
mienista plaża z łagodnym zejściem do wody. Ręczniki plażowe 
dostępne w recepcji (depozyt 10 EUR). Leżaki i parasole na plaży 
dodatkowo płatne (około 10 EUR/komplet/dzień). 
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, windy, restauracja główna Aphro-
dite, bar Apollo (również przy basenie), basen z tarasem słonecz-
nym oraz leżakami i parasolami. Ponadto odpłatnie Aqualand 
water park, usługi pralni, minimarket, kantor wymiany walut, 
wynajem samochodów. Klub nocny Zona (wejście bezpłatne, 
drinki za dodatkową opłatą) czynny codziennie od 22:30. 
Pokoje
Hotel posiada 174 nowocześnie i komfortowo urządzone pokoje 
z tarasami oraz widokiem na ogród lub morze. Wszystkie poko-
je posiadają klimatyzację (działa od 15 czerwca do 15 września), 
łazienkę z suszarką do włosów oraz TV-Sat. W pokojach znajduje 
się mini-lodówka oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Naszym 
Klientom oferujemy pokoje standardowe dwuosobowe (możliwa 
dostawka) o powierzchni 23mkw, z widokiem na ogród lub morze. 
Wyżywienie
W restauracji Aphrodite wczesne śniadania kontynentalne 
(06:30-07:30, wymagana rezerwacja), amerykański bufet śnia-
daniowy (07:30-10:30), późne śniadania kontynentalne (10:30-
11:00), lunch (12:00-14:00), kolacja (18:30-21:00) w formie bu-
fetu, przekąski dostępne w barze Apollo i w barze przy basenie 
(11:00-12:00, 14:00-15:30), lody (15:30-18:30), kawa i  ciasto 
(16:30-18:30). W barze Apollo napoje bezalkoholowe i lokalne 
alkohole. Podczas wszystkich wieczornych posiłków obowiązuje 
ubiór formalny (długie spodnie dla mężczyzn, zakryte obuwie).

Program sportowy i animacyjny
2 baseny, 2 korty tenisowe (wymagana rezerwacja, sprzęt za 
depozytem), tenis stołowy, boccia, mini soccer (depozyt 5 EUR), 
siatkówka plażowa w Kipriotis Fitness Centre (08:00-13:00, 
16:00-20:00). Na terenie hotelu organizowane są codzienne 
animacje dla dorosłych. Muzyka na żywo w barze Mix & Match. 
Aqualand Water Park – dwa dni na pobyt bezpłatne wejście. 
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu. 

All Inclusive Fit & Fun Aquapark +18 dla dorosłych

Elegancki hotel dla dorosłych o świetnej lokalizacji ze względu na bliskość stolicy wyspy – miasta Kos – oferującej wiele rozrywek. 
Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna nie pozwoli się nudzić, a otaczające hotel piękne widoki na długo zapadną w pamięć.

Kipriotis Hippocrates – Kos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i soboty

CENA OD

1720 zł

KOD IMPREZY: KOS 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.

Kwiecień od 3049 5199 6430 9999

Maj od 1720 3220 4549 7049

Czerwiec od 1799 3599 4699 7699

Lipiec od 2899 5199 6199 9999

Sierpień od 2470 4299 5470 8520

Wrzesień od 1820 3249 4549 6770

Październik od 1720  4399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni10

dni
11
dni

14
dni
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Położenie
Obiekt położony obok hotelu Apollon wraz z którym tworzy 
jeden kompleks (odległość ok. 150 m, przejście ścieżką bez 
konieczności przechodzenia przez ulicę). Usytuowany w miej-
scowości Lambi, z licznymi sklepami, barami i tawernami oraz 
zaledwie ok. 1,5 km od portu w stolicy wyspy (przystanek auto-
busowy znajduje się 10 m od hotelu Apollon). Odległość od lot-
niska to ok. 25 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości ok.3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Od piaszczysto-żwirkowej plaży hotel oddalony jest o ok. 200 m. 
Leżaki i parasole na plaży - za dodatkową opłatą (ok. 8 EUR/
komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja całodobowa, sejf w pokojach (za dodatkową opłatą 
ok. 3 EUR/dzień). Goście hotelu Apollon Windmill korzystają 
z restauracji głównej w hotelu Apollon (poza śniadaniami) oraz 
własnego baru. Hotel posiada basen i brodzik ze słodką wodą. 
Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne. W hotelu Apollon znaj-
duje się wypożyczalnia skuterów i rowerów (płatna dodatkowo).
Pokoje
Hotel oferuje praktyczne i schludnie urządzone pokoje typu stu-
dio (standardowe),w pełni odremontowane w 2018 roku. Każdy 
pokój posiada balkon lub taras i wyposażony jest w indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, lodówkę oraz łazienkę (WC i wanna lub 
prysznic). Hotel udostępnia nieodpłatnie łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania serwowane w formie bufetu w restauracji 
Apollon Windmill (07:30-10:00) oraz obiady (12:30-14:00) i ko-
lacje (18:30-21:00) w formie bogatego bufetu, serwowane w re-
stauracji głównej hotelu Apollon. Ponadto: przekąski - kanapki, 
rogaliki, pizza (11:00-18:00), przerwa kawowa z wyborem ciast 
i ciastek (16:00-17:00) i lody (12:00-18:00). Napoje bezalkoho-
lowe, kawa i herbata oraz lokalne alkohole podawane są w ho-
telowym barze (10:00-23:00).Dodatkowo, do dyspozycji Gości 

jest włoska restauracja tematyczna (1 raz na pobyt bezpłatna, 
wymagana wcześniejsza rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
W hotelu Apollon do dyspozycji gości jest nasz własny Figloklub 
oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci w języku polskim! 
Ponadto bezpłatnie w ramach All Inclusive: bilard, za dodatkową 
opłatą: sporty wodne na plaży oraz korty tenisowe (na terenie 
hotelu Apollon).
Internet
W hotelu kącik internetowy - za opłatą, Internet Wi-Fi - bezpłatne 
w części ogólnodostępnej.

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Idealny wybór dla osób ceniących sobie kameralne hotele oraz wygodę All Inclusive. Dodatkowym atutem jest położenie bardzo blisko 
centrum Kos, oferującego moc atrakcji i nocnych rozrywek.

Apollon Windmil (ex. Boheme) – Lambi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i soboty

CENA OD

2099 zł

KOD IMPREZY: KOS 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.

Kwiecień od 2299 4249 3849 7099

Maj od 2399 3799 4349 6699

Czerwiec od 2630 4399 4730 7699

Lipiec od 3149 5170 5599 8970

Sierpień od 2699 4149 4849 7270

Wrzesień od 2199 3199 3999 5699

Październik od 2099 2949 3470 4930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2430 

Cena za dziecko (2-8 lat) już od 999 999 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Aquapark

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Świetna propozycja dla rodzin z dziećmi ze względu na park wodny stanowiący atrakcję dla najmłodszych, ale także i dla dorosłych. 
Polecamy osobom oczekującym dobrego serwisu, różnorodnych animacji oraz pięknego widoku na morze, który Klienci będą mogli 
podziwiać z części basenowej hotelu.

LABRANDA Marine Aqua Park – Tigaki 
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i soboty

CENA OD

1799 zł

KOD IMPREZY: KOS 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.

Kwiecień od 2399 3449 3999 5770

Maj od 1849 3170 4770 5299

Czerwiec od 1799 3670 4699 7799

Lipiec od 2999 5499 6349 10520

Sierpień od 2749 4670 5930 9149

Wrzesień od 1999 3649 4899 7430

Październik od 1820 2770 4549 6130

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1220 1230 

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Położenie
Rodzinny hotel o niskiej zabudowie położony na rozległym terenie 
nieopodal turystycznej miejscowości Tigaki (ok. 5 km od centrum) 
z tawernami i klimatycznymi restauracjami. Ok. 200 m od hotelu 
przystanek komunikacji miejskiej, do lotniska ok. 22 km. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 
EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysto-żwirkowa plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu 
(zejście do wody po schodkach – zalecamy zabranie obuwia do 
wody ze względu na skaliste zejście do morza), leżaki i parasole 
na plaży (bezpłatne).
Do dyspozycji gości
Obiekt położony jest w zadbanym ogrodzie i składa się z budynku 
głównego oraz budynków rozlokowanych wokół, w których znaj-
dują się pokoje. Hotel posiada całodobową recepcję, restauracje, 
bary, baseny zewnętrzne z leżakami i parasolami (bezpłatne), 
park wodny (bezpłatny), Internet Wi-Fi. Dla dzieci: brodzik, plac 
zabaw, mini klub. Płatne dodatkowo: pralnia, wypożyczalnia sa-
mochodów, motocykli, rowerów, opieka nad dzieckiem.
Pokoje
Naszym Klientom oferujemy schludne i praktycznie urządzone 
2-osobowe pokoje standardowe (z możliwością max. 1 dostaw-
ki) oraz 4-osobowe pokoje rodzinne. Wszystkie pokoje są z ła-
zienkami, TV, indywidualnie sterowaną klimatyzajcą, balkonem 
lub tarasem. Uwaga: dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalną 
konfigurację pokoi standardowych (istnieje możliwość zakwa-
terowania dodatkowo dziecka do 2 lat w pokojach rodzinnych).
Wyżywienie
All inclusive obejmuje: 3 posiłki w formie bufetu w restauracji 
głównej – śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:00-
11:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-21:30). Do dyspozycji 
gości także restauracja grecka (1 raz na pobyt w cenie, wymagana 
rezerwacja) oraz restauracja włoska (wymagana wcześniejsza re-
zerwacja), bary: w lobby oraz przy basenach. A ponadto: przekąski 
(hamburgery, souvlaki, hot-dogi), napoje bezalkoholowe i lokalne 
alkohole - 10:00 – 24:00, a także lodziarnia - płatna dodatkowo.

Program sportowy i animacyjny
W hotelu prowadzone są animacje obejmujące aktywności 
sportowe w ciągu dnia, ale także wieczorne występy kilka razy 
w tygodniu. W obiekcie znajduje się park wodny ze zjeżdżalnia-
mi, basenem ze sztuczną falą oraz brodzikiem, 2 korty tenisowe, 
siłownia. Dla dzieci: mini klub, plac zabaw, brodzik na terenie 
parku wodnego. Płatne dodatkowo: salon gier, masaże. Ponadto 
do dyspozycji Klientów jest nasz własny Figloklub oferujący ani-
macje, gry i zabawy dla dzieci w języku polskim!
Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi w częściach ogólnodostęp-
nych oraz w pokojach.
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Idealne miejsce na cudowne rodzinne wakacje! Polecamy również dla poszukiwaczy wieczornych atrakcji ze względu na dogodne 
połączenie z centrum życia nocnego, jakim jest miasto Kos - ze swoimi barami, tawernami i restauracjami.

Apollon – Lambi 
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i soboty

KOD IMPREZY: KOS 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.

Kwiecień od 2370 4399 3970 7349

Maj od 2470 3899 4470 6849

Czerwiec od 2699 4520 4849 7899

Lipiec od 3220 5299 5720 9199

Sierpień od 2749 4299 4930 7520

Wrzesień od 2370 3299 4299 5849

Październik od 2120 3099 3549 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1849 2520 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 999 999 

CENA OD

2120 zł

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Położenie
Budynki hotelowe usytuowane są na dużym zielonym terenie, 
wśród palm i drzew bananowych. Obiekt znajduje się w centrum 
miejscowości Lambi, z tawernami, barami i sklepami. Do centrum 
miasta Kos (ok. 1,5 km) można dostać się lokalnym autobusem 
(przystanek ok. 10 m od hotelu). Hotel oddalony jest od lotniska 
o ok. 25 km. UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku tu-
rystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obliga-
toryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu. 
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 200 m od piaszczysto-żwirkowej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 8 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Hotel z architekturą, wystrojem i antycznymi akcentami wzoro-
wany jest na pałacu Minosa z Knossos. Całodobowa recepcja, sejf 
przy recepcji (płatny dodatkowo ok. 3 EUR/dzień), restauracja 
główna z tarasem, bar w hotelowym lobby (otwarty w czasie 
chłodnej bądź deszczowej pogody) oraz bar główny przy basenie. 
Hotel posiada centralnie usytuowany basen oraz brodzik dla dzie-
ci - ze słodką wodą. Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, 
ręczniki kąpielowe - za dodatkową opłatą. Dodatkowo płatne: 
wypożyczalnia skuterów i rowerów.
Pokoje
186 nowocześnie wyposażonych pokoi, których gruntowny re-
mont planowany jest zimą 2019/2020 - możliwość 1 dostawki 
dla osoby dorosłej lub max. 2 dostawek dla dzieci (przy 4 oso-
bach w pokoju zakwaterowanie dodatkowo dziecka do 2 lat na 
potwierdzenie) z łazienkami i balkonami lub tarasami (stolik + 
krzesła). W pokojach znajdują się: telefon, TV (satelitarna i kablo-
wa), lodówka, klimatyzacja sterowana indywidualnie. W łazience 
prysznic lub wanna, WC i suszarka do włosów. Na życzenie hotel 
udostępnia bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:00) 
i kolacje (18:30-21:00) w formie bufetu. W barze przy basenie 
przekąski - kanapki, pizza, rogaliki (11:00-19:00), ciastka (16:00-

17:00) oraz lody (12:00-19:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe dostępne do posiłków, a  także w barach 
(10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
W hotelu raz w  tygodniu organizowany jest wieczór grecki. 
W obiekcie znajduje się duży ogród, plac zabaw dla dzieci, boisko 
do koszykówki oraz bilard, a także kort tenisowy z oświetleniem. 
Ponadto do dyspozycji nasz własny Figloklub oferujący animacje, 
gry i zabawy dla dzieci w języku polskim!
Internet
W hotelu kącik internetowy - za opłatą, internet Wi-Fi w lobby 
- bezpłatny.
www.apollonhotels.gr
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Light All Inclusive We dwoje

Położenie
Hotel zlokalizowany na północnym wybrzeżu wyspy, nieopodal 
miejscowości Marmari i Tigaki, w pobliżu słonego jeziora. Około 
2,5 km dzieli obiekt od centrum Marmari z licznymi sklepami, 
tawernami i restauracjami, ok. 7 km od lotniska i ok. 11 km od 
miasta Kos. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 
250 m od hotelu. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony jest ok. 950 m od szerokiej, piaszczystej plaży. 
Serwis plażowy - płatny.
Do dyspozycji gości
Hotel odnowiony w 2012 r. składa się z 3 dwupiętrowych budyn-
ków. Recepcja, lobby, kącik telewizyjny, bar, restauracja główna. 
Dla gości dostępny jest basen z leżakami i parasolami. Odpłatnie: 
sejf w recepcji (ok. 15 EUR/tydzień) oraz wypożyczalnia samocho-
dów. Dla dzieci: brodzik, plac zabaw.
Pokoje
W obiekcie znajduje się 40 wygodnych i zadbanych pokoi rozlo-
kowanych w 3 budynkach. Do dyspozycji gości są pokoje standar-
dowe 2-osobowe z możliwością 1 dostawki, 2-osobowe skromnie 
wyposażone pokoje ekonomiczne z możliwością 1 dostawki (na 
niskim parterze) oraz pokoje rodzinne dla max. 4 osób. Wszyst-
kie wyposażone w łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), 
klimatyzację (bezpłatną), sejf (za opłatą), TV-sat, telefon oraz 
balkon lub taras (w pokojach możliwe są łóżka piętrowe).
Wyżywienie
All Inclusive soft: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. 
Podczas śniadań dostępne są napoje bezalkoholowe (kawa, her-
bata, soki z dystrybutora), podczas obiadów i kolacji dostępne 
są dodatkowo lokalne alkohole (czerwone i białe wino, piwo, tsi-
pouro - napój alkoholowy na bazie brandy. Pondto w godzinach 
18:00-19:30 wymienione wyżej napoje alkoholowe serwowane 
będą także w barze. Pomiędzy posiłkami napoje bezalkoholowe 
są odpłatne. Pobyt goście zaczynają zawsze obiadem, kończą 
zawsze śniadaniem, natomiast posiłki, które z powodu transferu 

przepadają - nie są wyrównywane.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego.
Internet
Przy recepcji Internet Wi-Fi.

Polecany szczególnie osobom ze skromniejszym budżetem, ceniącym sobie wygodę all inclusive oraz spokojne otoczenie zaewniające 
pełnię relaksu.

Aslanis – Marmari +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i soboty

KOD IMPREZY: KOS 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.

Kwiecień od 2230 2999 3730 5049

Maj od 1999 2799 3399 4699

Czerwiec od 1899 2830 3349 4899

Lipiec od 2449 3599 4270 6199

Sierpień od 2370 3470 4130 5970

Wrzesień od 1930 2699 3399 4699

Październik od 1970 2749 3299 4599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1730 2299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1099 1120 

CENA OD

1899 zł

Kategoria lokalna: **

7
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni10

dni
11
dni

14
dni
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Położenie
Hotel zlokalizowany przy bocznej uliczce, w cichej części Kefalos, 
ok. 1 km od centrum miejscowości. W pobliżu sklepiki i tawerny; 
większy wybór rozrywek w Kefalos (dobre połączenie lokalnymi 
autobusami - przystanek autobusowy znajduje się ok. 100 m od 
apartamentów). Do lotniska ok. 15 km. Uwaga! Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt oddalony od piaszczystej plaży jedynie ok. 200 m. Leżaki 
i parasole na plaży - płatne (ok. 8 EUR/komplet 2 leżaki i parasol).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z piętrowego budynku oferującego łączenie 
35 studiów. Recepcja (8:00-22:00, poza sezonem dyżur telefo-
niczny), sejf przy recepcji za dopłatą ok. 1,5 EUR/dzień. Do dys-
pozycji gości kuchnia do użytku wspólnego: lodówka, kuchenka 
elektryczna, naczynia i sztućce, stolik z krzesłami. Basen ze słodką 
wodą, brodzik dla dzieci, taras słoneczny z leżakami i parasolami 
(bezpłatnie), snack bar. Brak ręczników kąpielowych.
Pokoje
Studia dla 2 osób składają się z pokoju dziennego z 2 łóżkami, ła-
zienki (prysznic i WC) oraz balkonu lub tarasu (meble ogrodowe: 
2 krzesła + stolik). Klimatyzacja za dopłatą ok. 6 EUR/dzień. Przy 
3 osobach dodatkowe łóżko jest łóżkiem dziecięcym. Łóżeczko 
dla niemowlęcia bezpłatnie - konieczna rezerwacja. 
Uwaga! Maksymalna liczba osób zakwaterowanych w pokoju to 
2 osoby dorosłe + 1 dziecko/niemowlę.
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne.
Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.

We dwoje

Skromne, ale wygodne studia, z dala od zgiełku kurortów, w sam raz dla osób dysponujących nieco mniejszym budżetem. Najlepsze 
miejsce zakwaterowania dla osób ceniących samodzielność i intensywnie zwiedzających wyspę!

Eleni – Kefalos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i soboty

KOD IMPREZY: KOS 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.

Maj od 2120 2999 3549 4999

Czerwiec od 2299 3370 3849 5630

Lipiec od 2720 4049 4549 6799

Sierpień od 2549 3630 4270 6070

Wrzesień od 2349 3470 3930 5799

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2120 2999 

CENA OD

2120 zł

Kategoria lokalna: **

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław, Łódź 
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W regionie
Platanias
Miasteczko jest typowym wakacyjnym 
kurortem z olbrzymią ofertą gastronomicz-
ną i rozrywkową, w którym wiele się dzieje 
o każdej porze dnia. Główna plaża jest świetnie 
zagospodarowana (od wielu lat otrzymuje 
błękitną flagę za czystość wody i plaży) i tętni 
życiem przez całe lato. Jest też kilka mniej 
zatłoczonych, zatokowych plaż na których jest 
zdecydowanie spokojniej. Z Platanias jest tylko 
8 km. do Chanii.
Agia Marina
To jedna z najpopularniejszych miejscowości 
turystycznych na wybrzeżu w okolicach Chanii. 
Piaszczysta długa plaża, sklepy restauracje 
i wiele możliwości rozrywki, a do tego tylko 
7 km do samej Chanii, gdzie warto wybrać się 
na wieczorny spacer po jednym z najpiękniej-
szych w Grecji starym mieście.
Kalives
Niewielka miejscowość 18 km. na wschód 
od Chanii, której udało się zachować swój 
lokalny charakter jest doskonałym miejscem 
na spokojny, relaksujący wypoczynek. Plaża 
oznaczona błękitną flagą zaprasza do spacerów 
brzegiem morza, a lokalne tawerny do sma-
kowania specjałów greckiej kuchni. Idealne 
miejsce na rodzinny wypoczynek z dala od 
zgiełku kurortów. Do Chanii można dojechać 
lokalnym autobusem.
Georgioupoli
Znany kurort turystyczny, słynący z pięknej, 
długiej 9-kilometrowej piaszczystej plaży 

i starych, rozłożystych drzew eukaliptusowych. 
Atrakcyjnie usytuowany pomiędzy Chanią 
i Rethymnonem. Dość tradycyjny klimat 
wioski, port rybacki na rzece, kafejki i tawerny 
z przysmakami lokalnej kuchni to magnes 
tej miejscowości. Położenie między Chanią, 
a Rethymnonem zachęca do zwiedzenia dwóch 
najładniejszych miast na Krecie.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem z opłatą lotniskową, transfery lotnisko - 
hotel - lotnisko, dla imprezy KTA 7, 10, 11 lub 14 
rozpoczętych dób hotelowych lub dla imprezy 
KHE 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych, 
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę 
polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy 
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie ho-
teli nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości od 0,5 EUR do 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
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Grecja
Turcja

Kreta

Grecja
Kreta Chania
i Heraklion

Kreta - największa spośród greckich wysp, pełna jest miejsc znanych 
już z mitów greckich oraz związanych z jej wielokulturową historią. 
Łagodny klimat i znani z gościnności mieszkańcy oraz słońce, plaże 
i doskonała kuchnia przyciągają turystów już od wielu lat. Kreta jest 
często pierwszą odwiedzaną wyspą grecką i tą, do której wraca się 
kilkakrotnie. Trudno się temu dziwić - oferuje tak wiele, że podczas 
jednego pobytu nie sposób zobaczyć wszystko.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EUR - Euro. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W miej-
scowościach turystycznych istnieje wiele 
miejsc w których można wymienić dolary 
USA.

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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8 EUR; 
woda 1 l - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1.5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic, Gdańska, 
Poznania, Wrocławia i Łodzi. 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
IV V VI VII VIII IX X
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Wycieczki lokalne

Wyspa Elafonissi
Wycieczka do jednego z najbardziej malowniczych miejsc na Kre-
cie. Wyspa jest oddzielona od wybrzeża Krety płytką, kamienista 
zatoką, miejscami przechodzącą w wąskie przesmyki i kanały. 
Woda jest kryształowo czysta, niebieska bądź turkusowa, pia-
sek zaś różowy. Po drodze zwiedzimy między innymi kapliczkę 
skalną św. Zofii oraz klasztor Chrisoskalitissa, znany z tzw. zło-
tego schodka (legenda mówi, że jeśli stąpa po nim prawdziwie 
pobożna osoba to zmienia się w złoto). Resztę dnia spędzimy na 
tzw. plaży różowego piasku korzystając z kąpieli morskich i sło-
necznych. W drodze powrotnej zapraszamy na degustacje wina 
w jednej z lokalnych winiarni. Cena od 179 zł/os.

Wąwóz Samaria
Wycieczka do najdłuższego i najbardziej malowniczego wąwozu 
Europy położonego w Górach Białych, od Xyloskalos na północy do 
Agia Roumeli na południu. Pokonujemy dystans 16 km (około 5-6 
godzin marszu). W wąwozie będzie można zobaczyć groty wyżło-
bione w skałach, „stalową bramę”, czyli miejsce, gdzie wąwóz ma 
tylko 3 metry szerokości oraz dzikie kozy kri-kri. Na końcu trasy 
rozciąga się Agia Roumeli -urokliwa wioska, gdzie będzie czas na 
wypoczynek i kąpiele morskie. Następnie rejs statkiem do Chora 
Sfakion lub Sougia i dalej autokarem do hotelu. Bilety wstępu ok. 
16 EUR/os. (płatne na miejscu u rezydenta). Cena od 179 zł/os.

Błękitna laguna i wyspa Gramvousa
Zapraszamy Państwa na jedną z najpiękniejszych, a zarazem naj-

Zachęcam Państwa do zwiedzania największej 
greckiej wyspy! Kreta zachwyca swą różnorodno-
ścią. Plażowicze mogą wypocząć na najpiękniej-
szej plaży Grecji - urokliwej Elafonissi z różowym 
piaskiem albo lagunie Balos, której turkusowa 
woda przypomina Karaiby. Aktywnym Turystom 
proponujemy najdłuższy wąwóz Europy - Sama-
rię! Po dziennym zwiedzaniu warto wybrać się na 
wieczorny spacer po urokliwych uliczkach sta-
rego miasta Chanii. Te atrakcje sprawią, że Kreta 
skradnie serce każdego Turysty!

Katarzyna Góralska
Rezydent Rainbow

Grecja
Kreta Chania
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Wąwóz Samaria

Elafonissi

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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dzikszych plaż na Krecie. Zarówno wysepka Gramvoussa zwana 
wyspą piratów, jak i półwysep u brzegu którego jest położona, 
wciąż pozostają niedostępne i niezamieszkane. Proponujemy 60 
minut rejsu łodzią wycieczkową na tą niezamieszkałą wyspę na 
której zobaczymy XVI-sto wieczną wenecką fortecę. Następnie 
po 15-sto minutowym rejsie dotrzemy do kresu naszej podróży - 
przepięknej laguny Balos z krystalicznie czystą wodą i z różowo 
- białym piaskiem. Dodatkowo płatna łódka na Balos - 19 EUR/
os (na miejscu u rezydenta). Cena od 149 zł/os.

Wyspa Santorini
Białe domki, czarna wulkaniczna skała, a także jedna z najwięk-
szych kalder na świecie, licząca prawie 400 m. głębokości - taka 
właśnie jest Santorini, najpiękniejsza wyspa grecka, królowa Cy-
klad. Naszą wyprawę rozpoczniemy od podróży katamaranem 
do portu Athinios na Santorini. W programie miejscowość Oia na 
północnym-zachodzie i Fira, stolica Santorini. Podczas wycieczki 
będziemy mogli posmakować uprawianych na wyspie pistacji, 
degustować najbardziej znane wino „Vinsanto” i zaopatrzyć się 
w poławiane w okolicach Santorini gąbki. Transfer do/z portu ok. 
26 EUR/os. (płatne na miejscu u rezydenta). Cena od 729 zł/os. 

Knossos i Heraklion z wizytą u Minotaura 
Wycieczka do pałacu minojskiego w Knossos oraz do stolicy wy-
spy - Heraklionu. Knossos to jedno z najbardziej znanych stano-
wisk archeologicznych na świecie. Możemy tu zobaczyć pozosta-
łości pałacu minojskiego (2000-1400 r. p.n.e.), odkopane przez 
Artura Evansa na początku ubiegłego stulecia. Następnie udamy 
się do Heraklionu, gdzie zwiedzimy Muzeum Archeologiczne 
i spacerując w czasie wolnym poznamy najważniejsze punkty 
w mieście, takie jak ulicę Dedala, plac Venizelosa z fontanną Mo-
rosinniego, Kościół św. Tytusa. Wstęp do Knossos ok. 16 EUR/os. 
(płatne na miejscu u rezydenta). Cena od 199 zł/os.

Przyroda

Jezioro Kournas 
Jedyne słodkowodne jezioro na Krecie, u podnóża Gór Białych, 
oddalone o ok. 45 km od Chanii. Szmaragdowe jezioro leży w do-
linie pośród wzgórz wyglądając niczym alpejski staw. W wodzie 
(jeśli się dobrze przypatrzeć) widać małe żółwiki, a plażą space-
rują często kolorowe, dzikie gęsi. Można tu wypożyczyć kajaki oraz 
rowery wodne, a w pobliżu znajdują się tawerny oraz lokalne bary.

Dla aktywnych

Półwysep Akrotiri
Półwysep zlokalizowany ok. 10 km od Chanii świetnie nadaje się 
na wycieczki samochodem. Na północy półwyspu polecamy inte-
resujące klasztory: Agia Traiada, Gouverneto oraz Katholiko. Cie-
kawe punkty do zwiedzania to również formacje skalne i jaskinie: 
Niedźwiedzia i Św. Jana Pustelnika. Miłośnicy ładnych, piaszczy-

stych plaż będą zachwyceni miejscowością Stavros, gdzie oprócz 
doskonałych warunków do wypoczynku można poczuć atmosferę 
filmu Grek Zorba. To właśnie tam kręcono większość scen do filmu. 
Półwysep przecina kilka wąwozów, które kończą się w malow-
niczych zatoczkach – idealnych do nurkowania czy snorkelingu. 

Z dziećmi

Wodne wariacje w Limnoupolis Water Park
Park wodny położony ok. 10 km od Chanii w okolicy pełnej zieleni. 
Istny raj dla dzieci oferujący sześć basenów, kilkanaście długich 
zjeżdżalni, leniwą rzekę (lazy river). Ponadto bary, restauracje, 
sklep oraz wiele miejsc do wygrzewania się w pełnym słońcu. 
www.limnoupolis.gr

Zwiedzanie 

Stare miasto Rethymnon
Leżąc w sercu współczesnego miasta, łączy orientalne cechy tu-
reckie z renesansowymi w weneckiej architekturze. W centrum 
imponująca forteca, której rozmiary najlepiej oglądać z promena-
dy, biegnącej wzdłuż wybrzeża. Spacer wąskimi uliczkami starego 
miasta jest jak podróż w czasie. Rethymnon to również stolica kul-
turalna wyspy, która w lecie zaprasza na festiwale muzyki i folkloru. 

Chania – perła Krety
Dawna stolica Krety oraz drugie co do wielkości miasto na wyspie. 
Założyli je Wenecjanie na miejscu starożytnego, istniejącego już 
ok. 3400 r. p.n.e. minojskiego osiedla Kydonia. Można tu podzi-
wiać piękny port z XIV wieku, niezwykłe stare miasto, natomiast 
w hali targowej, wybudowanej w 1923 roku można zakupić re-
gionalne produkty. Zabudowę w stylu weneckim tworzy gęsta 
sieć uliczek i  marmurowych placyków otoczona kolorowymi 
kamieniczkami i domkami, dochodząca do dzielnicy portowej.

Relaks

Plaża Nea Chora 
Piaszczysta plaża zlokalizowana w mieście Chania. Woda przy tej 
plaży jest stosunkowo płytka, zatem dzieci mogą się tu bezpiecznie 
bawić. Możliwość wypożyczenia parasoli oraz leżaków. W okolicy 
znajduje się wiele barów i kawiarenek, gdzie można udać się na 
lunch. Plaża popularna wśród turystów oraz mieszkańców miasta.

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

Santorini
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 Dzień 1  Wyloty z Polski. Zbiórka na 2 godz. 
przed planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów 
prosimy sprawdzać na: r.pl/rozklady.
 Dzień 2-7  Czas na wypoczynek, kąpiele mor-
skie i słoneczne, udział w wycieczkach lokalnych 
itp. W ramach oferty Spokojne wakacje 50+ za-
praszamy na wycieczkę do Chanii! Zwiedzanie 
rozpoczniemy od ulokowanego na wzgórzu 
grobu Venizelosa, skąd rozpościera się piękny 
widok na całe miasto. Następnie wybierzemy się 
na spacer okolicami nabrzeża, podziwiając Port 
Wenecki z XIV w. Wąskie uliczki, klimatyczne ka-
mienice i kolorowe budynki tworzą niesamowitą 
atmosferę tego miasta. Po zakończeniu zwie-
dzania czas wolny na samodzielne odkrywanie 
uroków Chanii.
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu, transfer 
na lotnisko, powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem z opłatą lotniskową, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób ho-
telowych, wyżywienie all inclusive, wycieczkę 
do Chanii, opiekę polskiego rezydenta, pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, As-
sistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fa-
kultatywnych oraz innych wydatków osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podat-
ku turystycznego w wysokości od 0,5 EUR do 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.

Grecja – Kreta Chania

Specjalna oferta dla Klientów 50+ • Terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie•Zakwaterowanie w hotelu Maleme Mare

•All inclusive w cenie • Przyjemne temperatury • Jedna wycieczka lokalna w cenie dobrana w taki sposób, aby uniknąć zbędnego pośpie-
chu - dzięki temu będzie czas na spokojne delektowanie się urodą otoczenia lub na obiad w lokalnej knajpce – zapraszamy do Chanii!

• Opieka profesjonalnych, polskojęzycznych rezydentów.

Spokojne 
wakacje 50+

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

1999 zł

Kod imprezy: KT5

HOTEL: Maleme Mare ****

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

 1 tydz. 1 tydz.

12.04  - 19.04 1999 3730

19.04  - 26.04 2070 3799

04.10  - 11.10 2049 3770

11.10  - 18.10 1999 3730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1320

Dopłata za pok. 1 os. od 1850

Wakacyjny wypoczynek nie musi się kojarzyć z tłumem  
i wyścigami do wolnych leżaków. Wakacje poza szczytem  
sezonu to spokój i wypoczynek całkowicie bez pośpiechu.  
Jeśli 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!
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Kategoria lokalna: ****
Przyjemny hotel w cichej okolicy, odpowiedni dla rodzin z dziećmi ze względu na dostępność pokoi typu 2+2. Dodatkowe atuty to bliskość 
plaży i opcja All inclusive. Obiekt chwalony za wysoki standard.

Maleme Mare – Maleme 

Położenie
Komfortowy hotel usytuowany w spokojnej okolicy, w miejscowo-
ści Maleme, ok. 6 km od turystycznej części Platanias, ok. 36 km 
od lotniska. Ok. 450 m od przystanku autobusowego, bankomatu, 
najbliższych sklepów i apteki. Uwaga! Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt umiejscowiony tuż przy kamienistej plaży (przejście 
przez mało ruchliwą ulicę). Leżaki i parasole na plaży – płatne 
(ok. 5 EUR/dzień)
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., restauracja, 2 baseny, bezpłatne leżaki i pa-
rasole przy basenach, bar, ogród, sauna (płatna dodatkowo ok. 15 
EUR/godzinę), hydromasaże (płatne dodatkowo ok. 15 EUR/godzi-

nę), 2 kąciki telewizyjne oraz salon gier, biblioteka. Obiekt posiada 
udogodnienia dla niepełnosprawnych. Hotel przyjazny środowi-
sku- prowadzona hodowla warzyw na potrzeby restauracji.
Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, napoje w barze przy basenie, 
krzesełka dla dzieci w restauracji lub w pokojach, oraz animacje 
minimum 2 razy w tygodniu.
Pokoje
Hotel składa się z 62 w pełni wyposażonych i przestronnych po-
koi, w pełni odnowionych w 2015 roku.
Pokoje typu 2+2, w każdym znajduje się łazienka z prysznicem, 
WC, balkon lub taras, TV, bezpłatna klimatyzacja, sejf oraz Inter-
net Wi-Fi. Do dyspozycji gości także lodówka, kuchenka, sprzęt 
kuchenny, stół jadalny z krzesłami.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (8:00 – 10:00), obiady (13:00-14:30) i ko-
lacje (19:00-21:00) w formie bufetu. Przerwa kawowa – kawa, 
herbata i ciastka. Kanapki w barze przy basenie 11:00-18:00, lody 
17:00 -21:00. Lokalne napoje alkoholowe: piwo, wino, raki serwo-
wane w godzinach: 10:30-22:30, gin, ouzo, wódka, brandy, rum, 
whisky, tequila, likiery serwowane w godzinach 18:30-22:30 oraz 
bezalkoholowe: herbata, kawa, soki, cola, sprite w godzinach od 
10:30-22:30.
Program sportowy i animacyjny
Animacje wieczorne minimum 2 razy w tygodniu.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach.
www.maleme-mare.gr



120

Grecja Kreta Chania

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, kKosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Elegancki hotel dla wymagających, a jednocześnie istny raj dla rodzin z dziećmi, ze względu na infrastrukturę, rodzinną atmosferę 
i FIGLOKLUB dla dzieci w okresie wakacyjnym. Obsługa na wysokim poziomie. Polecamy szczególnie!

Kiani Beach – Kiani Akti 
Kategoria lokalna: A
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

KOD IMPREZY: KTA 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.

Kwiecień od 2999 4620 5430 7970

Maj od 2449 3999 5399 8299

Czerwiec od 3070 5149 5520 8770

Lipiec od 3570 6070 6699 10870

Sierpień od 3299 5499 6270 9899

Wrzesień od 2920 4920 5699 8949

Październik od 2870  5599 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299 3370 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 520 530 

CENA OD

2449 zł

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Wysokiej klasy hotel, położony w spokojnej okolicy, w miejsco-
wości Kiani Akti, ok. 2,5 km od miasteczka Kalives, 17 km od cen-
trum Chanii i 28 km od lotniska. W Kalives spory wybór tawern, 
supermarketów. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest tuż przy piaszczysto-żwirowej plaży. Le-
żaki i parasole słoneczne przy plaży - wliczone w cenę.
Do dyspozycji gości
Kompleks składający się z 2 części: Kiani Beach I oraz Kiani Beach 
II. Część Kiani Beach II nowa część wybudowana w 2018 r. (od-
dzielna restauracja, basen, brodzik dla dzieci, bar przy basenie, 
siłownia i pokoje). Obiekt składa się z wielu 2-piętrowych budyn-
ków. Recepcja 24 - godz. lobby, bar przy basenie, basen, brodzik. 
Leżaki i parasole. Ponadto mini market, sklep, przy plaży duży 
drewniany statek piracki ze zjeżdżalnią, plac zabaw z huśtawka-
mi, domkami i innymi zabawkami.
Pokoje
115 przestronnych i gustownie urządzonych pokoi: Pokoje standar-
dowe - 2-osobowe (możliwość 1 dostawki). Pokoje rodzinne (więk-
sze, część pokoi posiada oddzielającą ściankę) - widok na morze za 
opłatą. Część pokoi posiada aneks kuchenny z lodówką i małą ku-
chenką elektryczną, czajnikiem i podstawową zastawą, W każdym 
pokoju znajduje się telefon i TV-sat, balkon lub taras., klimatyzacja, 
łazienka (wc, prysznic lub wanna i suszarka do włosów), sejf. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania Kiani I (08:00-10:00), w Kiani II (07:30-
10:00), obiady (13:00-14:30) i kolacje (19:00-21:00) w formie 
bogatego bufetu. Przekąski, kanapki, pizza, ciasta, ciastka i lody 
(11:00-12:00 oraz 16:00-18:00). Podczas posiłków napoje bez-
alkoholowe, alkoholowe (lokalne piwo, wino, ouzo i raki) i soki 
(bez świeżo wyciskanych). W barach przy basenach (11:00-23:00) 
lokalne napoje: piwo, wino białe, czerwone, różowe, ouzo, raki, 
whisky, rum, gin, wódka, tequila, kawa, herbata oraz napoje bez-
alkoholowe (po godz. 23:00 napoje płatne).

Program sportowy i animacyjny
W cenie bogaty program animacyjny: gry i zabawy w ciągu dnia, 
6 x w tygodniu wieczorne show i mini-disco dla dzieci. Boisko do 
piłki nożnej i do siatkówki plażowej, siłownia, kort tenisowy (dar-
mowa 1h/dziennie). 1 x w tygodniu muzyka na żywo (noc grecka). 
Za opłatą: bilard, SPA, kort tenisowy (darmowa 1h/dziennie), tenis 
stołowy oraz sporty wodne (rowery wodne i kajaki). W okresie od 
15 czerwca do 15 września FIGLOKLUB - 6 x w tygodniu zabawy 
dla dzieci z polskim animatorem.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokojach internet 
Wi-Fi – bezpłatny.
www.seacretehotels.com

Kiani Beach I

Kiani Beach II

7
dni

11
dni

10
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Położenie
Wysokiej klasy hotel, położony na ładnie utrzymanym terenie, 
zlokalizowany w Kato Stalos, ok. 7 km od Chanii (nieopodal 
przystanek autobusowy). W okolicy tawerny, supermarkety i inne 
atrakcje dla turystów (najbliższe w odległości ok. 100 m).  Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Do piaszczystej plaży ok. 50 m (przejście przez ruchliwą ulicę 
bądź bezpieczny tunel prowadzący pod drogą). Leżaki i parasole 
na plaży - za dodatkową opłatą (ok. 5 EUR/komplet: 2 leżaki + 
parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., lobby, lobby bar, bar przy basenie z pięknym 
widokiem na morze, ciekawie zaprojektowany basen dla doro-
słych (optycznie zlewa się z morzem tworząc niepowtarzalny 
widok) i brodzik dla dzieci (oba baseny ze słodką wodą). Leżaki 
i parasole słoneczne przy basenie - wliczone w cenę. Ręczniki 
kapielowe dostępne za dodatkową opłatą ok. 10 EUR/tydzień. 
Sejf dodatkowo płatny ok. 15 EUR/tydzień. Ponadto na terenie 
hotelu mini-market, mały plac zabaw, a także restauracja a’la 
carte. Hotel zapewnia przechowalnię bagażu oraz łazienki, gdzie 
można się odświeżyć przed podróżą.
Pokoje
80 przestronnych i gustownie urządzonych pokoi różnego typu 
(standard, rodzinne, superior), położonych w kilku 2-piętrowych 
budynkach (pokoje również na obniżonym parterze). Biuro ofe-
ruje studia dla max. 3 osób, trzecie łóżko w pokoju typu standard 
w postaci sofy. W każdym pokoju aneks kuchenny z wyposaże-
niem, lodówka, telefon, TV-sat., radio. Indywidualnie sterowana 
klimatyzacja wliczona w cenę. Łazienka z wc, prysznicem i suszar-
ką do włosów. Sejf za dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/tydzień).  
Na życzenie hotel udostępnia bezpłatnie łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat.  Uwaga! Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji 
konkretnego pokoju.

Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie zapewnia programu animacyjnego.
Internet
W lobby hotelowym (również w pokojach) internet Wi-Fi - bez-
płatny.
www.cretandreamroyal.gr

Royal We dwoje

Elegancki hotel dla wymagających. Położony blisko plaży, a jednocześnie niedaleko tętniącej życiem Chanii. Wyjątkowo ceniony za dobrą 
kuchnię i miłą obsługę.

Cretan Dream Royal – Kato Stalos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

CENA OD

2649 zł

KOD IMPREZY: KTA 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.

Kwiecień od 2949 4470 4999 7270

Maj od 2649 4120 5220 7970

Czerwiec od 3170 5099 5199 8199

Lipiec od 3730 6099 6470 10399

Sierpień od 3670 5970 6349 10199

Wrzesień od 3020 4620 5349 7930

Październik od 2649 4199 4699 7299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2220 3249 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1220 1230 

Kategoria lokalna: A

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

11
dni

10
dni

14
dni
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Położenie
Przytulny i kameralny hotel, wokół którego znajduje sie ładny, 
zadbany ogród. Do centrum spokojnej, małej miejscowości Gerani 
ok. 500 m, a do rozrywkowego Platanias ok. 2 km. W Platanias 
duży wybór barów, tawern, restauracji, dyskoteka. Przystanek 
autobusu komunikacji miejskiej w odległości ok. 400 m od ho-
telu. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystyczne-
go w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Obiekt znajduje się bezpośrednio przy piaszczysto-kamienistej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składający się z kilku niskich budynków, zaprojektowany 
i wykończony w nowoczesnym stylu. Recepcja (07:30-24:00) 
z lobby, klimatyzowana restauracja główna (dostępne bezpłatne 
krzesełka dla dzieci), bar przy basenie, basen ze słodką wodą 
oraz brodzik dla dzieci, taras słoneczny, leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatne, ręczniki kapielowe (1 EUR/dzień), zadbany 
ogród, kącik TV, mini market, przechowalnia bagażu, plac zabaw 
dla dzieci, siłownia (bezpłatna), hotel akceptuje karty płatnicze.
Pokoje
51 wygodnych i przestronnych pokoi 2-osobowych (możliwość 1 
lub 2 dostawek ; 2 dostawki możliwe tylko w konfiguracji: 2 osoby 
dorosłe + 2 dzieci) z łazienkami (suszarka do włosów) i balkonami 
(krzesełka ogrodowe). W pokojach znajduje się: telefon, TV-sat, 
lodówka (bezpłatna), sejf (ok. 2 EUR/dzień), klimatyzacja (indy-
widualnie sterowana, bezpłatna). Apartamenty dla max. 4 osób, 
wyposażone jak pokoje 2-osobowe, ale posiadające osobną sy-
pialnię oraz pokój dzienny z sofą. Część pokoi posiada aneksy 
kuchenne.  Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne.
Wyżywienie
Light All Inclusive obejmująca śniadania (08:00-10:00) w formie 
bufetu, lunch (13:00-15:00) w formie bufetu, kolacje (19:00-
21:00) w formie bufetu, napoje bezalkoholowe oraz lokalne al-
koholowe: piwo, wino, raki (10:00-21:00).

Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości siłownia, ping pong (bezpłatnie). Więcej 
rozrywek dostępnych w kurorcie Platanias.
Internet
W lobby Wi-Fi - bezpłatnie (w wysokim sezonie transfer może 
być spowolniony), kącik internetowy - dodatkowo płatny.
www.silverbeach-hotel.gr

Light All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Kameralnie położony obiekt zapewnia pełnię wakacyjnego relaksu, w hotelu panuje przyjazna i spokojna atmosfera. Polecamy zwłaszcza 
parom.

Silver Beach – Gerani +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2749 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: KTA 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.

Kwiecień od 3399 5199 5849 8599

Maj od 2749 4449 5699 8799

Czerwiec od 3020 4899 5199 8070

Lipiec od 3370 5499 6099 9599

Sierpień od 3120 4999 5699 8770

Wrzesień od 2820 4620 5199 8199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 2949 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1499 2349 

Wyloty w: środy i niedziele

Kategoria lokalna: ****, oczekuje na *****

7
dni

11
dni

10
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Położenie
Obiekt położony jest między miastami Panormos i Rethymnon. 
Do Rethymnonu jest ok. 18 km. Przystanek komunikacji lokalnej 
znajduje się w niedalekiej odległości od hotelu, przy głównej dro-
dze. Do lotniska jest ok. 95 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Ok. 50-100 m od hotelu znajduje się kamienista plaża. Leżaki 
i parasole na plaży - za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, lobby bar, mare 
bar, bary przy basenie, taras słoneczny z leżakami i parasolami, 
6 basenów zewnętrznych, brodzik dla dzieci, basen wewnętrzny, 
plac zabaw, wypożyczalnia samochodów. Możliwość skorzysta-
nia z pralki i suszarki (za opłatą), opieka medyczna (dodatko-
wo płatna), sklep z pamiątkami, salonik prasowy, supermarket, 
boutique i salon fryzjerski (za opłatą). Hotel zapewnia ręczniki 
kąpielowe. Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
(rampy, podjazdy).
Pokoje
454 nowocześnie i funkcjonalnie urządzonych pokoi. Dla naszych 
Klientów mamy do dyspozycji pokoje standardowe, w których 
zakwaterować można max. 3 osoby (możliwość dostawki w for-
mie rozkładanej sofy). Wszystkie pokoje z łazienką (suszarka do 
włosów), WC, klimatyzacją, TV, telefonem i z balkonem (meble 
ogrodowe). Sejf dodatkowo płatny.  Łóżeczko dla dziecka do 2 
lat - bezpłatnie. Dostępne pokoje przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych (na potwierdzenie).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All Inclusive. All Inclusive: śniadania, lunch 
i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje alkoholowe i bezalko-
holowe (11:00-01:00, w dyskotece do 01:30), przekąski (12:30-
15:00). W cenę All Inclusive wliczone są również drinki i koktajle 
na bazie markowych alkoholi.

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: aerobik, łucznictwo, rzutki, mini golf, gimnastyka, 
ping-pong, siatkówka, koszykówka, siłownia, piłka wodna.
Płatne: bilard, gry video, wypożyczalnia rowerów. Sieć hoteli Ibe-
rostar zaprasza do SPA - masaże oraz zabiegi na twarz i ciało są 
płatne dodatkowo. Hotel zapewnia bogaty program animacyjny 
dla dorosłych i dla dzieci. Mini klub (4-7 lat) działa od kwietnia do 
października, Maxi klub (8-12 lat) od czerwca do września, Teenie 
klub (13-17 lat) w lipcu i sierpniu.
Internet
Na terenie hotelu (również w pokojach) internet Wi-Fi - za darmo, 
w lobby kącik internetowy - płatny dodatkowo.
www.iberostar.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Wspaniały kompleks rozlokowany na dużej przestrzeni i z bogatym zapleczem sportowo - rekreacyjnym. Dodatkowym atutem jest dobre 
wyposażenie pokoi i wysoka jakość usług.

IBEROSTAR Creta Panorama & Mare – Panormos +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2170 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: KTA 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.

Kwiecień od 2420 3449 4399 5699

Maj od 2170 3120 4349 6099

Czerwiec od 2720 4249 4520 6899

Lipiec od 3349 5599 5849 9570

Sierpień od 3399 5449 5930 9349

Wrzesień od 2370 3849 4270 6730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2370 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1220 1230 

Dopłata do All Inclusive od 1015 2030 

Wyloty w: środy i niedziele

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

11
dni

10
dni

14
dni
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Położenie
Hotel znajduje się w bliskiej odległości do miast: Panormos (ok. 
3 km) i Rethymnon (ok. 18 km). Przy hotelu mieści się przystanek 
komunikacji lokalnej. Do lotniska jest ok. 95 km. Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Ok. 50-100 m od hotelu znajduje się kamienista plaża. Leżaki 
i parasole na plaży - płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, bar Dionysos, lobby 
bar, bar przy basenie, taras słoneczny z leżakami i parasolami, 
3 baseny zewnętrzne, basen wewnętrzny, brodzik dla dzieci, plac 
zabaw, wypożyczalnia samochodów, opieka medyczna (dodatko-
wo płatna), sklep z pamiątkami, salonik prasowy i supermarket.
Hotel przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (rampy, 
podjazdy).
Pokoje
Obiekt posiada 359 funkcjonalnie urządzonych pokoi. Proponuje-
my pokoje standardowe oraz bungalowy, w których można max. 
zakwaterować 3 osoby (możliwość dostawki w formie rozkłada-
nej sofy). Wszystkie pokoje są wyposażone w łazienkę (suszarka 
do włosów), WC, klimatyzację, TV, telefon oraz balkon (meble 
ogrodowe). Sejf jest płatny dodatkowo. Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat - bezpłatnie. Dostępne są pokoje przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All Inclusive. 
All Inclusive: śniadania, lunch i obiadokolacje w formie bufetu. 
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00), przekąski 
(12:00-15:30). W cenę All Inclusive wliczone są również drinki 
i koktajle na bazie markowych alkoholi.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: aerobik, łucznictwo, siatkówka, koszykówka, rzutki, 
mini golf (w siostrzanym hotelu Iberostar Panorama & Mare), 
gimnastyka, ping-pong, siłownia i boccia. Płatne: bilard, gry 

video, wypożyczalnia rowerów. W hotelu funkcjonuje salon SPA 
- Aegeo, gdzie dostępne są masaże oraz zabiegi na twarz i ciało 
(płatne dodatkowo). Hotel zapewnia program animacyjny dla 
dorosłych i dla dzieci. Kilka razy w tygodniu odbywają się kon-
certy na żywo.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.iberostar.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Rozbudowany kompleks hotelowy zlokalizowany w spokojnej okolicy. Polecamy dla wszystkich szukających idealnego miejsca do relaksu 
oraz wysokiej jakości usług, gwarantowanej przez międzynarodową sieć hotelową Iberostar.

IBEROSTAR Creta Marine – Panormos +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2270 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: KTA 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.

Kwiecień od 2520 3670 4499 6020

Maj od 2270 3330 4520 6520

Czerwiec od 2899 4570 4730 7399

Lipiec od 3520 5949 6099 10199

Sierpień od 3599 5849 6270 10020

Wrzesień od 2470 4020 4349 7049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1849 2499 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1430 1649 

Dopłata do All Inclusive od 1050 2100 

Wyloty w: środy i niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni

11
dni

10
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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AquaparkAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, kKosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Hotel doskonały dla rodzin z dziećmi, a także dla osób lubiących spokój. Obiekt łączy tereny poświęcone na zabawę i relaks przy basenie 
z miejscami cichymi, pozwalającymi zaczerpnąć świeżego powietrza i spokoju.

Louis Creta Princess – Maleme 
Kategoria lokalna: ****
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

CENA OD

1649 zł

KOD IMPREZY: KTA 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.

Kwiecień od 2099 3570 5430 8020

Maj od 1649 2999 5430 8349

Czerwiec od 2599 4949 6270 10370

Lipiec od 3170 5949 7720 12870

Sierpień od 2870 5299 7199 11699

Wrzesień od 2449 4699 6470 10520

Październik od 2399  6399 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2230 3170 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1249 1230 

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony jest w malowniczej miejscowości Maleme na 
zachodnio-północnym krańcu Krety. Do centrum miejscowo-
ści z wieloma barami, restauracjami i sklepami około 500 m. 
Urzekające zabytkową zabudową miasteczko Chania znajduje 
się ok. 17 km od hotelu. Przystanek hotelowy z którego można 
dostać się do miasta znajduje się 100 m od hotelu. Odległość 
od lotniska Kreta-Chania wynosi ok. 30 km. Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Żwirowo-kamienista, wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi, 
plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Leżaki oraz parasole 
są dostępne bezpłatnie dla gości hotelowych.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne i eleganckie lobby, dwa duże baseny 
w kształcie egzotycznej wyspy z pięcioma dużymi zjeżdżalniami, 
brodzik dla dzieci z wodnym placem zabaw, bezpłatne ręczniki 
basenowe (możliwy depozyt), centrum SPA (zabiegi za dodatko-
wą opłatą), mini-market, kantor, sklep z biżuterią, wypożyczalnia 
aut i skuterów.
Pokoje
Standardowy pokój dwuosobowy z bocznym widokiem na morze: 
około 24 m2, dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne (możliwa 
jedna dostawka), klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc, suszarka 
do włosów), bezpłatny dostęp do Wi-Fi, balkon lub taras, telefon, 
TV-sat, mini lodówka, zestaw kawowy, sejf (dodatkowo płatny). 
Maksymalne obłożenie pokoju to 3 osoby dorosłe + 1 dziecko lub 
2 osoby dorosłe + 2 dzieci..
Wyżywienie
All inclusive: śniadania w formie bufetu (07:00-10:15); późne 
mini-śniadanie przy basenie (10:15-12:15), obiad w formie bufetu 
(12:30-15:00) przekąski przy basenie (15:30-18:00), kolacja w for-
mie bufetu (18:30-21:30); przekąski w Santelino Yummy Corner 
(18:30-21:30) nocne przekąski (22:00-24:00). 
Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-24:00) w lo-
bby barze oraz barze przy basenie.

Program sportowy i animacyjny
2 korty tenisowe, siłownia, boisko do piłki nożnej/koszykówki/
siatkówki, mini golf, łucznictwo, ping-pong (wymagany depozyt 
za sprzęt), bilard (za dodatkową opłatą), automaty do gier, duży 
plac zabaw dla dzieci ze statkiem pirackim, świetlica dla dzieci 
(4-12 lat), animacje dla dorosłych i dzieci, mini-disco, dyskoteka.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie hotelu i w pokojach.
louiscretaprincess.com

7
dni

11
dni

10
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony w niewielkiej miejscowości Kalives, ok. 20 km od 
centrum Chanii (przystanek autobusowy w odległości 100 m., 
rozkłady jazdy dostępne w recepcji) i ok. 30 km od lotniska. Tuż 
przy hotelu znajduje się ujście rzeki Xydas do morza, co nadaje 
temu miejscu dodatkowego uroku. W okolicy spory wybór ta-
wern, supermarketów i punktów usługowych. Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony tuż przy piaszczysto-żwirowej plaży - z jednego 
z budynków hotelowych przejście na plażę przez ulicę, z drugiego 
zaś przez mostek. Leżaki i parasole na plaży - wliczone w cenę.
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z 2 budynków przedzielonych niezbyt ruchliwą 
ulicą. Hotel odnowiony w 2013 r.  Recepcja 24 - godz., bar przy 
basenie, 2 baseny, w tym 1 z brodzikiem dla dzieci (oba baseny ze 
słodką wodą). Leżaki i parasole słoneczne przy basenie wliczone 
w cenę. Ręczniki kąpielowe płatne - 1,5 EUR/dzień. Ponadto hotel 
dysponuje salą konferencyjną, a dla najmłodszych małym placem 
zabaw. Hotel zapewnia przechowalnię bagażu.
Pokoje
120 pokoi 2 - osobowych (o zróżnicowanej wielkości; możliwość 
max. 2 dostawek), wyremontowanych w  latach 2013 i  2014. 
W każdym pokoju klimatyzacja (wliczona w cenę), balkon, łazien-
ka z wc, suszarka do włosów, telefon, TV-sat. Sejf za dodatkową 
opłatą (ok. 20 EUR/tydzień). Część pokoi z bocznym widokiem 
na morze - za dopłatą. Na życzenie hotel udostępnia bezpłatnie 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive: śniadania (07:30-9:30) i obiadokolacje 
(18:30-20:30) w formie bufetu, lunch (13:00-14:30) w formie bu-
fetu z przekąskami: sałatki, kanapki, pizza, ciasta, ciastka, owoce.
Ciastka i ciasta oraz kawa i herbata (16:00-17:00). Lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe (piwo, wino i raki) i soki (bez świeżo 
wyciskanych) do posiłków oraz w barze (11:00-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny: joga, aqua aerobic. Wyste-
py na żywo. W cenie siłownia, tenis stołowy i basen kryty. Za 
dodatkową opłatą: sauna, jacuzzi, masaże (szczegółowy cennik 
dostępny w recepcji) oraz bilard (2 EUR/gra).
Internet
W pokojach - bezpłatny bezprzewodowy internet, można również 
wypożyczyć laptopa - za opłatą (5 EUR/godz.).
www.seacretehotels.com/kalyvesbeach.html

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Hotel ceniony za dobry serwis i dogodne położenie przy plaży w centrum miasteczka Kalives. Bardzo dobry standard pokoi. Dobry wybór 
dla osób stroniących od wielkich kurortów, a jednocześnie ceniących wygodę opcji all inclusive.

Kalyves Beach – Kalyves +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2470 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: KTA 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.

Kwiecień od 2999 4499 5199 7520

Maj od 2470 3899 5199 7849

Czerwiec od 2770 4449 4799 7349

Lipiec od 3199 5170 5849 9070

Sierpień od 2970 4720 5430 8299

Wrzesień od 2649 4249 4970 7520

Październik od 2599  4899 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2249 3249 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 749 

Wyloty w: środy i niedziele

Kategoria lokalna: A

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

11
dni

10
dni

14
dni
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Położenie
Komfortowy hotel usytuowany w spokojnej okolicy, w miejscowo-
ści Maleme, ok. 6 km od turystycznej części Platanias, ok. 36 km 
od lotniska. Ok. 450 m od przystanku autobusowego, bankomatu, 
najbliższych sklepów i apteki. Uwaga! Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt umiejscowiony tuż przy kamienistej plaży (przejście 
przez mało ruchliwą ulicę). Leżaki i parasole na plaży – płatne 
(ok. 5 EUR/dzień)
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., restauracja, 2 baseny, bezpłatne leżaki i pa-
rasole przy basenach, bar, ogród, sauna (płatna dodatkowo ok. 
15 EUR/godzinę), hydromasaże (płatne dodatkowo ok. 15 EUR/
godzinę), 2 kąciki telewizyjne oraz salon gier, biblioteka. Obiekt 
posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych. Hotel przyjazny 
środowisku- prowadzona hodowla warzyw na potrzeby restau-
racji. Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, napoje w barze przy basenie, 
krzesełka dla dzieci w restauracji lub w pokojach, oraz animacje 
minimum 2 razy w tygodniu.
Pokoje
Hotel składa się z 62 w pełni wyposażonych i przestronnych po-
koi, w pełni odnowionych w 2015 roku. Pokoje typu 2+2, w każ-
dym znajduje się łazienka z prysznicem, WC, balkon lub taras, TV, 
bezpłatna klimatyzacja, sejf oraz Internet Wi-Fi. Do dyspozycji 
gości także lodówka, kuchenka, sprzęt kuchenny, stół jadalny 
z krzesłami.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (8:00 – 10:00), obiady (13:00-14:30) i ko-
lacje (19:00-21:00) w formie bufetu. Przerwa kawowa – kawa, 
herbata i ciastka. Kanapki w barze przy basenie 11:00-18:00, lody 
17:00 -21:00. Lokalne napoje alkoholowe: piwo, wino, raki serwo-
wane w godzinach: 10:30-22:30, gin, ouzo, wódka, brandy, rum, 
whisky, tequila, likiery serwowane w godzinach 18:30-22:30 oraz 
bezalkoholowe: herbata, kawa, soki, cola, sprite w godzinach od 
10:30-22:30.

Program sportowy i animacyjny
Animacje wieczorne minimum 2 razy w tygodniu.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach.
www.maleme-mare.gr

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Przyjemny hotel w cichej okolicy, odpowiedni dla rodzin z dziećmi ze względu na dostępność pokoi typu 2+2. Dodatkowe atuty to bliskość 
plaży i opcja All inclusive. Obiekt chwalony za wysoki standard.

Maleme Mare – Maleme 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

CENA OD

1949 zł

KOD IMPREZY: KTA 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.

Kwiecień od 2049 3070 3970 5699

Maj od 2370 3699 5020 7470

Czerwiec od 2599 4099 4549 6849

Lipiec od 2899 4570 5349 8099

Sierpień od 2699 4170 5020 7399

Wrzesień od 2449 3870 4570 6899

Październik od 1949 2899 3599 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 2549 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 730 749 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

11
dni

10
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest w  niewielkiej miejscowości Kato Stalos 
w odległości jedynie 7 km od Chanii. W pobliżu szeroki wybór 
sklepów, tawern i kawiarni. UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Do dyspozycji gości
Goście korzystać mogą z dwóch basenów ze słodką wodą, w każ-
dym z nich jest też wydzielony brodzik dla dzieci. Przy basenach 
znajdują się bary, a leżaki i parasole są bezpłatne. Leżaki i paraso-
le na plaży dodatkowo płatne, ręczniki plażowe za opłatą. W bu-
dynku głównym zlokalizowany jest hall, kącik TV, mini market, 
restauracja. Dla dzieci mały plac zabaw z huśtawkami i mini-klub 
(zjeżdżalnie, zabawki itp.). Jest też dostępna przechowalnia ba-
gażu oraz łazienki, w których można się odświeżyć przed podróżą.
Pokoje
Kompleks składa się z ponad 140 pokoi. Nasi Klienci będą za-
kwaterowani w 2 - osobowych pokojach typu studio (możliwość 
dostawki w formie sofy, max. 2 dostawki). Pokoje rodzinne na 
potwierdzenie. Wszystkie pokoje gustownie i wygodnie urzą-
dzone, zlokalizowane w kilku budynkach (niski parter, parter, 
piętro - brak możliwości wcześniejszej rezerwacji!) położonych 
w dobrze utrzymanym ogrodzie z roślinnością śródziemnomor-
ską. W każdym pokoju: łazienka, suszarka do włosów, aneks 
kuchenny z lodówką i małą kuchenką elektryczną, balkon/taras 
w większości z widokiem na ogród lub basen, TV-sat., telefon, 
ekspres do kawy. Indywidualnie sterowana klimatyzacja wliczona 
w cenę. Sejf za dodatkową opłatą.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w restau-
racji głównej, lokalne wino i piwo, woda i napoje bezalkoholowe 
podczas posiłków, a także lokalne alkohole w barze głównym przy 
dużym basenie: woda, piwo, wino, ouzo, brandy, raki, napoje bez-
alkoholowe, kawa filtrowana, herbata oraz ciasta, ciastka, kanapki 
i lody (11.00-22.00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi wieczorny program animacyjny. W cenie korzy-
stanie z sali fitness. Za dodatkową opłatą: sala gier, sauna (ok. 
15 EUR/godz./2 os.) i jacuzzi (ok. 15 EUR/godz./2 os.).
Internet
Internet Wi-Fi dodatkowo płatny (ok. 3 EUR/dzień, 12 EUR/ty-
dzień). Kącik internetowy dodatkowo płatny (ok. 3 EUR/godz.)

All Inclusive We dwoje

Hotel od kilku lat obecny w naszej ofercie. Goście cenią dobry serwis, położenie blisko plaży i centrum oraz atrakcje, z których można 
skorzystać. Teraz z opcją All-inclusive. Sprawdzona propozycja!

Creta Palm Hotel & Apartments – Kato Stalos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

CENA OD

2330 zł

KOD IMPREZY: KTA 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.

Kwiecień od 2649 4020 4770 7049

Maj od 2330 3649 4230 6430

Czerwiec od 2670 4249 4799 7430

Lipiec od 3099 5049 5520 8770

Sierpień od 2830 4470 5070 7799

Wrzesień od 2399 3770 4349 6630

Październik od 2349 3649 4270 6430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2149 3049 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 820 830 

Kategoria lokalna: A

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

11
dni

10
dni

14
dni
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Położenie
Hotel położony w Agia Marina, niecałe 10 km od Chanii. W okolicy 
znajduje się wiele tawern, sklepów, kawiarni i innych atrakcji. Ok. 
500 m od hotelu, rozpoczyna się miejscowość Platanias, naj-
większy kurort wakacyjny na wybrzeżu północno-zachodnim. 
W odległości ok. 50 m od hotelu przystanek autobusowy - do-
bre połączenie z Chanią. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy piaszczystej plaży (ciemny, gruby 
piasek), z pięknym widokiem na pobliską wyspę Thodorou. Pa-
rasole i leżaki na plaży - dodatkowo płatne (ok. 5 EUR/komplet: 
2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja, bar, tawerna (snack bar przy plaży), basen ze słodką 
wodą, brodzik dla dzieci, taras słoneczny przy basenie z bezpłat-
nymi leżakami i parasolami. Ręczniki kapielowe dostępne za kaucją 
5 EUR. Ponadto bilard (płatny 2 EUR/gra) i sklepik z pamiątkami. 
Na terenie hotelu także niewielki plac zabaw dla dzieci.  Hotel ak-
ceptuje małe zwierzęta (np. psy) - po uprzednim potwierdzeniu.
Pokoje
Schludne, funkcjonalnie urządzone pokoje 2-osobowe (możliość 
max. 1 dostawki w postaci łóżka rozkładanego) z łazienkami. 
W każdym pokoju telefon, lodówka, suszarka do włosów, indy-
widualnie sterowana klimatyzacja (w cenie) i sejf (dodatkowo 
płatny ok. 10 EUR/tydzień lub 1,50 EUR/dzień). 
Pokoje standard - (droższe, po remoncie łazienek przed sezonem 
2020) - położone na pierwszym piętrze, mają balkon i boczny 
widok na morze. 
Pokoje economy - (tańsze, po generalnym remoncie przed se-
zonem 2020) - znajdują się na parterze, mają mini-taras, bez 
widoku. 
Na życzenie bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat - należy za-
znaczyć w rezerwacji.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (przed i po sezonie mogą być serwo-
wane do stolika). Możliwość dopłaty do obiadokolacji. Napoje 
dodatkowo płatne wg cennika w restauracji.
Internet
W hotelu kącik internetowy - płatny (ok. 1 EUR/godz.), internet 
Wi-Fi - bezpłatny w hallu hotelowym.
www.hotel-haris.com

Przy plaży We dwoje

Nieduży, zadbany hotel z doskonałą lokalizacją przy plaży i blisko centrum turystycznego, bardzo lubiany przez naszych Klientów. Idealna 
propozycja dla osób poszukujących rozrywek za niewygórowaną cenę.

Haris – Agia Marina 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

KOD IMPREZY: KTA 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.

Kwiecień od 2199 2970 3720 4899

Maj od 1899 2670 3899 5270

Czerwiec od 1970 2699 3349 4470

Lipiec od 2399 3499 4270 6070

Sierpień od 2230 3070 4020 5349

Wrzesień od 1970 2720 3570 4799

Październik od 1949  3570 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2320 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1070 1070 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 301 602 

CENA OD

1899 zł

Kategoria lokalna: B

7
dni

11
dni

10
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Grecja Kreta Chania

Ekonomiczny hotel, położony tuż przy brzegu turkusowego morza i długiej piaszczystej plaży, wspaniałe miejsce na słoneczne i wodne 
kąpiele. Idealny dla mniej wymagających Klientów ceniących sobie wygodę all inclusive za niewygórowaną cenę.

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Summer Beach – Georgioupolis +
Kategoria lokalna: ***
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Położenie
Summer Beach (d. Fountoulis) jest częścią kompleksu hotelowe-
go, usytuowanego na rozległym terenie, w spokojnej okolicy. Po-
łożony jest zaledwie ok. 350 m od centrum miejscowości Georgio-
upolis, w której znajdziemy lokalne tawerny, sklepy i restauracje. 
Do Rethymnonu ok. 22 km, do Chanii ok. 45 km, w pobliżu hotelu 
przystanek komunikacji lokalnej (ok. 900 m). Po drugiej stronie 
uliczki, mini-market. Odległość od lotniska w Chanii wynosi ok. 48 
km, od lotniska w Heraklionie ok. 99 km. UWAGA! Cena nie obej-
muje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony w odległości ok. 150 m od piaszczystej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży płatne.
Do dyspozycji gości
Hotel złożony z kilku 2- i 3-piętrowych budynków położonych 
wokół basenu. Do dyspozycji gości: bar przy basenie, basen oraz 
brodzik dla dzieci, recepcja. Leżaki i parasole przy basenie - bez-
płatne. Do dyspozycji gości również pozostałe części kompleksu, 
w tym 3 baseny odkryte (otwarte w wysokim sezonie), restaura-
cja, bar all-inclusive. Za dodatkową opłatą możliwość korzystania 
ze SPA (czynne tylko w wysokim sezonie; masaże, sauna i basen 
kryty).Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:30.
Pokoje
Przed sezonem 2018 pokoje zostały gruntownie wyremontowane 
oraz wymienione zostały wszystkie meble i urządzenia sanitarne. 
Hotel oferuje 100 pokoi różnego typu: standardowe (dla max. 
3 osób), apartamenty (dwa pomieszczenia, dla max. 6 osób). 
Wszystkie pokoje studio z łazienką (WC i wanna lub prysznic), 
suszarką do włosów, klimatyzacją (płatna) i mini-sejfem (w części 
pokoi, płatny), telewizorem oraz balkonem lub tarasem..
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30-10:00), obiad (12:30-14:30) oraz 
kolacja (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Lo-
kalne napoje bezalkoholowe oraz lokalne: piwo, wino i napoje 
alkoholowe ouzo i raki (bar W RESTAURACJI czynny w godzinach 
19:00-22:30, bar przy basenie w części Summer Beach czynny 
w godzinach 10:30-18:00). Kawa i herbata (16:00-18:00). Za do-
datkową opłatą włoska restauracja a la carte.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego.
Internet
Wi-Fi dostępne w lobby oraz w części pokoi, płatne dodatkowo 
(ok. 4 EUR/2 godz.).
www.fereniki.gr

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

KOD IMPREZY: KTA 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.

Kwiecień od 2399 3470 4399 5849

Maj od 2020 2970 4220 5999

Czerwiec od 2199 3299 3849 5520

Lipiec od 2549 3820 4699 6799

Sierpień od 2299 3330 4270 5970

Wrzesień od 2020 2920 3849 5270

Październik od 1999 3020 3799 5520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1820 2449 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 920 930 

CENA OD

1999 zł

7
dni

11
dni

10
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony w niewielkiej miejscowości Kavros, w odległości 
ok. 45 km od Chanii. Najbliższe sklepy, po drugiej stronie ruchliwej 
ulicy (ok. 200 m). Większy wybór sklepów oraz tawerny, bary 
i kawiarnie w Georgiopoulis (ok. 4 km od hotelu). Przystanek 
autobusowy ok. 150 m. W odległości 17 km miasto Rethymnon. 
Tylko 4 km do jeziora Kournas. UWAGA! Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany przy pięknej, szerokiej i piaszczystej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Kompleks składający się z 3 części: Kavros Beach i Yassou Kriti 
(pokoje standardowe) oraz Kavros Garden (pokoje ekonomiczne), 
budynek ten znajduje się za ruchliwą ulicą w odległości około 
450 m od pozostałych dwóch części. Część Kavros Beach i Yassou 
Kriti została gruntownie odnowiona w 2015 r. i 2019 r. (restauracja, 
bar przy basenie i pokoje), w 2019 roku część pokoi w Kavros Gar-
den została również odnowiona. We wszystkich 3 częściach hotelu 
znajdują się baseny, leżaki i parasole, bary z all inclusive. W części 
Yassou Kriti recepcja, czynna 24h, a także lobby, sklep. Na terenie 
hotelu ponadto: kącik telewizyjny, mini klub i plac zabaw dla dzieci.
Pokoje
320 skromnie urządzonych pokoi 2-osobowych standardowych 
(możliwość max. 2 dostawek) z łazienkami z WC. Suszarka do 
włosów jest dostępna w większości pokoi. W każdym pokoju bal-
kon lub taras, TV-sat, lodówka oraz klimatyzacja. Sejf za opłatą. 
Pokoje ekonomiczne - zlokalizowane są po drugiej stronie ruchliwej 
ulicy, w części Kavros Garden.. Goście mogą korzystać z tunelu pod 
autostradą, który znajduje się w niedalekiej odległości od wszyst-
kich 3 obiektów, tak aby przemieszczać się pomiędzy hotelami. 
Pokoje ekonomiczne wyposażone są tak jak pokoje standardowe, 
lecz posiadają skromniejszy wystrój. Możliwe korzystanie z całej 
infrastruktury kompleksu Kavros Beach - baseny, bary i restauracje. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30 - 10:00), obiady (12:30 - 14:00) 

i kolacje (18:30 – 21:00) w formie bufetu w restauracji głównej, 
lokalne wino i piwo, woda i napoje bezalkoholowe podczas po-
siłków, a także (10:00-22:00) w barze głównym: woda, lokalne 
piwo, wino, ouzo, raki, brandy, napoje bezalkoholowe, soki (bez 
świeżo wyciskanych). Kanapki (10:30-12:00), ciasta i kawa (15:00-
17:30) oraz lody (12:30-14:00).
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny na terenie Yassou Kriti. Bezpłatnie: tenis 
ziemny oraz siłownia.
Internet
Wi-Fi bezpłatnie w hotelowym lobby.

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Doskonała baza wypadowa do intensywnego zwiedzania wyspy ze względu na położenie między Chanią, a Rethymnonem. Idealna 
propozycja dla osób dysponujących nieco skromniejszym budżetem, a ceniącym sobie wygodę opcji All-Inclusive.

Kavros Beach – Kavros 

Pokój standardowy

Pokój ekonomiczny

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

KOD IMPREZY: KTA 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.

Maj od 2299 3449 4730 6270

Czerwiec od 2370 3530 4070 6130

Lipiec od 2699 4099 4899 7249

Sierpień od 2499 3699 4599 6599

Wrzesień od 2270 3420 4199 6099

Październik od 2330 3549 4299 6399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2030 2849 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1020 1030 

CENA OD

2270 zł

Kategoria lokalna: B

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

11
dni

10
dni

14
dni
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Grecja Kreta Chania

Położenie
Hotel zlokalizowany w Agia Marina, ok. 8 km od Chanii. Położony 
na wzgórzu, ok. 800 m od centrum turystycznego ze sklepami, 
barami i tawernami (hotel dysponuje busem dowożącym tury-
stów do głównej drogi, połączenia kilka razy dziennie). Hotel 
posiada piękny ogród, skąd roztacza się urokliwy widok na morze.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany w odległości ok. 850 m od plaży. W Agia 
Marina piaszczysta plaża. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo 
płatne (ok. 5 EUR/komplet: 2 leżaki + parasol). Ręczniki plażowe 
dostępne w recepcji za dodatkową opłatą (ok. 1 EUR/dzień)
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h), hol recepcyjny, kącik TV, basen ze słodką wodą, 
brodzik dla dzieci, bar przy basenie. Bezpłatne parasole i leża-
ki przy basenie. Hotel zapewnia ręczniki kąpielowe (ok. 1 EUR/
dzień). Ponadto na terenie hotelu mini plac zabaw dla dzieci (ze 
zjeżdżalnią i huśtawką).
Pokoje
Hotel dysponuje 83 pokojami zlokalizowanymi w 3 budynkach na 
sporym terenie. Położone na parterze bądź piętrze, z balkonem 
bądź tarasem z meblami ogrodowymi (brak możliwości wcze-
śniejszej rezerwacji piętra). Prosto lecz schludnie urządzone 
pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki w formie łóżka polo-
wego), wyposażone są w TV-sat, lodówkę i telefon. W każdym 
pokoju niewielka łazienka z wc. Sejf oraz indywidualnie sterowa-
na klimatyzacja - płatne dodatkowo (odpowiednio 2 EUR/dzień 
i 5 EUR/dzień). Na życzenie hotel zapewnia bezpłatnie łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. W cenę wliczona niewielka siłownia. 
Plac zabaw dla dzieci. Za dodatkową opłatą do dyspozycji gości: 
bilard (ok. 2 EUR/gra) i sauna (ok. 10 EUR).

Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny, w pokojach możliwy słaby 
zasięg, kącik internetowy - płatny (ok. 3 EUR/godz.).
www.eleftheria-hotel.com

We dwoje

Kameralny 3-gwiazdkowy hotel z miłą obsługą, rodzinną atmosferą i smacznymi posiłkami. Zdecydowanie dla osób poszukujących spokoju.

Eleftheria – Agia Marina 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

CENA OD

1870 zł

KOD IMPREZY: KTA 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.

Kwiecień od 2170 2870 3699 4770

Maj od 1870 2570 3849 5130

Czerwiec od 1970 2699 3349 4470

Lipiec od 2399 3499 4270 6070

Sierpień od 2230 3070 3999 5349

Wrzesień od 1949 2649 3499 4699

Październik od 1899  3499 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1770 2249 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1070 1070 

Kategoria lokalna: B

7
dni

11
dni

10
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Grecja Kreta Chania

Położenie
Hotel położony jest w turystycznej miejscowości Adelanios Kam-
pos, zaledwie ok. 100 m od jej centrum. Przy hotelu (ok. 30 m) 
znajduje się przystanek autobusowy, z którego można dostać się 
do oddalonego o ok. 5 km Rethymnonu. Odległość od lotniska to 
ok. 75 km. W pobliżu szeroki wybór sklepów, tawern i kawiarni. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony ok. 250 m od szerokiej, piaszczysto-żwirowej 
plaży. Serwis plażowy - płatny.
Do dyspozycji gości
Hotel odnowiony w 2011 r. Recepcja 24 - godz., lobby, fryzjer 
(za opłatą), bar, restauracja. Dla gości dostępny basen ze słodką 
wodą, brodzik dla dzieci, taras słoneczny z leżakami i parasolami.
Pokoje
40 wygodnych i zadbanych pokoi rozlokowanych w 2-piętrowym 
budynku. Do dyspozycji gości są pokoje standardowe 2-osobo-
we (możliwość 1 dostawki w formie rozkładanej sofy), wszystkie 
wyposażone w łazienkę (prysznic, wc i suszarka do włosów - na 
życzenie do wynajęcia), klimatyzację, TV-sat, sejf (za opłatą) oraz 
balkon.  Łóżeczko dla dzieci do 2 lat - za darmo.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje. Między posiłkami kawa 
i herbata (10:00-18:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoho-
le serwowane w barze (10:00-22:00). W trakcie posiłków wino, 
piwo, raki, woda i napoje. Drinki na bazie markowych alkoholi za 
dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego.
Internet
Internet Wi-Fi - za opłatą.
www.hotelstellakatrin.gr

All Inclusive We dwoje

Polecany szczególnie osobom ze skromniejszym budżetem, ceniącym sobie wygodę all inclusive. Niewątpliwą zaletą jest położenie - 
ok. 250 m do plaży oraz ok. 6 km do Rethymnon.

Stella Katrin – Adelianos Kampos +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

CENA OD

1949 zł

KOD IMPREZY: KTA 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.

Maj od 2020 2870 3799 5199

Czerwiec od 2149 3149 3770 5299

Lipiec od 2520 3730 4630 6630

Sierpień od 2299 3299 4230 5899

Wrzesień od 1999 2830 3770 5130

Październik od 1949 2799 3699 5099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2399 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1030 1049 

Kategoria lokalna: **

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

11
dni

10
dni

14
dni
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Grecja Kreta Chania

Położenie
Obiekt usytuowany na wzgórzu, w ładnym ogrodzie, w cichej czę-
ści Kato Daratso, ok. 4 km od centrum Chanii. W pobliżu sklepiki 
i tawerna; większy wybór rozrywek w Chanii (dobre połączenie 
lokalnymi autobusami - przystanek autobusowy znajduje się ok. 
70 m od apartamentów). Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Do piaszczystej plaży (ciemny, gruby piasek) kilka minut spaceru 
(ok. 750 m). Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 7 EUR/kom-
plet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z kilku piętrowych pawilonów. Recepcja (czynna 
w godz. 8.00-24.00, poza sezonem dyżur telefoniczny), basen 
ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, taras słoneczny z leżakami 
i parasolami (bezpłatnie), snack bar. Brak ręczników kąpielowych.
Pokoje
Oferujemy: 
Studia 2-, 3-osobowe - dla 2 osób, składające się z obszernego 
pokoju dziennego z 2 łóżkami (możliwość dostawki w formie 
dodatkowego łóżka polowego), aneksu kuchennego z podsta-
wowym wyposażeniem (lodówka, mała kuchenka elektryczna, 
naczynia i sztućce, stolik z krzesłami), łazienki (prysznic i wc) oraz 
balkonu lub tarasu (meble ogrodowe: 2 krzesła + stolik). W po-
kojach: TV, klimatyzacja za dopłatą 5 EUR/dzień. Sejf za opłatą 
15 EUR/tydzień, 25 EUR/2 tygodnie.
Apartamenty 3-, 4-osobowe (na potwierdzenie) - składające się 
z obszernego pokoju dziennego z 2 łóżkami i oddzielnej sypialni 
(3 łóżko normalnych wymiarów, 4 - łóżko polowe), aneksu ku-
chennego z podstawowym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, 
naczynia i sztućce, stolik z krzesłami), łazienki (prysznic i wc) 
oraz balkonu lub tarasu (meble ogrodowe: 2 krzesła + stolik). 
W pokojach TV SAT, klimatyzacja za dopłatą 5 EUR/dzień. Sejf 
za opłatą 15 EUR/tydzień, 25 EUR/2 tygodnie. Apartament może 
być zamieszkany max. przez 4 osoby dorosłe. 

Obiekt zapewnia bezpłatnie łóżeczka dla dzieci do 2 lat - koniecz-
na rezerwacja.
Wyżywienie
We własnym zakresie.
Internet
Przy recepcji i w pokojach internet - płatny (ok. 5 EUR/cały po-
byt).
www.mediterranea-apts.com

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Skromne, ale wygodne i obszerne studia, z dala od zgiełku kurortów, w sam raz dla osób dysponujących nieco mniejszym budżetem. 
Najlepsze miejsce zakwaterowania dla osób ceniących samodzielność i intensywnie zwiedzających wyspę!

Apartamenty Mediterranea – Kato Daratso 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i niedziele

CENA OD

1520 zł

KOD IMPREZY: KTA 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.

Kwiecień od 1770 2099 3049 3549

Maj od 1520 1870 3199 3849

Czerwiec od 1570 1899 2730 3230

Lipiec od 1799 2330 3349 4099

Sierpień od 1720 2099 3199 3770

Wrzesień od 1570 1920 2970 3499

Październik od 1549  2920 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1499 1749 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1349 1599 

Kategoria lokalna: C

7
dni

11
dni

10
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Grecja Kreta Heraklion

Wycieczki lokalne

Śladami zaginionej cywilizacji oraz stary Heraklion
Knossos + Heraklion – pałac – niegdyś siedziba legendarnego 
króla Minosa. Wycieczka na którą każdy z Was powinien poje-
chać będąc na Krecie. Pałac minojski w Knossos jest zaliczany 
do najbardziej znaczących archeologicznych atrakcji na świecie ! 
Ok. 4000 lat p.n.e panowali tu minojczycy którzy mieli niezwykle 
rozwiniętą cywilizację. Jak to możliwe ? Dlaczego najczęstszym 
słowem na tym wyjeździe będzie słowo: prawdopodobnie ? Skąd 
minojczycy znali różne techniki? W muzeum archeologicznym 
w którym będziemy znajduje się największa na świecie kolekcja 
eksponatów z czasów minojskich. Oprócz tego zwiedzicie Pań-
stwo centrum stolicy wyspy - Heraklion, gdzie przewidziany jest 

czas wolny. Wstęp do Knossos 16 EUR/os. (płatne przy kasach). 
Cena od 219 zł/os.

Wyspa trędowatych Spinalonga
Rejs statkiem na malutką, przepięknie położoną wyspę z niesa-
mowicie ciekawą historią. Jeszcze niedawno bo w wieku XX zsy-
łano tam chorych na trąd niemal z całej Grecji. Rejs trwa około 30 
minut w jedną stronę. Będą mieli również Państwo czas na kąpiel 
w lazurowym morzu Zatoki Mirabello (zabieramy ze sobą stroje 
kąpielowe i ręczniki) W cenie wycieczki jest przewidziany obiad 
w jednej z lokalnych tawern w najbardziej ekskluzywnej miejsco-
wości na Krecie – Eloundzie. Kolejnym punktem programu będzie 
jedno z najpiękniejszych miasteczek na Krecie – zwanym greckim 
Saint Tropez - Agios Nikolaos, gdzie przewidziany jest czas wolny 

Zabiorę Państwa w niezwykłą podróż po Krecie 
wschodniej, która rozbudzi wszystkie zmysły. Od-
kryjemy krok po kroku mroczną, lecz fascynującą 
historię cichej, samotnej wyspy Spinalonga, poło-
żonej na wodach majestatycznej Zatoki Mirabello. 
Natomiast wyspa Chrissi odsłoni przed Państwem 
całą paletę kolorów, od zielonego do błękitnego, 
a podczas rejsu towarzyszyć będą srebrzyste mewy 
i przy odrobinie szczęścia delfiny. Idealne oderwanie 
się od codzienności w miejscu, które nazywane jest 
„Diamentowym Kamieniem Morza Śródziemnego”

Paulina Jezierska 
Rezydent Rainbow

Grecja
Kreta Heraklion
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Agios Nikolaos

Spinalonga

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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w okolicy urzekającego jeziora Voulismeni usytuowanego w cen-
trum miasta. Ale to nie koniec atrakcji. W drodze powrotnej zatrzy-
mamy się w rodzinnej firmie produkującej oliwę. Cena od 169 zł/os.

Najpiękniejsza z pięknych – Santorini 
Magiczna wyspa, uważana przez wielu za najbardziej malowni-
czą z całego basenu Morza Śródziemnego. Na Santorini można 
doświadczyć niepowtarzalnych widoków błękitnego Morza 
Egejskiego, zobaczyć wioski z białymi domkami, spacerować po 
czarnych wulkanicznych plażach. Dla chętnych możliwość udziału 
w rejsie do czynnego wulkanu z opcją kąpieli (płatne na miejscu). 
Niepowtarzalna okazja na udział w całodniowej wycieczce i od-
krycie najpiękniejszej greckiej wyspy. Cena od 719 zł/os.

Wyspa Chrissi
Złota i bezludna wyspa południowej Krety. To wspaniały dzień dla 
całych rodziny, zapewniający całkowity odpoczynek oraz uczucie 
tropikalnej przygody. Wyspa zachwyca swoją dziką i egzotyczną 
naturą. Wpisana na listę programu ochrony przyrody NATURA 
2000 z jedynym w Europie chronionym lasem cedrowym. To oaza 
spokoju i relaks wśród białych plaż oraz kąpiel w turkusowym 
Morzu Libijskim. Cena nie zawiera: obiadu oraz opłaty 1 EUR – 
ochrona rezerwatu. Cena nie zawiera lunchu. Cena od 259 zł/os.

Wieczór kreteński
Spotkanie z kulturą kreteńską. Podczas show zobaczą Państwo 
zarówno tańce kreteńskie które są bardzo trudne jak i  usłyszy-
cie muzykę płynącą wprost z instrumentu nazywanego buzuki. 
Specjalnie dla Państwa wystąpi profesjonalny zespół taneczny. To 
właśnie tego wieczora będą Państwo mogli skosztować kuchni kre-
teńskiej albowiem będzie dla Was przygotowana kolacja w formie 
bufetu. Yamas – czyli na zdrowie! A to dlatego że również spróbują 
Państwo lokalnego wina. Udamy się do tradycyjnej wioski Kato Ka-
rouzanos, która leży w głębi wyspy. Dobra zabawa i humor gwaran-
towany. Planowany powrót około godziny 22:30. Cena od 199 zł/os.

Jeep Safari
Przejażdżka samochodami terenowymi w głąb wyspy na Płasko-
wyż Lassithi, miejsca które zobaczycie są z dala od turystycznych 
szlaków. Poznacie Państwo nieco bardziej dziką Kretę. Odwiedzi-
my słynną Jaskinie Zeusa z przepięknymi stalaktytami i stalagmi-
tami. Na wycieczce jest przewidziany obiad w jednej z kreteńskich 
tawern (w cenie) oraz nielimitowane ilości wina. Będziecie się 
delektować raki oraz zobaczycie gospodarstwo w którym wy-
twarza się np. kozi ser. Cena ok. 82 EUR/os.

Z dziećmi

Zaszalej w Aquaplus
Park wodny z mnóstwem atrakcji dla gości w każdym wieku. 
Można tu spędzić wiele godzin korzystając z atrakcji wodnych, 
promieni słonecznych lub wpaść do jednego z barów na przeką-
skę, czy drinka. Dzień w takiej scenerii będzie udany. Cena ok. 44 
EUR za pakiet z jedzeniem (dziecko 36 EUR). Cena bez jedzenia 
30 EUR (dziecko 22 EUR).

Akwarium Thalassocosmos
Znajduje się w miejscowości Gournes, kilkanaście kilometrów 
od Heraklionu. Jest to imponujące centrum badań morskich. To 
niepowtarzalna okazja, aby poznać niesamowity, bogaty i różno-
rodny podwodny świat Morza Śródziemnego. Częścią kompleksu 
jest Cretaquarium – największe i najnowocześniejsze akwarium 
w Europie działające od 2005 roku.

Zwiedzanie

Rocca al Mare
Rocca al Mare to średniowieczna forteca wenecka, znajdująca się 
w porcie w Heraklionie. Wybudowano ją do obrony przed Turkami. 
Większość zabudowań fortecy przetrwała do czasów obecnych.

Dla aktywnych

Zagraj w golfa
Fanom i wielbicielom golfa polecamy wizytę w aż 18-to dołko-
wym Crete Golf Club. Panują tu wprost idealne warunki do upra-

wiania tego sportu. Zostań mistrzem golfa na wakacjach. 
www.crete-golf.com

Relaks

Kolokithia Beach 
Plaża przez wielu uważana za jedną z najpiękniejszych na Krecie. 
Woda tutaj jest krystalicznie czysta. To również idealne miejsce 
do nurkowania lub na romantyczny spacer. Warto zabrać ze sobą 
napoje i jedzenie, gdyż nie ma tu ani barów, ani restauracji. 

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

Grecja Kreta Heraklion

Santorini
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Kategoria lokalna: *****

Położenie
Luksusowy hotel położony w spokojnej okolicy, ok. 2 km od najbar-
dziej rozrywkowego kurortu na wschodnim wybrzeżu – Hersonis-
sos. Do lotniska w Heraklionie ok. 23 km., a do centrum Heraklionu 
ok. 25 km. Do lotniska w Chanii ok. 170 km. Uwaga! Cena nie obej-
muje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, 
przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Kamienisto-piaszczysta plaża znajduje się tuż przy hotelu. Leżaki, 
parasole i ręczniki kąpielowe bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja główna, restauracje tematyczne 
(grecka, śródziemnomorska, azjatycka i dla dzieci) bar, bar przy 
basenie, bar przy plaży, 3 baseny (w tym 1 podgrzewany i 1 z hy-
dromasażem), brodzik dla dzieci, bar z przekąskami przy basenie, 
duży ogród. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie 
bezpłatne. Za opłatą: Mini-market, sklep z pamiątkami, sklep 
z biżuterią, sale konferencyjne, butik, pralnia.
Pokoje
W hotelu znajduje się 435 pokoi o różnym standardzie. Naszym 
gościom oferujemy eleganckie i komfortowo urządzone 
-pokoje standardowe z widokiem na ogród lub morze (ok 29 m2;
-pokoje typu suite z prywatnym lub współdzielonym basenem- 
2-pomieszczeniowe (ok 49 m2), składające się z salonu z dwoma 
sofami oraz sypialnią oddzielonymi ścianką (bez drzwi).
W pokojach indywidualnie sterowana klimatyzacja, balkon lub 
taras z meblami ogrodowymi, prysznic, WC, suszarka, lodówka, 
telefon, TV, sejf. Zestaw powitalny w pokoju. Łóżeczko dla dziecka 
na zapytanie.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:30-10:00), obiady (12:30-14:30) i ko-
lacje (18:30-21:15), przerwa kawowa (11:30-12:30), przekąski 
(15:30-17:30). Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholo-
we (piwo, wódka, likiery, gin, whisky, brandy, wino) w głównym 
barze (18:00-24:00), w barze przy basenie Delfinia (10:15-23:00), 
w barze przy basenie Kalypso (10:15-17:45,), w snack barze (10:00-
18:00). Liczba otwartych barów oraz godziny ich funkcjonowania 

mogą ulec zmianie w zależności od obłożenia oraz pogody. Ist-
nieje możliwość dopłaty do elements All Inclusive Dine Around.
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych, muzyka na żywo. Bezpłatnie: mini 
golf, ping-pong, sala fitness, boisko do siatkówki plażowej. Raz na 
pobyt możliwość skorzystania z lekcji gotowania tradycyjnych po-
traw greckich. Za dodatkową opłatą: tenis, squash, sauna, ham-
man, sporty wodne. Dla dzieci: animacje, mini klub, plac zabaw.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie hotelu.
www.aldemarroyalmare.gr

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Royal

Elegancki hotel należący do sieci Aldemar - znanej z wysokiego standardu. Ceniony za dobrą kuchnię i miłą obsługę. Wakacje w tym 
eklsuzywnym hotelu na długo zapadną w pamięć. W siostrzanym hotelu Aldemar Cretan Village do dyspozycji gości jest nasz własny 
Figloklub oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci w języku polskim!

Aldemar Royal Mare – Hersonissos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

2349 zł

KOD IMPREZY: KHE 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.

Kwiecień od 2599 4599 5899 9270

Maj od 2349 4299 5470 8720

Czerwiec od 3170 5849 6849 11370

Lipiec od 3320 6099 7130 11730

Sierpień od 3499 6220 7430 11999

Wrzesień od 2449 4449 5699 8970

Październik od 2399  5549 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1199 1199 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1199 1199 

Dopłata do elements AI Dine Around 378 756 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Usytuowany jest pośród wspaniałych, zielonych ogrodów w spo-
kojnym zakątku tuż przy plaży. 10-minutowy spacer dzieli hotel 
od centrum miasta Malia. W odległości ok. 32 km znajduje się 
lotnisko w Heraklionie.
Plaża
Piaszczysta plaża o długości ok. 800 m. Leżaki i parasole – bez-
płatne.
Do dyspozycji gości
Obiekt budowany w tradycyjnym greckim stylu. Całodobowa re-
cepcja, lobby, winda, główna restauracja, restauracja Tavern, bar 
przy basenie, bar przy plaży, duży basen z wydzieloną częścią dla 
dzieci, basen zewnętrzny. Hotel akceptuje karty Visa i MasterCard.
Pokoje
Hotel dysponuje 278 pokojami, które zlokalizowane są w budyn-
ku na pierwszym, drugim i trzecim piętrze. Każdy pokój posiada 
balkon lub taras i wyposażony jest w łazienkę z WC (prysznic lub 
wanna, suszarka do włosów), telefon, klimatyzację, TV-Sat., sejf 
oraz mini-lodówkę. W pokojach znajduje się 1 łóżko podwójne lub 
dwa łóżka pojedyncze. Hotel oferuje:
Pokój dwuosobowy – o powierzchni ok. 20 m2 z możliwością 
dostawki dla jednej osoby.
Pokój rodzinny – o powierzchni ok. 26 m2 z możliwością dostawki 
dla dwóch osób.
Wyżywienie
All inclusive – posiłki w formie bufetu w głównej restauracji: 
śniadanie (07:00-10:00) – m.in. pieczywo, jogurt, sery, owoce, 
naleśniki, płatki śniadaniowe, omlety; późne śniadanie (10:00-
11:00); przekąski (11:00-15:00 w restauracji Tavern, 11:00-16:00 
serwowane w barze przy basenie); lunch (13:00-15:00) serwo-
wany w głównej restauracji lub w Tavern; podwieczorek (16:00-
17:00) – m.in. ciasta, desery, kawa serwowane w tawernie; kolacja 
(19:00-21:30) – m.in. ciepłe przystawki, dania główne, sałatki, 
owoce - wymagany jest strój formalny. Ponadto, szeroki wybór 
lokalnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, kawy, her-
baty w wyznaczonych barach na terenie hotelu. Raz na pobyt 
- możliwość spróbowania kolacji w restauracji à la carte (wyma-
gana wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny i sportowy dla dzieci i doro-
słych: m.in. poranna gimnastyka, gimnastyka wodna, stretching, 
siatkówka plażowa, tenis stołowy, minigolf, jak i wieczory z muzy-
ką na żywo. Dla dzieci – miniklub (14:30-17:00). Dodatkowo płat-
ne: wodne sporty, sauna, jacuzzi, zabiegi kosmetyczne, masaże.
Internet
Internet Wi-Fi jest bezpłatny w ogólnodostępnych miejscach 
w hotelu.
www.dessolehotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun

Odpowiednie miejsce dla osób szukających dobrego standardu, gwarantującego komfortowy wypoczynek. Ogromnym autem tego miejsca 
jest lokalizacja tuż przy pięknej plaży oraz bogate all inclusive.

Dessole Malia Beach – Malia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

2030 zł

KOD IMPREZY: KHE 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.

Kwiecień od 3049 4720 5349 8149

Maj od 2030 3620 4899 7599

Czerwiec od 2120 3799 5099 7899

Lipiec od 2949 5399 6520 10599

Sierpień od 3099 5099 6730 10070

Wrzesień od 2070 3730 5020 7799

Październik od 2070  5020 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2330 3449 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1199 1199 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



142

Grecja Kreta Heraklion

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

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Komfortowo wyposażone pokoje w greckim stylu, doskonała lokalizacja - tuż przy pięknej, malowniczej plaży oraz doskonale rozbudowane 
zaplecze sportowo-rekreacyjne - to wszystko sprawi, że to będą Twoje niezapomniane wakacje!

Aldemar Cretan Village – Hersonissos +
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Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Obiekt znajduje się w niewielkiej, malowniczej miejscowości wy-
poczynkowej Anissaras. W niedalekiej odległości bary, restau-
racje i sklepy. Do Hersonissos, z licznymi barami, restauracjami 
i dyskotekami około 2 km. Do lotniska w Heraklionie około 23 
kilometry. Do lotniska w Chanii ok. 170 km. UWAGA! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa plaża, z certyfikatem Błękitnej Flagi. Leżaki 
i parasole bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, pięć basenów zewnętrznych 
(w tym jeden ze słodką wodą), brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia, 
trzy restauracje, bar główny Panorama, dwa bary przy basenach 
(czynne czerwiec – wrzesień), mini-market,, kantor, pralnia (płat-
na), wypożyczalnia aut i rowerów (płatne).
Pokoje
Hotel posiada 322 pokoje różnego typu. Wszystkie wyposażo-
ne są w klimatyzację, mini-lodówkę, taras lub balkon, łazienkę 
z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, telewizor, telefon, 
sejf (za dodatkową opłatą), Wi-Fi (bezpłatne). Pokój standardo-
wy: około 24 m2, z widokiem na ogród lub morze, sofa oraz stolik 
kawowy. Pokój rodzinny (max 2+2): około 24 m2, z widokiem 
na ogród lub morze, dwie sofy oraz stolik kawowy. Apartament 
z widokiem na ogród (max 2+2): około 32 m2, z osobną sypialnią 
i salonem, dwie sofy w salonie, stolik kawowy. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:30-10:00), obiady (12:30-14:30) i ko-
lacje (18:30-21:00) w formie bufetu w restauracji „Veranda”. 
Przekąski w snack-barze „Dionyssos”. Raz na pobyt kolacja a’la 
carte w tawernie „La Pergola” lub barze na plaży „Thalassa” (wy-
magana rezerwacja). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
dostępne w barze głównym „Panorama” oraz dwóch barach przy 
basenach (w godzinach 10:30 – 00:00).

Program sportowy i animacyjny
4 korty tenisowe (bezpłatna godzina dziennie, wymagana rezer-
wacja), sala fitness, mini golf, tenis stołowy, boisko multispor-
towe siatkówka plażowa, centrum sportów wodnych (kajaki, 
windsurfing, paddleboard – wymagana rezerwacja), rzutki, gry 
planszowe, bilard (za opłatą), automaty do gier (za opłatą), sala 
TV. W ciągu dnia aqua aerobik, water polo, zajęcia fitness. Wie-
czorami rozrywki i animacje dla dorosłych, mini-disco dla dzieci. 
Mini-klub „Aldy” dla dzieci w wieku 4-12 czynny codziennie w go-
dzinach 10:00 – 18:00. Od 1 lipca do 15 sierpnia czynny klub dla 
nastolatków (13-16 lat).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie hotelu.
www.aldemarcretanvillage.gr

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

KOD IMPREZY: KHE 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.

Kwiecień od 2049 3520 5270 7999

Maj od 1820 3299 4849 7549

Czerwiec od 2599 4749 6349 10270

Lipiec od 2749 5070 6570 10870

Sierpień od 2699 4849 6470 10470

Wrzesień od 2030 4149 5270 9199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 3220 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 1199 1199 

CENA OD

1820 zł
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AquaparkAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Hotel z doskonałą lokalizacją poza gwarnym centrum miasta, jednak w okolicy licznych sklepów i barów. Doskonała propozycja dla rodzin 
z dziećmi ze względu na przestronne pokoje, bogatą infrastrukturę oraz program animacji. Położenie tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży 
to dodatkowy atut tego hotelu.

Dessole Dolphin Bay – Heraklion 
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel w spokojniejszej części Heraklionu, około 8 km od centrum. 
W pobliżu sklepy, restauracje i bary. Około 600 m przystanek au-
tobusowy. Do lotniska w Heraklionie około 12 km. UWAGA! Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 
EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośred-
nio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży z błękitną 
flagą. Leżaki i parasole bezpłatne. Ręczniki plażowe bezpłatnie 
(depozyt 5 EUR).
Do dyspozycji gości
24-h recepcja, lobby. Restauracja główna Minos, tawerna a’la carte 
Pasiphae na plaży, bar w lobby Ariadne, bar na plaży i przy ba-
senie. Na terenie obiektu znajdują się 3 baseny, w tym jeden ze 
zjeżdżalniami,. 2 korty tenisowe, boisko do koszykówki, boisko do 
siatkówki plażowej, bilard (za opłatą), stół do tenisa stołowego, 
piłkarzyki oraz rzutki. Centrum Spa & Wellness oferuje zabiegi, 
saunę, hammam oraz jacuzzi (za opłatą). W hotelu działa Mini Klub.
Pokoje
Hotel posiada 259 pokoi w trzech budynkach. Wszystkie pokoje 
posiadają balkony lub tarasy oraz łazienki z wanną lub pryszni-
cem oraz suszarką do włosów. Dodatkowo mini-bar (woda bu-
telkowana raz na przyjazd), sejf, TV-Sat. Pokoje standardowe 
dwuosobowe (z możliwością dostawki) o powierzchni ok. 24 m2. 
Posiadają boczny widok na ogród lub morze. Pokoje rodzinne 
w bungalowach o powierzchni ok. 50 m2. Pokoje te posiadają 
widok na ogród. Maksymalne obłożenie to 4 lub 2 +2.
Wyżywienie
Wczesne śniadanie (5:00-7:00, wymagana rezerwacja), bufet 
śniadaniowy (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00), lunch 
(12:30-14:30), kolacja (19:00-21:00). Przekąski w plażowej Ta-
wernie pomiędzy 11:00 a 16:00. Napoje bezalkoholowe i alko-
holowe w barze na plaży w godzinach 10:00-18:00 (soft drinki, 
kawa, herbata, soki, piwo, lokalne alkohole) oraz w barze Ariadne 
w lobby w godzinach 17:00-24:00. Dodatkowo lody w godzinach 
15:00-17:00. Raz na pobyt jedna kolacja w restauracji Pasiphae 
(wymagana rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada program animacji dla dzieci i dorosłych, aerobik, 
wodne polo lub mecze siatkówki plażowej, a także ćwiczenia fit-
ness. Mini Klub prowadzi animacje dla dzieci w wieku od 4 do 
12 lat w godzinach 10:00-12:00 i 15:00-17:30. Na terenie obiektu 
znajduje się plac zabaw (wewnętrzny i zewnętrzny).
Internet
Na terenie całego hotelu bezpłatne WiFi.
dessolehotels.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

KOD IMPREZY: KHE 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.

Kwiecień od 2570 3770 4520 6520

Maj od 1949 3499 4799 7430

Czerwiec od 2070 3699 5020 7720

Lipiec od 2870 5249 6349 10370

Sierpień od 3020 4949 6599 9870

Wrzesień od 2020 3199 4930 6930

Październik od 1599  4230 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 2830 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1199 1199 

CENA OD

1599 zł
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel usytuowany jest na południowym wybrzeżu Krety, naprze-
ciwko małej wyspy Chrissi. W pobliżu (ok. 5 km do centrum) znaj-
duje się Ierapetra - największe miasto na południu Krety znane, 
jako jedno z najcieplejszych miast w Europie. 100 km dzieli hotel 
od lotniska w Heraklionie.
Plaża
Piaszczysto-żwirkowa plaża o długości ok. 100 m znajduje się 
bezpośrednio przy hotelu. Leżaki oraz parasole są bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, winda, restauracja główna, restau-
racja przy basenie Olives, bary: Lobby Bar (16: 00-0:00), Chryssi 
Island Beach & Pool Bar (10:00-0:00) - serwujące lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe oraz tradycyjna grecka kawiarnia 
– Greek Kafeneion (16:00-0:00); 2 baseny, brodzik dla dzieci – 
leżaki i parasole bezpłatne. Ponadto, na terenie obiektu znajduje 
się sklepik z pamiątkami. Za dodatkową opłatą – pralnia. Hotel 
akceptuje karty Visa i MasterCard.
Pokoje
Hotel dysponuje 154 pokojami, które znajdują się na pierwszym 
i drugim piętrze budynku. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub 
taras, łazienkę z WC (prysznic lub wanna, suszarka do włosów), 
telefon, TV-Sat., indywidualnie sterowaną klimatyzację, mini-
-lodówkę (woda mineralna znajduje się w dniu przybycia), sejf. 
W hotelu znajdują się 3 typy pokoi:
Pokój standardowy – mierzący ok. 17-19 m2, odpowiedni dla 2 osób. 
Pokój superior – mierzący ok. 21-23 m2, odpowiedni dla 2 osób 
z możliwością 1 dostawki.
Pokój rodzinny – ok. 38-42 m2, dla max. 4 osób z możliwością 
1 dostawki.
Wyżywienie
All inclusive – posiłki w formie bufetu w głównej restauracji: śnia-
danie (07:00-10:00) – m.in. pieczywo, rogaliki, świeże owoce, 
sery, omlety, tosty, kiełbaski oraz kawa, herbata, gorąca czekola-
da; późne śniadanie (10:00-11:00); przekąski (11:00-15:30, 16:00-
17:00) w restauracji Olives przy basenie – m.in. kanapki, frytki, 
pita gyros, sałatki, owoce, desery; lunch (13:00-15:00) w głównej 
restauracji z daniami na ciepło i na zimno; kolacja (19:00-22:00) 

– m.in. zupy, dania główne, lody. Napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-0:00). Raz 
na pobyt - możliwość spróbowania kolacji w restauracji Olives 
(wymagana wcześniejsza rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada bogaty program animacyjny zarówno dla dorosłych 
jak i dla dzieci; m.in. gimnastyka, aerobik, siatkówka plażowa, 
karaoke, muzyka na żywo. Dla dzieci – mini club (15:00-17:00). 
Dodatkowo płatne: sprzęt do gry w tenisa, podświetlenie kortu 
tenisowego, bilard, sporty wodne, jacuzzi.
Internet
Internet Wi-Fi jest bezpłatny.
www.dessolehotels.com

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

Hotel dla osób stroniących od wielkich kurortów, a jednocześnie ceniących wygodę opcji all inclusive. Polecamy szczególnie dla rodzin 
z dziećmi ze względu na ciekawy program animacyjny. Piękny ogród i malownicza plaża z krystalicznie czystą wodą będą dodatkowym 
atutem.

Dessole Blue Star – Ierápetra 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

1599 zł

KOD IMPREZY: KHE 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.

Kwiecień od 2749 4149 4849 7199

Maj od 1630 2949 4630 6849

Czerwiec od 1599 2999 4570 6899

Lipiec od 2149 4230 5520 8970

Sierpień od 2599 4370 6230 9199

Wrzesień od 1599 2999 4599 6899

Październik od 1599  4549 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270 3349 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1270 1349 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Obiekt położony na wzgórzu w spokojnej miejscowości Agia Pe-
lagia. W odległości krótkiego spaceru znajdują się sklepy, bary, 
tawerny, restauracje. Do lotniska w Heraklionie ok. 26 km. Bli-
sko hotelu mieści się przystanek autobusowy. Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Zatokowa, piaszczysto-żwirowa plaża oddalona jest od hotelu ok. 
250 m. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży są dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, restauracja główna, bar, snack bar, basen, 
brodzik dla dzieci, sala telewizyjna, taras słoneczny, parking (ilość 
miejsc ograniczona). Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na ba-
senie bezpłatnie (wymagany depozyt).
Pokoje
Hotel posiada 97 pokoi. Do dyspozycji gości są pokoje 2-osobowe 
(14 m2), z widokiem na góry lub morze (za dodatkową opłatą) 
oraz pokoje familijne (22 m2). Pokój familijny posiada oddziel-
ną sypialnię i pokój dzienny. Wszystkie wyposażone w łazienkę 
(prysznic, suszarka do włosów i wc), klimatyzację, TV-sat, telefon, 
lodówkę, sejf (za opłatą) oraz balkon lub taras.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:30-10:00), obiady (12:15-14:30) i kolacje 
(18:45-21:30) w formie bufetu, pizza i lody (10:00-18:00), prze-
rwa kawowa (16:00-17:00). Napoje bezalkoholowe oraz lokalne 
napoje alkoholowe – piwo, wino białe i czerwone, ouzo, raki, rum, 
brandy i tequila serwowane w barze (10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Wieczorne animacje – okazjonalnie. Bezpłatne: siłownia, ping-
-pong. Płatne: bilard, piłkarzyki, nurkowanie, sporty wodne.
Internet
Internet Wi-Fi bezpłatny.
www.alexanderhouse.gr

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Przepiękne widoki ze wzgórza, smaczna kuchnia oraz miła atmosfera są gwarancją udanego wypoczynku w tym hotelu.

Alexander House – Agia Pelagia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

2199 zł

KOD IMPREZY: KHE 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.

Kwiecień od 2949 4070 5349 7199

Maj od 2199 3299 4020 5899

Czerwiec od 2449 3770 4520 6699

Lipiec od 2970 4699 5349 8270

Sierpień od 2949 4399 5349 7749

Wrzesień od 2330 3620 4299 6470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1949 2749 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 799 799 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel zlokalizowany jest w miejscowości Gouves, ok. 1 km od 
centrum. W pobliżu (50 m) znajdują się bary, tawerny, restau-
racje. W odległości ok. 7 km leży miejscowość Hersonissos. Do 
lotniska w Heraklionie jest ok. 17 km. Do lotniska w Chanii - ok. 
165 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycz-
nego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża oddalona jest od hotelu ok 50 m. Leżaki i para-
sole na plaży za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, restauracja główna, bar, bar przy ba-
senie (w wysokim sezonie), basen zewnętrzny, brodzik dla dzieci, 
plac zabaw, mini club, kącik TV, sala konferencyjna, parking.
Pokoje
Hotel posiada 70 komfortowo i wygodnie urządzonych pokoi. Do 
dyspozycji gości są pokoje standardowe 2-osobowe – 20-22 m2, 
wszystkie wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka 
do włosów i wc), klimatyzację, TV-sat, telefon, lodówkę, sejf (za 
opłatą) oraz balkon lub taras.
Apartament: przestronne pokoje składające się z pokoju dzien-
nego i sypialni (35-40 m2), wyposażenie takie jak w pokoju stan-
dardowym, aneks kuchenny. Maksymalne zakwaterowanie - 2 os. 
dorosłe + 2 dzieci. Uwaga: hotel dysponuje ograniczoną ilością 
łóżeczek dla dzieci poniżej 2 roku życia. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. Prze-
rwa kawowa i lody (15:00-17:00), przekąski (14:30-17:00). Napoje 
bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe – piwo, wino białe 
i czerwone, ouzo, raki serwowane w barze (11:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych np. gry, 
wieczorne show. Bezpłatne: siłownia, ping-pong, rzutki. Płatne: 
wellness & SPA.

Internet
Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych - bezpłatny.
www.blue-aegean.gr

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Dobrej klasy hotel dla osób lubiących wypoczynek w spokojniejszym miejscu. Polecamy ze względu na komfortowe pokoje jak i smaczna 
kuchnię.

Blue Aegean Hotel & Suites – Kato Gouves 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

2120 zł

KOD IMPREZY: KHE 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.

Kwiecień od 2899 4049 5430 7349

Maj od 2120 3270 4099 6020

Czerwiec od 2399 3749 4549 6799

Lipiec od 2920 4699 5430 8449

Sierpień od 2899 4399 5430 7899

Wrzesień od 2270 3449 4349 6349

Październik od 2199  4220 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 2799 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 699 699 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni



149

Grecja Kreta Heraklion

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel położony w spokojnej okolicy Gouves. Do centrum miej-
scowości ok. 900 m., do Hersonissos ok. 10 km (dogodny dojazd 
komunikacją miejską). Odległość od lotniska w Heraklionie ok. 20 
km, natomiast od lotniska w Chanii ok. 171 km. W pobliżu hotelu 
znajduje się przystanek autobusowy. Uwaga! Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Ok. 800 m od hotelu (przejście przez ruchliwą drogę) znajduje się 
piaszczysta plaża, z możliwością uprawiania sportów wodnych 
(za dodatkową dopłatą). Na plażę raz dziennie kursuje bezpłatny 
bus hotelowy. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja, bar przy basenie, basen, basen 
dla dzieci, bezpłatne leżaki i parasole przy basenie, wypożyczal-
nia samochodów, sala telewizyjna, plac zabaw, opieka medyczna.
Pokoje
Hotel dysponuje 73 pokojami zlokalizowanymi w budynku głów-
nym. Nasi goście mają do dyspozycji pokoje 2-osobowe (możli-
wość 1 dostawki), wyposażone w niewielką łazienkę z WC, TV-sat 
(brak TV w pokoju standardowym), indywidualnie sterowaną 
klimatyzację (bezpłatna w lipcu i sierpniu, pozostałe terminy ok. 
6 EUR/pokój/dzień), lodówkę, telefon, sejf (płatne dodatkowo). 
Wszystkie pokoje z balkonem bądź tarasem wyposażone są 
w meble ogrodowe. Suszarkę do włosów można wypożyczyć za 
depozyt w recepcji.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania (08:00-10:00), lunch (13:00-
14:30), kolacje (19:00-21:00) - serwowane w restauracji w formie 
bufetu. Lody oraz przekąski w ciągu dnia w snack barze (15:00-
18:00). Napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe 
– piwo, wino białe i czerwone, ouzo, raki serwowane w barze 
(11:00-22:30).

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Bilard dostępny za 
dopłatą.
Internet
Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych - bezpłatny.

All Inclusive We dwoje

Kameralny hotel z miłą obsługą, rodzinną atmosferą i smacznym jedzeniem. Polecamy zdecydowanie dla osób poszukujących spokoju.

Despo – Gouves 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

1949 zł

KOD IMPREZY: KHE 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.

Kwiecień od 2149 2949 3849 5199

Maj od 1999 2749 3549 4849

Czerwiec od 1999 2849 3770 5199

Lipiec od 2449 3770 4520 6770

Sierpień od 2620 3670 4849 6599

Wrzesień od 1949 2820 3699 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 749 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Grecja Kreta Heraklion

Kategoria lokalna: 4 klucze

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Położenie
Obiekt zlokalizowany w  spokojnej miejscowości Gouves. Do 
centrum miejscowości, gdzie znajdziemy sklepy, tawerny jest ok. 
500 m. Do Hersonissos - ok 10 km. Do portu w Heraklionie - ok. 
20 km, a do lotniska - ok. 18 km. Najbliższy przystanek auto-
busowy oddalony jest ok. 200 m od hotelu. Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się ok. 400 m. od hotelu. Leżaki i pa-
rasole na plaży za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, bar przy basenie, basen zewnętrzny, 
bezpłatne leżaki i parasole przy basenie, parking.
Pokoje
Hotel dysponuje przestronnymi i funkcjonalnymi pokojami typu 
studio (max. dla 3 osób) i apartamentami (max. dla 4 osób). 
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem (suszarka 
dostępna w recepcji), aneks kuchenny wyposażony w podsta-
wowe naczynia, indywidualnie sterowaną klimatyzację (płatna 
dodatkowo ok. 6 EUR/dzień), TV-sat, lodówkę, sejf (za opłatą 
ok. 2 EUR/dzień) oraz balkon lub taras.
Wyżywienie
We własnym zakresie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego.
Internet
Internet Wi-Fi jest bezpłatny.

Mari Evans Apartments – Kato Gouves 

Skromne, lecz przestronne i zadbane studia z dala od zgiełku kurortów, idealne dla osób lubiących spokojniejsze wyjazdy. Obiekt z miłą, 
rodzinną atmosferą.

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

KOD IMPREZY: KHE 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.

Kwiecień od 1770 2170 3199 3849

Maj od 1599 1999 2899 3549

Czerwiec od 1499 1830 2899 3470

Lipiec od 1730 2230 3299 4130

Sierpień od 1770 2199 3349 4049

Wrzesień od 1549 1970 2999 3699

Październik od 1530  2970 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1399 1599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1280 1449 

CENA OD

1499 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Grecja Kreta Heraklion

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Położony w północno-wschodniej części Krety, w spokojnej okoli-
cy, ok. 100 m od centrum Stalidy, pomiędzy kurortami Malia i Her-
sonissos. Najbliższy przystanek autobusowy oddalony jest ok. 100 
m od hotelu. Odległość od lotniska w Heraklionie - ok. 30 km. 
Do międzynarodowego lotniska w Chanii - ok. 177 km. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 300 m od długiej, piaszczystej plaży. Le-
żaki i parasole na plaży - płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna w godz. 10:00 – 18:00, basen odkryty, bar 
z przekąskami przy basenie (czynny w szczycie sezonu w godz. 
10:00 – 18:00). Leżaki i parasole przy basenie – bezpłatnie.
Pokoje
W obiekcie znajduje się 30 skromnych, ale wygodnie urządzonych 
i przestronnych pokoi typu studio i apartamentów z widokiem 
na okolice. Naszym klientom proponujemy pokoje typu stu-
dio z maksymalnie jedną dostawką w formie rozkładanej sofy. 
Wszystkie wyposażone w łazienkę z prysznicem i WC, indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację (za opłatą ok. 7 EUR/dzień), sejf 
(za opłatą ok. 10 EUR/tydzień), lodówkę, aneks kuchenny z pod-
stawowym wyposażeniem oraz balkon/taras.
Hotel akceptuje zwierzęta domowe (na potwierdzenie).
Wyżywienie
We własnym zakresie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego.
Internet
Internet Wi-Fi - bezpłatnie przy barze i basenie.

We dwoje

Wygodne i schludne studia, z dala od zgiełku przepełnionych kurortów, w sam raz dla osób dysponujących nieco mniejszym budżetem. 
Idealny wybór dla osób ceniących samodzielność i pragnących zwiedzać wyspę.

Irilena Apartments – Stalis 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

KOD IMPREZY: KHE 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.

Czerwiec od 1470 1770 2849 3349

Lipiec od 1649 2120 3199 3899

Sierpień od 1699 2099 3270 3899

Wrzesień od 1449 1799 2799 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1399 1570 

CENA OD

1449 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Grecja Lesbos

      –› Wyloty z: Katowice 



153

Grecja Lesbos

Grecja
Lesbos

Turcja

 Molyvos

Petra

Mytilene

Anaxos

Turcja
LESBOS

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EUR - EUR. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W miej-
scowościach turystycznych istnieje wiele 
miejsc w których można wymienić dolary 
USA.

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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8 EUR; 
woda 1 l. - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1.5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

Wyloty 
Wyloty z Katowic. Zbiórka na 2 godz. przed 
planowanym wylotem przy stanowisku Ra-
inbow na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady.

W regionie
Molyvos
Urokliwe miasteczko położone na północnym 
wybrzeżu wyspy. Nad miejscowością góruje 
zamek z okresu bizantyjskiego, zbocza wzgórza 
poprzecinane są klimatycznymi brukowanymi 
uliczkami wijącymi się wśród tradycyjnych 
kamiennych budynków pokrytych czerwoną 
dachówką. Znajdziemy tu sklepiki z pamiątka-
mi, kawiarnie i tawerny oferujące panoramę 
znajdującej się u podnóża miasteczka zatoki 
z malowniczą mariną. 
Petra
Niewielka miejscowość turystyczna kilka 
kilometrów na południe od Molyvos. Centralne 
miejsce zajmuje skała zwieńczona kościołem 
Najświętszej Maryi Panny, do którego prowadzi 
ponad sto stopni. Życie miasteczka skupią się 
wzdłuż piaszczystej plaży, przy której znajdzie-
my kawiarnie, bary i tawerny. 
Anaxos
Spokojna wioska położona na wschód od Petry. 
Zabudowę stanowią tu głównie niewielkie 
budynki z pokojami, studiami i apartamentami 
na wynajem, wśród których znajdziemy też 

sady, ogrody i kilka sklepików. Wąskie uliczki 
prowadzą do piaszczystej plaży z promenadą, 
kawiarniami i tawernami. Idealne miejsce do 
spokojnego wypoczynku.

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 polskiego rezydenta, pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL 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. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości od 0,5 EUR do 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.

Trzecia największa wyspa Grecji, położona na Morzu 
Egejskim u zachodnich wybrzeży Turcji. Prawie połowę 
jej powierzchni stanowią gaje oliwne. Góry porośnięte 
szmaragdowym lasem sosnowym, malownicze zatoki 
głęboko wcinające się w ląd, solniska zamieszkiwane 
przez stada flamingów, naturalne termy oraz 
kameralne nadmorskie miasteczka z rodzinnie 
prowadzonymi tawernami serwującymi lokalne 
specjały i najlepsze ouzo w Grecji stanowią idealną 
scenerię dla wypoczynku w prawdziwie greckim stylu.

Grecja
Lesbos

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IV V VI VII VIII IX X
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Grecja Lesbos

Lesbos to nadal nieodkryty klejnot wyspiarskiej 
Grecji. Wśród brukowanych uliczek Molyvos, 
urokliwych kawiarenek, rodzinnie prowadzo-
nych tawern zachwycających prostą i pyszną 
kuchnią, kameralnych zatoczek i gajów oliwnych 
odnaleźć można spokój i radość życia, które 
od wieków są greckim sposobem na szczęście 
i długowieczność.

Anna Wachnik
Manager Produktu

Wycieczki lokalne

Lazurowy relaks
Głęboki wdech! Długi wydech. Po malowniczym nabrzeżu okolic 
Anaxos oraz krętych serpentynach skąpanego w słońcu zacho-
du wyspy przyszedł czas na błogi wypoczynek. Po lewej stronie 
monumentalne wybrzeże Turcji, po prawej strome zbocza gór-
skiego krajobrazu Lesbos. Wokół nas krystaliczna woda morza 
Egejskiego, której wyjątkowy turkusowy odcień i temperaturę 
doceni każdy. Gdy dotrzemy do celu – malutkich, kamienistych 
wysepek Tokmakia – będzie możliwość zanurzenia się w niej 
z pokładu statku! Ten chroniony obszar przyrodniczy, określany 
jest jako „wybitnie piękny”, z niespotykaną w innych miejscach 
fauną oraz najlepszym na wyspie białym piaskiem. U celu czeka 

nas poczęstunek – soczyste szaszłyki z grilla, pieczone ziemniaki, 
tzatziki, świeża sałatka czy ser feta. Pragnienie ugasi czerwone 
lub białe lokalne wino oraz chłodne napoje bezalkoholowe. Cena 
od 219 zł/os.

Grecki wieczór
Tradycyjna grecka zabawa, charakterystyczne dźwięki buzuki 
oraz tancerze w strojach ludowych, którzy zapraszają do zabawy 
w rytmie „Zorby”, czyli tańca Sirtaki. Wszystko to przy akom-
paniamencie greckiej muzyki! Oczarują nas greckie smakołyki, 
podane z czerwonym lub białym winem, ouzo, piwem lub napo-
jami w lokalnej tawernie, z wspaniałym widokiem na morze, Petrę 
oraz Molivos. Wyjątkowy wieczór, którego nie da się zapomnieć! 
Cena od 199 zł/os.

Grecja
Lesbos
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Molyvos
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Grecja Lesbos

Poznaj okolicę
W Petrze wespniemy się po 114 stopniach, by odwiedzić kościółek 
Panagia Glykofilousa, który strzeże miasteczka, usadowiony na 
40 metrowej skale. Następnie, po krótkim spacerze, trafimy do 
lokalnego wytwórcy słynnego ouzo, gdzie czeka nas poczęstu-
nek, a dla chętnych – zakupy. Kolejka zabierze nas później do 
bajkowego Molivos, gdzie schodząc ze znakomicie zachowanego 
zamku, pamiętającego czasy Bizancjum, poznamy pochodzenie 
jego drugiej nazwy – Mithymna, a także inne opowieści, związane 
z historią oraz zwyczajami tego miasta. Kręte uliczki poprowadzą 
nas w dół do „agory”, czyli ulicy handlowej dawnego miasta oraz 
głównego kościółka w miejscowości, z którego rozciąga się widok 
na lokalny port. Tej nocy w labiryncie charakterystycznych ulic nie 
da się zapomnieć! Cena od 109 zł/os.

Wulkaniczny zachód
Zupełnie inne oblicze Lesbos. Spalone słońcem wysokie wzgó-
rza, charakterystyczna roślinność, maleńkie osady – to dopiero 
przedsmak. Odnajdziemy po drodze staw, w którym beztrosko 
pluskają się żółwie. Trafimy do odrestaurowanej wioski – Vatou-
ssy, gdzie powita nas rytm życia, niezmienny od stuleci. Będziemy 
się wspinać się na 634 metry n.p.m., aby z klasztoru Moni Ipsilou, 
skąpanego w kwiatach, podziwiać zapierającą dech w piersiach 
panoramę. Kto wie, może jeśli dopisze nam pogoda, zobaczy-
my w oddali półwysep Chalkidiki – lub nawet mityczny masyw 
Olimpu? W rybackiej osadzie Sigri cofniemy się o 20 milionów 
lat dzięki Muzeum Skamieniałego Lasu, które poświęcone jest 
jednej z dwóch takich formacji na całym świecie. Odważni prze-
żyją niespotykaną atrakcję – symulację trzęsienia ziemi. Dzień 
zakończymy w najpopularniejszym kurorcie Lesbos, Skali Eresou, 
który niegdyś upodobał sobie nawet sam George Clooney. Zaży-
jemy kąpieli w najcieplejszych wodach wyspy. Chętni będą mogli 
skosztować lokalnej kuchni. Cena od 169 zł/os.

Zwiedzanie

Stolica wyspy
Mitylena jest stolicą Lesbos i jednocześnie największym miastem 
na wyspie. Może nie znajdziecie tu zbyt wielu zabytków, ale z całą 
pewnością znakomitą atmosferę zaklętą w wąskich uliczkach. 
Warto się tu wybrać aby przycupnąć w jednej z tawern a wieczo-
rem pobawić się w klubie.

Wyspa znana od wieków
Lesbos przez starożytnych Rzymian zwana była „Egejskim Ogro-
dem” i była bardzo popularnym miejscem wypoczynkowym. Pa-
nowali tu Persowie, Grecy, Bizantyjczycy i Turcy. To właśnie tutaj 
narodziła się poezja liryczna. Najpiękniejsze dzieła stworzyła Sa-
fona. Na Lesbos urodził się również Ezop, twórca wierszowanych 
bajek o zwierzętach, którym nadawał ludzkie cechy.

Przyroda

Bajeczne krajobrazy
Lesbos jest wyspą wulkaniczną i można wskazać jej dwa zu-
pełnie odmienne oblicza. Wschodnia część jest bardziej zielona 
z mnóstwem gajów oliwnych, natomiast zachodnia część skalista 
i tutaj roślinność jest uboższa. Całość usiana jest malowniczymi 
miasteczkami nierzadko o wielowiekowej tradycji. 

Ornitologiczny raj
Okolice Eressos i Sigiri są pod wieloma względami wyjątkowe. 
Jedną z atrakcji są mokradła na których można spotkać żółwie 
praz bardzo rzadkie gatunki ptaków. Aby je podziwiać przyjeż-
dżają tu ornitolodzy z całego świata.

Relaks

Plaże dla każdego!
Na wyspie można znaleźć kilometry pięknych plaż. Wśród nich 
bardziej kameralne lub pełne gwaru turystów. Do najpiękniej-
szych z pewnością zalicza się Karavoilia, Tsipouri, Molivos oraz 
Skala Kolloni wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi. Najdłuższa 
na wyspie plaża to piaszczysto-kamienista Vatera. Wizytówką 
wyspy i jednocześnie turystyczną perełką jest szeroka i z pięknym 
piaskiem plaża w miejscowości Petra.

Lecznicze źródła termalne
Jeśli nie mieliście jeszcze nigdy okazji, to koniecznie na Lesbos 
skorzystajcie z relaksacyjnych kąpieli. Na takie warto się udać 
do Eftalu, miejscowości znajdującej się zaledwie 4 kilometry od 
stolicy wyspy. Tutejsze źródło jest najgorętsze na wyspie i rów-
nież najpiękniejsze, znane już w czasach starożytnych, doceniane 
przez Greków i Rzymian. Kąpiel pomaga na wiele dolegliwości, 
m.in. reumatyczne, dermatologiczne i nerwobóle. Inne źródła 
znajdziecie w Lisvori, Polichnitos i Karini.

Festiwal Kobiet
Wrzesień, to bardzo szczególny miesiąc na wyspie. W tym okre-
sie w Eressos odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kobiet, na 
którym zobaczyć możemy kobiecą twórczość w zakresie, muzyki, 
sztuki i literatury. 

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane 
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę 
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz ak-
tualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem 
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach 
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokal-
nych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny 
u naszych rezydentów.
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We dwoje

Położenie
Obiekt położony na wzgórzu pomiędzy Anaxos a Petrą, na pół-
nocnym wybrzeżu Lesbos, ok. 65 km od lotniska w Mytilene. Od-
ległość do najbliższego sklepu ok. 3 km, do restauracji ok. 500 m. 
Możliwość dojazdu komunikacją publiczną do Anaxos, Petry 
i Molyvos z przystanku oddalonego ok. 800 m od hotelu. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Do plaży Anaxos ok. 2 km, do plaży w centrum Petry ok. 2,5 km. 
Obie plaże piaszczyste, publiczne (leżaki i parasole za dodatkową 
opłatą).
Do dyspozycji gości
Obiekt powstał w 2014 roku i posiada 13 apartamentów w kilku 
willach. Recepcja czynna w godz. 09:00-19:00, bar z napojami 
i przekąskami (płatne dodatkowo), basen (czynny w ogdz. 09:00-
20:00), brodzik dla dzieci. Leżaki i parasole przy basenie bezpłat-
ne, ręczniki kąpielowe za dodatkową opłatą (5 EUR/pobyt). Za 
dodatkową opłatą usługi pralni. Obiekt dysponuje parkingiem.
Pokoje
Naszym Klientom proponujemy eleganckie apartamenty z 1 lub 
2 sypialniami. Każdy apartament posiada widok na morze, a tak-
że balkon lub taras, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV, 
sejf, aneks kuchenny z lodówką, czajnikiem elektrycznym, eks-
presem do kawy, a także łazienkę z prysznicem, WC, suszarką. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie.
Wyżywienie
We własnym zakresie.
Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
Na terenie obiektu internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.littlebirdlesvos.com

Wysokiej klasy, nowocześnie urządzone apartamenty w zacisznej lokalizacji z piękną panoramą na zatokę. Polecamy parom poszukującym 
idealnego miejsca na romantyczne wakacje.

Little Bird – Anaxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 2530 3999 4230 6699

Lipiec od 3249 5349 5430 8949

Sierpień od 3120 4799 5220 8020

Wrzesień od 2499 3999 4199 6699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1070 1099 

CENA OD

2499 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel położony na północnym wybrzeżu Lesbos, ok. 2 km od 
centrum Molyvos z licznymi tawernami i sklepami oraz zabyt-
kową twierdzą (z hotelu kilka razy dziennie kursuje bezpłatny 
bus – konieczność wcześniejszej rezerwacji). Obiekt usytuowany 
jest na wzgórzu, z którego rozciąga się malownicza panorama 
wyspy i morza (ze względu na różnice wysokości nie polecamy 
osobom z ograniczeniami ruchowymi). Do lotniska w Mytilene ok 
70 km. Do przystanku komunikacji publicznej ok 150 m. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Najbliższa plaża (wąska, kamienisto-żwirkowa) znajduje się ok. 
500 m od obiektu (zejście drogą w dół wzgórza). Leżaki i paraso-
le płatne dodatkowo (ok. 6 EUR/komplet za dzień).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby z tarasem, dwa baseny (w tym basen 
typu infinity tylko dla dorosłych) oraz brodzik dla dzieci – wszyst-
kie ze słodką wodą. Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne. Do 
dyspozycji gości restauracja hotelowa serwująca dania kuchni 
greckiej oraz międzynarodowej, a także 2 bary, z czego jeden przy 
basenie dla dorosłych. Sejf dostępny w recepcji za dodatkową 
opłatą ok 15 EUR/tydzień
Pokoje
Pokoje hotelowe rozmieszczone są w kilku niewysokich budyn-
kach. Każdy posiada balkon lub taras oraz wyposażony jest w te-
lefon, TV, indywidualnie sterowaną klimatyzację, małą lodówkę 
oraz łazienkę z prysznicem, WC i suszarką. Łóżeczko dla dziecka 
do lat 2 bezpłatnie, na potwierdzenie. Dostępne są pokoje stan-
dardowe – dwuosobowe oraz pokoje rodzinne z możliwością 
2 dostawek.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:45-10:00), obiady (13:00-14:30) 
i kolacje (19:30-21:00) serwowane w formie bufetu w hotelowej 
restauracji. Dodatkowo późne śniadania w formie słodkich prze-
kąsek (11:00-12:30), a w godz. 15:00-17:00 słodkie przekąski, hot 
dogi, pizza, owoce, kanapki i lody. Napoje bezalkoholowe (w tym 

kawa i herbata) oraz lokalne alkohole (piwo, wino, ouzo) dostęp-
ne w barach w godz. 10:00-23:00.
Program sportowy i animacyjny
W wysokim sezonie w wybrane dni animacje, w tym aqua aero-
bik, wieczór grecki, karaoke. Ponadto bezpłatnie: tenis stołowy, 
rzutki, jacuzzi, bilard, siłownia. Hotel posiada niewielki plac zabaw 
dla dzieci. Za dodatkową opłatą centrum wellness.
Internet
Internet Wi-Fi - bez opłaty na terenie recepcji i w pokojach.
www.belvedere-lesvos.gr

All Inclusive Dla rodzin

Malowniczo położony kompleks hotelowy w niedalekiej odległości od klimatycznego Molyvos. Dzięki ofercie all inclusive, zapleczu 
sportowo-rekreacyjnemu, a jednocześnie kameralnej atmosferze, będzie gwarancją udanych wakacji zarówno dla rodzin z dziećmi, 
jak i dla osób spragnionych relaksu i wyciszenia.

Belvedere – Molyvos +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

1999 zł

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 1999 2970 3399 4970

Lipiec od 2499 3970 4199 6630

Sierpień od 2749 3930 4599 6570

Wrzesień od 1999 3099 3349 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2430 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 770 799 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ***
Największym atutem hotelu jest położenie na wzgórzu, w zacisznej okolicy, z fantastycznym widokiem na morze, zatokę i pobliskie 
miasteczka. Wyżywienie all inclusive oraz animacje w Figloklubie będą gwarancją udanych wakacji dla całej rodziny!

Clara – Avlaki +



159

Grecja Lesbos

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 2049 2999 3430 5020

Lipiec od 2549 4049 4270 6770

Sierpień od 2799 3999 4699 6699

Wrzesień od 2049 3149 3430 5270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2430 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 770 

CENA OD

2049 zł

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Kompleks hotelowy położny w niewielkiej miejscowości Avlaki, 
na obrzeżach Petry. Do centrum Petry z tawernami i sklepami 
ok. 1,5 km, najbliższe sklepy ok. 700 m od hotelu. Ok. 250 m 
od obiektu znajduje się przystanek komunikacji publicznej, skąd 
dojechać można do Anaxos czy Molyvos z zabytkową fortecą. 
Odległość do lotniska w Mytilene wynosi ok. 65 km. Uwaga! Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Około 100 m od hotelu (dojście lokalną drogą) znajduje się nie-
wielka piaszczysto-żwirowa plaża publiczna. Piaszczyste plaże 
Anaxos i Petra w zasięgu spaceru (ok. 1 km, leżaki i parasole 
płatne dodatkowo).
Do dyspozycji gości
Obiekt położony jest tarasowo na zboczu wzgórza i składa się 
z kilku 1-piętrowych budynków (ze względu na różnice wysoko-
ści nie polecamy osobom z ograniczeniami ruchowymi). Posiada 
recepcję 24h, hol z biblioteczką, restaurację główną z tarasem 
(dostępne krzesełka dla dzieci), bar w lobby i przy basenie, basen 
z wodą słoną z wydzieloną częścią dla dzieci (leżaki i parasole 
przy basenie bezpłatne), parking, kącik komputerowy. Za dodat-
kową opłatą sejf w recepcji (ok. 10 EUR/tydz.), ręczniki kąpielowe 
(ok. 2 EUR/sztuka/tydz.).
Pokoje
Hotel dysponuje 50 pokojami w kilku niedużych budynkach. Po-
koje typu standard z możliwością 1 dostawki mają powierzchnię 
ok 25m2 i wyposażone są w indywidualnie sterowaną klimatyza-
cję (w cenie), TV Sat, lodówkę, łazienkę z WC, wanną lub pryszni-
cem oraz suszarką. Pokoje posiadają balkon lub taras z meblami 
ogrodowymi. Na zamówienie bezpłatne łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat. W ofercie dostępny również apartament z możliwością 
2 dostawek.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-14:30) 
i kolacje (19:00-21:00) serwowane w formie bufetu w hotelowej 
restauracji. Napoje bezalkoholowe (w tym kawa i herbata) oraz 

lokalne alkohole (piwo, wino, ouzo) dostępne w barach w godz. 
11:00-22:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada niewielki plac zabaw dla dzieci. Ponadto do dys-
pozycji nasz własny Figloklub oferujący animacje, gry i zabawy 
dla dzieci w języku polskim!
Internet
Internet Wi-Fi - bez opłaty na terenie recepcji i w pokojach.
www.clarahotel.gr

4
dni

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive za dopłatą Przy plaży

Położenie
Obiekt mieści się w środkowej części spokojnego Anaxos na 
północy wyspy. Niewielka odległość do plaży i biegnącej wzdłuż 
niej drogi sprawiają, że najbliższe sklepy i restauracje znajdują 
się w zasięgu kilkuminutowego spaceru. Do większych ośrod-
ków turystycznych wyspy, jak Petra czy Molyvos, można dostać 
się komunikacją miejską z przystanku oddalonego o ok. 300 m 
od obiektu. Odległość z lotniska w Mytilene ok 65 km. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
0,5 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Plaża Anaxos (piaszczysta, publiczna) znajduje się ok 50 m od 
obiektu (leżaki i parasole na plaży płatne dodatkowo).
Do dyspozycji gości
Studia posiadają własny basen (leżaki i parasole dostępne bez-
płatnie) czynny w godz. 09:00-19:00, a także bar z napojami 
i przekąskami (płatne dodatkowo). Obiekt posiada przecho-
walnię bagażu; nie posiada recepcji i nie udostępnia ręczników 
plażowych.
Pokoje
Obiekt składa się z 18 studiów 2-osobowych (w części dostępna 
dostawka dla dziecka do lat 12 w postaci rozkładanego łóżka 
turystycznego). Pokoje posiadają balkon lub taras, TV, lodówkę, 
aneks kuchenny, czajnik elektryczny, łazienkę z suszarką, WC 
i prysznicem. Łóżeczka dla niemowlęcia do lat 2 na potwierdze-
nie. Płatne dodatkowo: klimatyzacja (5 EUR/dzień), sejf w pokoju 
(10 EUR/tydzień).
Wyżywienie
We własnym zakresie. Za dodatkową opłatą wyżywienie all inc-
lusive w restauracji znajdującej się w odległości ok 300 m od 
obiektu (przy studiach Prime): śniadania, obiady i kolacje w for-
mie bufetu; napoje bezalkoholowe (w tym kawa i herbata) oraz 
lokalne alkohole w godzinach 13:00-21:00. Napoje i przekąski 
w barze na terenie studiów Chryssoula nie są objęte programem 
all inclusive i są dodatkowo płatne (wg cennika na miejscu).

Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
W częściach ogólnodostępnych internet Wi-Fi - bezpłatny.

Dobrze utrzymane studia dla par poszukujących relaksu w zacisznym Anaxos lub pragnących samodzielnie odkrywać uroki wyspy. 
Dodatkowym atutem jest położenie zaledwie kilkadziesiąt metrów od piaszczystej plaży.

Chrysoula Studios – Anaxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 1320 1599 2199 2670

Lipiec od 1499 1870 2499 3130

Sierpień od 1570 1899 2630 3199

Wrzesień od 1299 1570 2170 2630

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 880 899 

Dopłata do All Inclusive od 539 1078 

 

CENA OD

1299 zł

Kategoria lokalna: **

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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All Inclusive za dopłatą

Położenie
Obiekt położony w Anaxos, 65 km od lotniska w Mytilene, na 
północnym wybrzeżu. Najbliższy sklep ok. 100 m od studiów, do 
barów i tawern przy plaży ok. 450 m. W okresie letnim regular-
ne kursy autobusu publicznego do Petry i Molyvos z przystanku 
położonego ok. 150 m od obiektu. Uwaga! Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,5 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta publiczna plaża Anaxos znajduje się ok. 450 m od 
studiów (leżaki i parasole na plaży płatne dodatkowo).
Do dyspozycji gości
Recepcja (czynna w godz. 08:00-00:00), basen czynny w godz. 
08:00-20:00 (leżaki i parasole przy basenie bezpłatne; obiekt 
nie udostępnia ręczników kąpielowych), bar z napojami i przeką-
skami (płatne dodatkowo wg cennika). W recepcji za dodatkową 
opłatą sejf (2 EUR/dzień).
Pokoje
W obiekcie znajduje się 10 pokoi typu studio, każdy z balkonem 
lub tarasem (meble ogrodowe). W pokojach, lodówka, aneks 
kuchenny, czajnik elektryczny oraz łazienka z prysznicem i WC. 
Za dodatkową opłatą klimatyzacja (6 EUR/dzień). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat bezpłatnie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Za dodatkową opłatą wyżywienie all inc-
lusive w restauracji znajdującej się w odległości 500 m od obiektu 
(przy studiach Prime): śniadania, obiady i kolacje w formie bu-
fetu; napoje bezalkoholowe (w tym kawa i herbata) oraz lokalne 
alkohole w godzinach 13:00-21:00. Napoje i przekąski dostępne 
w barze na terenie Lakis Studios płatne dodatkowo wg cennika 
na miejscu.
Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
W barze internet Wi-Fi - bezpłatny.

Studia o dobrym standardzie w lubianej miejscowości Anaxos. Polecamy parom lub grupom znajomych nastawionych na samodzielne 
zwiedzanie wyspy.

Lakis Studios – Anaxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 1299 1620 2170 2670

Lipiec od 1499 1849 2470 3099

Sierpień od 1549 1870 2599 3130

Wrzesień od 1270 1549 2120 2599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1030 1049 

Dopłata do All Inclusive od 539 1078 

 

CENA OD

1270 zł

Kategoria lokalna: **

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Grecja Lesbos

All Inclusive za dopłatą Przy plaży

Położenie
Studia położone w kameralnej miejscowości Anaxos, przy środ-
kowej części spokojnej nadmorskiej uliczki. W okolicy kilka ba-
rów i restauracji, do najbliższego sklepu ok. 150 m. Przystanek 
komunikacji miejskiej, skąd dojechać można do nieco większych 
miejscowości - Petry i Molyvos, około 400 m od hotelu. Odległość 
z lotniska w Mytilene ok. 65 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 0,5 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta publiczna plaża Anaxos znajduje się po drugiej stro-
nie drogi o niewielkim natężeniu ruchu (leżaki i parasole na plaży 
płatne dodatkowo).
Do dyspozycji gości
Recepcja (czynna w godz. 09:00-22:00), bar/kawiarnia (za do-
datkową opłatą), basen (czynny w godzinach 08:00-22:00, leżaki 
i parasole dostępne bezpłatnie). Obiekt nie zapewnia ręczników 
kąpielowych.
Pokoje
Obiekt składa się z niewielkiego budynku recepcyjnego oraz 
dwóch jednopiętrowych budynków, w których znajduje się łącz-
nie 16 pokoi typu studio (dwuosobowych z możliwością max. 
1 dostawki). Pokoje posiadają balkon lub taras z meblami ogro-
dowymi oraz bocznym widokiem na morze, basen lub ogród i wy-
posażone są w TV, lodówkę, aneks kuchenny, czajnik oraz łazien-
kę z WC i prysznicem. Płatne dodatkowo: klimatyzacja (5 EUR/
dzień). Łóżeczko dla dziecka do lat 2 bezpłatne, na potwierdzenie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Za dodatkową opłatą wyżywienie all inc-
lusive w restauracji znajdującej się w odległości 290 m od obiektu 
(przy studiach Prime): śniadania, obiady i kolacje w formie bu-
fetu; napoje bezalkoholowe (w tym kawa i herbata) oraz lokalne 
alkohole w godzinach 13:00-21:00. Napoje i przekąski dostępne 
w barze na terenie Nikos Studios płatne dodatkowo wg cennika 
na miejscu.

Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
Na terenie obiektu internet Wi-Fi - bezpłatny.

Studia atrakcyjnie położone tuż przy piaszczystej plaży Anaxos, polecamy Klientom pragnącym spędzić wakacje w miłej, domowej 
atmosferze.

Nikos Studios – Anaxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 1299 1549 2170 2599

Lipiec od 1470 1820 2470 3049

Sierpień od 1530 1830 2570 3070

Wrzesień od 1270 1530 2120 2570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1030 1049 

Dopłata do All Inclusive od 539 1078 

 

CENA OD

1270 zł

Kategoria lokalna: **

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Grecja Lesbos

All Inclusive za dopłatą

Położenie
Kameralny obiekt położony w Anaxos, niewielkiej miejscowości 
turystycznej na północy wyspy. Najbliższe sklepiki w odległości 
ok. 30 m, większość sklepów i tawern znajduje się przy plaży 
(350 m). 150 m od obiektu przystanek autobusowy, skąd doje-
chać można do Petry i dalej do urokliwego Molyvos. Odległość 
z lotniska wynosi ok. 65 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 0,5 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany w  odległości ok. 350 m od piaszczystej 
publicznej plaży Anaxos (leżaki i parasole na plaży płatne do-
datkowo).
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z niedużych, dwupiętrowych budynków, w któ-
rych znajdują się pokoje. Ponadto posiada basen (otwarty w go-
dzinach 09:00-20:00, leżaki i parasole przy basenie – bezpłatnie) 
oraz bar przy basenie serwujący napoje bezalkoholowe i alkohole 
(płatne dodatkowo wg cennika). Przy studiach znajduje się nie-
wielki parking. Obiekt nie zapewnia ręczników kąpielowych i nie 
posiada recepcji.
Pokoje
25 pokoi typu studio z możliwością zakwaterowania 2 lub 3 osób. 
W pokojach TV, lodówka, aneks kuchenny, czajnik, łazienka z WC, 
prysznicem oraz suszarką. Pokoje posiadają balkon lub taras. 
Płatne dodatkowo: klimatyzacja (5 EUR/dzień), sejf w pokoju 
(1 EUR/dzień). Łóżeczko dla dziecka do lat 2 bezpłatne, na po-
twierdzenie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Za dodatkową opłatą wyżywienie all inc-
lusive w restauracji znajdującej się w odległości 350 m od obiektu 
(przy studiach Prime): śniadania, obiady i kolacje w formie bu-
fetu; napoje bezalkoholowe (w tym kawa i herbata) oraz lokalne 
alkohole w godzinach 13:00-21:00. Napoje i przekąski dostępne 
w barze na terenie Anaxos Garden płatne dodatkowo wg cennika 
na miejscu.

Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
Przy basenie internet Wi-Fi - bezpłatny.

Znakomite miejsce do spokojnego wypoczynku w otoczeniu dobrze utrzymanego ogrodu z palmami, drzewkami oliwnymi i kwiatami. 
Obiekt ceniony za rodzinną atmosferę i sympatyczną, pomocną obsługę.

Anaxos Garden – Anaxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 1320 1570 2199 2630

Lipiec od 1470 1820 2470 3049

Sierpień od 1549 1849 2599 3099

Wrzesień od 1270 1549 2120 2599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1199 1349 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 899 920 

Dopłata do All Inclusive od 539 1078 

CENA OD

1270 zł

Kategoria lokalna: **

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Grecja Lesbos

Położenie
Niewielki obiekt zlokalizowany przy wschodnim krańcu plaży 
w Anaxos – spokojnej miejscowości wypoczynkowej na północ-
nym wybrzeżu Lesbos. Przy obiekcie znajduje się restauracja, 
w najbliższej okolicy dostępne są kawiarnie i tawerny, do sklepu 
ok. 100 m. Z Anaxos komunikacją publiczną można dostać się do 
pobliskiej Petry i Molyvos, a także bardziej oddalonych miejsco-
wości na wyspie (przystanek ok. 150 m od obiektu). Odległość 
z lotniska w Mytilene ok 65 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 0,5 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta publiczna plaża Anaxos znajduje się 50 m od studiów, 
po drugiej stronie drogi o niewielkim natężeniu ruchu (leżaki i pa-
rasole na plaży płatne dodatkowo).
Do dyspozycji gości
Obiekt posiada miejsce parkingowe i umożliwia przechowanie 
bagaży po wykwaterowaniu; nie zapewnia ręczników kąpielo-
wych i nie posiada recepcji.
Pokoje
W niewielkim, parterowym budynku znajdują się 3 pokoje typu 
studio z możliwością zakwaterowania max. 3 osób oraz 1 aparta-
ment (do 4 osób). Każdy pokój posiada taras z meblami ogro-
dowymi i wyposażony jest w lodówkę, aneks kuchenny z czajni-
kiem elektrycznym i piekarnikiem, TV Sat, a także łazienkę z WC 
i prysznicem. Płatne dodatkowo: klimatyzacja (5 EUR/dzień). 
Łóżeczko dla dziecka do lat 2 bezpłatne, na potwierdzenie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Za dodatkową opłatą wyżywienie all inc-
lusive w restauracji znajdującej się w odległości 550 m od obiektu 
(przy studiach Prime, dojście wzdłuż drogi przy plaży): śniadania, 
obiady i kolacje w formie bufetu; napoje bezalkoholowe (w tym 
kawa i herbata) oraz lokalne alkohole w godzinach 13:00-21:00.
Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
Na terenie obiektu internet Wi-Fi - bezpłatny.

All Inclusive za dopłatą Przy plaży

Bardzo kameralny obiekt z zadbanymi studiami, którego największym atutem jest położenie tuż przy piaszczystej plaży Anaxos, 
dedykowany osobom spragnionym relaksu w promieniach greckiego słońca.

Rafael Studios – Anaxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

1249 zł

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 1299 1520 2170 2499

Lipiec od 1449 1770 2420 2970

Sierpień od 1499 1770 2499 2970

Wrzesień od 1249 1499 2099 2499

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1049 1070 

Dopłata do All Inclusive od 539 1078 

Kategoria lokalna: **

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Grecja Lesbos

Położenie
Apartamenty i studia zlokalizowane w Anaxos – kameralnej nad-
morskiej miejscowości wypoczynkowej. Najbliższe restauracje 
i sklepy w odległości ok. 100 m, tawerny i kawiarnie przy plaży 
w zasięgu spaceru (ok. 200 m). Dojazd do Petry i Molyvos moż-
liwy komunikacją miejską z przystanku oddalonego o ok. 180 m 
od obiektu. Odległość do lotniska w Mytilene ok. 65 km.Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
0,5 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Plaża Anaxos (piaszczysta, publiczna) znajduje się ok. 200 m od 
obiektu (leżaki i parasole na plaży płatne dodatkowo).
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna w godz. 08:30 – 20:00, sala telewizyjna, basen 
czynny w godz. 09:00-20:00 (leżaki i parasole bezpłatnie, ręcz-
niki plażowe za dopłatą ok. 3 EUR/dzień). Sejf w recepcji (7 EUR/
tydzień). Hotel posiada bar przy basenie (płatny dodatkowo wg 
cennika) oraz niewielki plac zabaw dla dzieci.
Pokoje
W obiekcie znajduje się 12 pokoi typu studio (do 3 osób) i aparta-
mentów (do 4 osób). Pokoje wyposażone są w łazienkę z pryszni-
cem, WC i suszarką oraz posiadają balkon lub taras, lodówkę, 
aneks kuchenny, czajnik elektryczny. Płatne dodatkowo: klima-
tyzacja (5 EUR/dzień). Hotel udostępnia łóżeczko dla dziecka do 
lat 2 (na potwierdzenie).
Wyżywienie
We własnym zakresie. Za dodatkową opłatą wyżywienie all inc-
lusive w restauracji znajdującej się w odległości ok. 550 m od 
hotelu (przy studiach Prime): śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu; napoje bezalkoholowe (w tym kawa i herbata) oraz lokal-
ne alkohole w godzinach 13:00-21:00. Napoje i przekąski w barze 
na terenie studiów Armonia nie są objęte all inclusive i są płatne 
dodatkowo wg cennika na miejscu.
Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
Bezprzewodowy internet Wi-Fi w rejonie basenu - bezpłatny.

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne

Studia lubiane ze względu na pomocną, sympatyczną obsługę i zaciszne położenie, znakomite miejsce dla osób poszukujących greckiego 
relaksu za niewygórowaną cenę.

Armonia Studios – Anaxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

1170 zł

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 1199 1470 2099 2470

Lipiec od 1399 1670 2349 2799

Sierpień od 1449 1699 2420 2849

Wrzesień od 1170 1430 2049 2399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 999 1049 

Dopłata do All Inclusive od 539 1078 

Kategoria lokalna: **

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Grecja Lesbos

Położenie
Niewielki obiekt położny w Anaxos – spokojnej miejscowości na 
północy Lesbos. Tuż obok studiów znajduje się market. Do barów 
i tawern położnych przy plaży – ok. 150 m, najbliższa restauracja 
już ok. 30 m od obiektu. Do przystanku komunikacji publicznej, 
skąd dojechać można do większych ośrodków turystycznych, jak 
Petra czy Molyvos, ok. 250 m. Odległość z lotniska wynosi ok. 65 
km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystyczne-
go w wysokości 0,5 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Studia Elena znajdują się w odległości ok. 130 m od plaży Ana-
xos (piaszczystej, publicznej). Leżaki i parasole na plaży płatne 
dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna w godzinach 07:30-23:30. Obiekt nie udostępnia 
ręczników plażowych.
Pokoje
W budynku znajduje się 6 przytulnie wykończonych pokoi typu 
studio. Pokoje posiadają taras lub balkon z meblami ogrodowymi, 
TV Sat, lodówkę, aneks kuchenny oraz czajnik elektryczny. W ła-
zience WC, prysznic i suszarka do włosów. Płatne dodatkowo: 
klimatyzacja (5 EUR/dzień), sejf w pokoju (10 EUR/tydzień).
Wyżywienie
We własnym zakresie. Za dodatkową opłatą wyżywienie all inc-
lusive w restauracji znajdującej się w odległości ok. 160 m od 
hotelu (przy studiach Prime): śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu; napoje bezalkoholowe (w tym kawa i herbata) oraz lokal-
ne alkohole w godzinach 13:00-21:00.
Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
Bezprzewodowy internet Wi-Fi - bezpłatny.

All Inclusive za dopłatą

Kameralny obiekt oferujący studia o dobrym standardzie w atrakcyjnej cenie. Wypoczynek w Anaxos jest gwarancją całkowitego 
odprężenia, a dobre skomunikowanie z innymi miejscowościami na wybrzeżu pozwoli na urozmaicenie wakacji licznymi atrakcjami.

Elena Studios – Anaxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

920 zł

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 1270 1470 2120 2470

Lipiec od 1420 1699 2399 2849

Sierpień od 1470 1699 2470 2849

Wrzesień od 920 1449 2070 2420

Cena za os. dorosłą na dost. już od 799 1099 

Dopłata do All Inclusive od 539 1078 

Kategoria lokalna: 2 klucze

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Grecja Lesbos

Położenie
Niewielki obiekt położony na zachodnim skraju plaży Anaxos. 
Ta nadmorska miejscowość jest idealnym miejscem na spokojne 
wakacje, a jednocześnie leży niedaleko większych ośrodków jak 
urokliwa Petra czy zabytkowe Molyvos z górującą nad miastem 
średniowieczną twierdzą. Wzdłuż plaży Anaxos znajdują się ta-
werny i kawiarnie oraz kilka sklepów (najbliższe już ok. 50 m od 
obiektu). Odległość do lotniska w Mytilene ok. 65 km. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
0,5 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest tuż przy piaszczystej plaży (przejście 
przez ulicę o niewielkim natężeniu ruchu. Leżaki i parasole na 
plaży płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Hotel posiada basen (czynny w godz. 09;00-19:00, leżaki i para-
sole bezpłatne), restaurację i bar przy basenie oraz przechowalnię 
bagażu. Obiekt nie posiada recepcji i nie udostępnia ręczników 
plażowych.
Pokoje
Obiekt dysponuje 8 skromnie urządzonymi pokojami typu studio 
z możliwością zakwaterowania maksymalnie 2 osób każdy. Po-
koje posiadają podstawowe wyposażenie: balkon lub taras, TV, 
łazienkę z prysznicem, WC i suszarką, aneks kuchenny, lodówkę. 
Płatne dodatkowo: klimatyzacja (5 EUR/dzień). Obiekt nie udo-
stępnia sejfu ani łóżeczka dla dziecka do lat 2.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Za dodatkową opłatą wyżywienie all 
inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu; napoje 
bezalkoholowe (w tym kawa i herbata) oraz lokalne alkohole 
w godzinach 13:00-21:00.
Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.
Internet
Bezprzewodowy internet Wi-Fi - bezpłatny.

All Inclusive za dopłatą Przy plaży

Znakomite położenie tuż przy plaży, basen oraz możliwość wykupienia wyżywienia all inclusive to największe zalety tego obiektu, polecamy 
osobom ze skromniejszym budżetem ceniącym sobie dobrą lokalizację zakwaterowania.

Prime Studios – Anaxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

1249 zł

KOD IMPREZY: LES 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.

Czerwiec od 1299 1499 2170 2499

Lipiec od 1430 1720 2399 2899

Sierpień od 1499 1749 2499 2920

Wrzesień od 1249 1470 2099 2470

Dopłata do All Inclusive od 539 1078 

Kategoria lokalna: **

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Nowość  
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W regionie
Mykonos Town
Stolica wyspy i jej prawdziwe, bijące cała dobę 
serce. Niesamowity labirynt kamiennych uli-
czek, w której znajdziemy mnóstwo restauracji, 
tawern, sklepów, barów czy klubów. Zagubić 
się w tym miejscu to wyjątkowa przyjemność.
Vrissi
Położone na wzgórzu, nieco dalej od centrum 
Chory, ale nadal w zasięgu spaceru, miejsce z 
rozbudowaną bazą hotelową o bardzo wysokim 
standardzie.
Agios Stefanos
Nieco leniwe miejsce idealne na plażowanie 
w ciągu dnia. Bardzo ładna plaża, niezbyt zatło-
czona, ze złotym piaskiem. Dobrze skomuniko-
wane z Mykonos Town oraz portem.  
Paradise Beach
Najpopularniejszy, dobrze zagospodarowany 
klub plażowy w ciągu dnia oraz sąsiadujący 
z nim największy klub na  Mykonos – Cavo 
Paradiso. Kilka tysięcy ludzi tańczących przy 
muzyce największych sław do białego rana!
Tropicana Beach
Klub plażowy dla nieco młodszych, tu zabawa 
zaczyna się już o 16:30 i jest idealnym począt-
kiem całonocnych szaleństw.
Paraga Beach 
Jedna z najpopularniejszych plaż na Mykonos, 
z której rozpościera się widok na sąsiadującą 
wyspę Delos. Cicha, chill-outowa muzyka oraz 
odprężająca atmosfera sprzyjają błogiemu 
relaksowi. Jest to również chętnie odwiedzane 
miejsce przed nudystów.

Elia Beach
Jedna z największych plaż, szczególnie popu-
larna, choć nie tylko, wśród społeczności LGBT, 
która licznie odwiedza Mykonos. Mykonos 
uchodzi za wyjątkowo gościnne i tolerancyjne 
miejsce dla każdego, kto tylko zapragnie spę-
dzić tu swój niezapomniany urlop.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko 
- port- lotnisko oraz port - hotel - port, przepra-
wy promowe Santorini - Mykonos - Santo-
rini, 7 rozpoczętych dób hotelowych (6 dób 
hotelowych na Mykonos, 1 na Santorini - hotel 
3/4* ze śniadaniem - pierwsza lub ostatnia 
doba hotelowa w zależności od rozkładu lotu), 
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę 
rezydenta (możliwy kontakt tylko telefoniczny), 
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. 
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od 
standardu hotelu i wynosi od 0,5 do 4 EUR za 
pokój za dzień pobytu. Podatek płatny będzie 
obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowa-
niem. Szczegóły w opisie obiektu.

MYKONOS

Santorini

GRECJA

Agios Stefanos

Mykonos Town

Grecja Turcja

Mykonos

Grecja
Mykonos

Mykonos to wyspa położona na Morzu Egejskim, należąca do 
Archipelagu Cyklady. To co z pewnością wyróżnia ją od pozostałych 
wysp greckich, to unikalny kosmopolityczny charakter tego miejsca. 
Eleganckie kluby, luksusowe hotele, atmosfera relaksu …Mykonos 
nigdy nie zasypia! To właśnie tu odbywają się szalone imprezy do 
białego rana przy muzyce granej przez najpopularniejszych DJów 
z całego świata. Dopełnieniem całości są piękne piaszczyste plaże 
oblewane turkusowym morzem. To co trzeba tu zobaczyć to wiatraki – 
wizytówkę Mykonos oraz „Małą Wenecję” – zabytkowe, średniowieczne 
domy, wyrastające tajemniczo prosto z morza.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EURO – można płacić kartami kredytowymi 
i korzystać z 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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 10-20 EUR; woda 
1 l - 2 EUR; piwo w barze od 5 EUR; kawa 
w kawiarni od 3 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.

IV V VI VII VIII IX X

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-lokalne

Wycieczki lokalne

Starożytne Delos
Półdniowa wycieczka w trakcie której zwiedzimy świętą wyspę 
Apolla i Artemidy – niegdyś słynnego centrum polityczno-religij-
nego. Całe terytorium opuszczonego Delos jest jednym z najważ-
niejszych archeologicznych miejsc we wschodniej części Morza 
Śródziemnego. Tutaj możesz poznać między innymi pozostałości 
świątyń Apolla, sanktuarium Artemidy, starego miasta i teatru, jak 
i przejść się słynną Lion Street. Ponadto, w Muzeum Delos możesz 
podziwiać rzeźby archaiczne, klasyczne, hellenistyczne i rzymskie, 
kolekcje naczyń ze wszystkich epok oraz drobne przedmioty co-
dziennego użytku. 

Jeep Safari
Odkryj ukryte zakątki wyspy Mykonos na wycieczce samocho-
dowej! Zapierające dech w piersiach widoki, wiejskie krajobrazy, 
piękne plaże i.. wyjątkowe uczuciem jazdy jeepem! Nasza wy-
cieczka zaczyna się jazdą wzdłuż wybrzeża do Choulakia Beach, 
a następnie zmierzamy do latarni morskiej. Stamtąd przejeżdża-
my tamą przez jezioro Marathi i Panormos Beach do zatoki Agios 
Sostis. Następnie wyruszamy do miejscowości Ano Mera gdzie 
zatrzymujemy się w Paleokastro, ruinach zamku weneckiego. 
Odkrawamy rolnicze tereny wokół Ano Mera oraz pobliską, starą 
opuszczoną kopalnię. Przystanek na lunch (niewliczony w cenę 
wycieczki) przewidywany jest w nadmorskiej tawernie Kalafatis 
Beach. Następnie, kontynuujemy wycieczkę wzdłuż południo-
wego wybrzeża i przejeżdżamy obok Kalo Lavadi przez zielone 

Mykonos – wyspa, która nigdy się nie nudzi!
Mykonos uchodzi za jedną z najbardziej pożąda-
nych greckich wysp i nie bez powodu! Znaleźć 
tu bowiem można wszystko to, co sprawi, że 
wakacje będą wprost niezapomniane. Nie 
brakuje pięknych plaż, na których wieczorami 
odbywają się szalone imprezy. Tawerny zapra-
szają do skosztowania specjałów kuchni greckiej 
i międzynarodowej, a luksusowe hotele, piękne 
jachty i wyrafinowana, bogata kultura stanowią 
idealne dopełnienie.

Maria Tylus
Manager Produktu

Grecja
Mykonos
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Mykonos

Delos
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tereny wioski Halara. Nasz następny przystanek to Agrari Beach 
– jedna z najlepszych plaż na Mykonos i czas na delektowanie 
się filiżanką greckiej kawy i kąpiel w krystalicznie czystej wo-
dzie. Stamtąd wracamy do miasta Mykonos. Ostatnią atrakcją 
wycieczki jest zatrzymanie się w panoramicznym punkcie nad 
miastem, aby uwiecznić urokliwe krajobrazy wyspy Mykonos na 
fotografii. 

Mykonos w pigułce
Mykonos to istna perełka na Morzu Egejskim - błękitne niebo, 
piękne śnieżnobiałe domy i mnóstwo malowniczych plaż. Roz-
poczynamy wycieczkę spacerując po małych i wąskich uliczkach 
miasta. Tutaj mamy mnóstwo możliwości na zrobienie fascynu-
jących zdjęć o poranku, kiedy miasto nie wybudziło się jeszcze do 
końca ze snu.. Eksplorujemy stare miasto w labiryncie małych uli-
czek, greckich kościołów i małego portu. Oczywiście zobaczymy 
również słynne wiatraki i poznamy Petrosa pelikana - maskotkę 
Mykonos. Następnie zwiedzimy wyspę autobusem, odwiedzając 
jedne z najbardziej znanych plaż i odkrywając ich ukryte piękno. 
Zobaczymy lokalnych rybaków, małe prywatne kapliczki i domy 
zbudowane w typowym cykladzkim stylu. W drugiej, głównej 
wiosce wyspy Mykonos - Ano Mera, idyllicznym miejscu odda-
lonym o ok. 6 km od miasta będziemy mieć wystarczająco dużo 
wolnego czasu na spokojny spacer i odwiedzenie klasztoru mni-
chów - Panagia Tourliani, który został zbudowany w XVI wieku. 
Następnym przystankiem jest plaża Kalafatis przed powrotem do 
miasta i dotarciem do miejsca z fantastycznym widokiem na całe 
miasto i sąsiednie wyspy. 

Rejs po południowym wybrzeży Mykonos
Całodniowa wycieczka – rejs tradycyjną łodzią po południowym 
wybrzeżu Mykonos. Zrelaksuj się, ciesz się słońcem, obserwuj 
krystalicznie czystą morską wodę i odkryj spokojne plaże. Wsia-
damy na pokład tradycyjnej łodzi, która zabierze nas wzdłuż po-
łudniowego wybrzeża w kierunku wschodnim. Jeśli wiatr będzie 
silnie wiał na południe – popłyniemy bezpośrednio w kierunku 
północnego wybrzeża. Przy sprzyjającej pogodzie, kierujemy 
się na niezamieszkaną wyspę Dragonissi - słynącą z pięknego 
wybrzeża i  licznych jaskiń. Jeśli pozwoli nam na to pogoda - 
zbliżymy się do jaskiń, aby się im dobrze przyjrzeć. Następnie, 
wracamy na wybrzeże Mykonos i zatrzymujemy się na bezludnej 
plaży Frangias. Tutaj będziemy mieć wystarczająco dużo czasu 
na pływanie i nurkowanie z rurką. To również czas na poznanie 
lokalnych trunków - oferujemy ouzo, wino i wodę wraz z chle-
bem i oliwkami. Następnym przystankiem jest plaża Kalafatis, 
gdzie lunch (wliczony w cenę) jest zapewniony w nadmorskiej 
tawernie. Po obiedzie będziemy mieć czas na relaks na plaży. 
Następnie, odpłyniemy łodzią na plażę Super Paradise. To ide-
alna pora na przerwę na kawę w barze na plaży i kolejną kąpiel. 
Powrót do Ornos.

Zwiedzanie

Chora – cudowne miasto kontrastów!
Chora jest bezsprzecznie największym miastem na wyspie, jed-
nocześnie zachowała swoją śródziemnomorską atmosferę między 
innymi dzięki malowniczym uliczkom z bielonymi domkami. Tu 
naprawdę trudno się zgubić ale warto zatracić pośród setek skle-
pików, kawiarenek i restauracji. Stolica wyspy tętni życiem przez 
całą dobę. W nocy można pobawić się w doskonałych klubach 
przy muzyce serwowanej przez najlepszych DJ-ów. 

„Mała Wenecja” – symbol Mykonos
„Mała Wenecja” położona w głównej części miasta Chora i ucho-
dzi za prawdziwy symbol wyspy i jej niekwestionowaną wizytów-
kę. Jest również jednym z najczęściej fotografowanych miejsc. 
Nazwa nawiązuje do charakterystycznej zabudowy kolorowych 
domków. Niektóre z nich wyrastają wprost z wody.

Kościół Panagia Paraportiani
W najstarszej dzielnicy Chory znajduje się kościółek Panagia 
Paraportiani, który uznawany jest za jeden z najcenniejszych 
obiektów tego typu na Cykladach. Składa się tak naprawdę 
z 5 obiektów poświęconych różnym świętym. Budowa kościoła 
rozpoczęła się w 1425 roku i trwała aż do XVII wieku. Niesamo-
wite wrażenia zwłaszcza na tle zachodzącego słońca. Warto sobie 
zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Ano Mera – wioska w „stylu cykladzkim”
Jedno z najbardziej urokliwych miejsc na wyspie a to za sprawą 
tradycyjnej, cykladzkiej architektury. Najbardziej charaktery-
stycznym zabytkiem jest kościół Panagia Tourliani, który oprócz 
śnieżnobiałej barwy może się poszczycić piękną kopułą w kolo-
rze czerwonym oraz pięknymi fontannami. Główną atrakcją jest 
zabytkowa ikona.

Plaże jakich mało
Plażowicze będą zachwyceni! Na Mykonos nie brakuje bowiem 
pięknych plaż. Warto odwiedzić plażę Platis Gialis ze złotym 
piaskiem, turkusową wodą oraz knajpkami. Agios Sosti Beach 
natomiast będzie doskonała dla tych, którzy na wakacjach cenią 
sobie spokój. Znajduje się w północnej części wyspy. Jeśli ktoś 
lubi nieco bardziej swobodną atmosferę, to polecamy plażę dla 
nudystów Super Paradise Beach.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane 
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę 
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz ak-
tualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem 
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach 
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokal-
nych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępnych 
u naszych rezydentów.

Mała Wenecja
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Położenie
Myconian Korali Relais & Chateaux Hotel znajduje się ok. 1 km od 
tętniącego życiem centrum miasta Mykonos, w którym znajduje 
się niesamowity wybór restuaracji, tawern, sklepów czy klubów. 
W centrum znajdziemy również słynne wiatraki oraz Małą We-
necję (niezwykle romantyczny zakątek wyspy, z którego można 
podziwiać zachód słońca, wsłuchując się w szum morskich fal). 
Obiekt znajduje się ok. 3 km od miejscowego portu. Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 3,5 - 4 godz. (długość transferu 
zależy od połączeń promowych). Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Najbliższa plaża znajduje się ok. 1 km od hotelu. Leżaki i parasole 
(dodatkowo płatne ok. 10 - 15 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h), restauracja Relais et Châteaux (serwująca wy-
kwintne dania haute cuisine przyrządzane ze starannie wyselek-
cjonowanych produktów z lokalnych upraw), bar, leżaki i parasole 
przy basenie, bar przy basenie, jacuzzi, prywatny parking, pralnia 
(za dodatkową opłatą).
Pokoje
Pokoje i apartamenty typu suite w obiekcie są elegancko urzą-
dzone w etnicznym stylu. W każdym pokoju znajduje się łazienka 
z WC (prysznic lub wanna, szlafrok, kapcie, bezpłatny zestaw ko-
smetyków), klimatyzacja, TV-Sat, minibar, ekspres do kawy lub 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, balkon lub taras z mebla-
mi ogrodowymi. Na życzenie dostępny jest sprzęt do prasowania. 
Hotel oferuje następujące typy pokoi:
- 2-osobowe lub 3-osobowe pokoje (ok. 24 m²)
- Apartamenty typu Junior Suite (ok. 32 m²- 52 m²)
- Apartamenty typu Suite (ok. 70 m² - 120 m²)
Dzieci w wieku do 2 lat mogą na życzenie skorzystać z łóżeczka 
dziecięcego.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.

Program sportowy i animacyjny
Centrum fitness z siłownią /salą do ćwiczeń. Za dodatkową opłatą 
- masaż oraz SPA i centrum odnowy biologicznej.
Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.myconiankorali.gr

Royal We dwoje

Luksus, wygoda, relaks - to trzy słowa, które przychodza na myśl każdemu kto w nim zamieszka. Zapierający dech w piersiach widok 
na Morze Egejskie, obsługa, która zadba o wszystko. W takim klimacie poczujesz spokój i odprężenie. Gorąco polecamy!

Myconian Corali – Mykonos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

4670 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz

Maj od 4670 8299

Czerwiec od 5220 9220

Lipiec od 8499 14699

Sierpień od 6570 11499

Wrzesień od 4770 8470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5199 

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

Dopłata za obiadokolacje od 2240

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 dni



173

Grecja Mykonos

Położenie
Hotel Mykonian Kyma - Design położony jest na wzgórzu w miej-
scowości Mykonos Town. Obiekt oddalony jest zaledwie o 1 km od 
centrum Mykonos, gdzie znajdują się słynne wiatraki oraz kluby 
nocne. W centrum znajduje się również szeroki wybór restuaracji, 
tawern oraz lokalnych sklepów. Mykonos nazywana grecką Ibizą 
słynie z życia nocnego, niekończących się imprez oraz pięknych 
piaszczystych plaż sprzyjających leniwemu relaksowi. Odległość 
od portu w Mykonos wynosi 3 km. Transfer z lotniska do hote-
lu trwa ok. 3,5 - 4 godz. (długość transferu zależy od połączeń 
promowych). Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystyczne-
go w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu
Plaża
Najbliższa plaża znajduje się ok. 1 km od hotelu. Leżaki i parasole 
(dodatkowo płatne ok. 10 - 15 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h) restauracja główna, 5 basenów, leżaki i parasole 
przy basenie, taras słoneczny, bar przy basenie, prywatny par-
king. Za dodatkową opłatą: pralnia, salon piękności, masaż.
Pokoje
52 luksusowych pokoi oraz 29 nowoczesnych apartamentów – 
urządzonych w typowych dla wyspy białych kolorach oraz w stylu 
architektury cykladzkiej (połączenie prostych linii i zaokrąglo-
nych kształtów). W każdym pokoju i apartamencie znajduje się 
łazienka z WC (prysznic lub wanna, suszarka do włosów, kapcie, 
bezpłatny zestaw kosmetyków), klimatyzacja, lodówka, TV-Sat., 
żelazko, sejf, minibar, ekspres do parzenia kawy (Nespresso Ma-
chine). Hotel oferuje następujące typy pokoi i apartamentów:
- Pokoje 2-osobowe, 3-osobowe (26 m²)
- Apartament typu Junior Suite (28 m² - 30 m²) – z widokiem na 
morze lub z widokiem na morze i zachodzące słońce oraz wanną 
z hydromasażem na świeżym powietrzu lub z widokiem na morze 
i prywatnym basenem
- Apartament typu Mediterranean Suite z prywatnym basenem 
bez krawędzi (80 m²)

Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Codziennie muzyka na żywo, nowoczesne centrum SPA (Satori 
Thalasso Spa), centrum fitness z siłownią i salą do ćwiczeń.
Internet
Bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu Wi-Fi na terenie całego 
hotelu.
www.myconiankyma.gr

Royal We dwoje

Jeden z najlepszych hoteli na wyspie. Nowoczesny design, profesjonalna obsługa, przepyszna kawa - to wszystko składa się na luksusowy 
odpoczynek w Myconian Kyma. Idealne miejsce na romantyczne wakacje we dwoje.

Myconian Kyma – Mykonos Town 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

4670 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz

Maj od 4670 8299

Czerwiec od 5199 9199

Lipiec od 8499 14699

Sierpień od 6470 11299

Wrzesień od 4770 8470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4999 

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

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Grecja Mykonos

Położenie
Dwupiętrowy hotel usytuowany jest w  spokojnym regionie 
Vryssi, w pobliżu miasta Mykonos. Został zbudowany zgodnie 
z tradycyjnym stylem architektonicznym wyspy - w odcieniach 
bieli i błękitu. Znajduje się niewielkiej odległości od plaży Megali 
Ammos (ok. 1 km) i plaży Ornos (ok. 2 km). Port w Mykonos od-
dalony jest od hotelu o zaledwie 1 km, a od krajowego lotniska 
dzieli obiekt 3,5 km.
Plaża
Zlokalizowany 500 m od plaży Ammos Beach.
Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja, restauracja główna ze stolikami wewnątrz 
budynku i na tarasie, basen z tarasem (leżaki i parasole bezpłat-
ne), bar przekąskowy przy basenie, kawiarnia, pokój telewizyjny, 
ogród na dachu, duży parking.
Pokoje
Hotel oferuje 40 komfortowo urządzonych pokoi wyposażonych 
w klimatyzację, TV-Sat., radio, lodówkę, sejf. Z kolei łazienka wy-
posażona jest w prysznic lub wannę, WC, suszarkę do włosów, 
zestaw kosmetyków, szlafrok, kapcie oraz żelazko (z deską do 
prasowania). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecię-
cego (na życzenie). Każdy pokój posiada balkon lub werandę ze 
spektakularnym widokiem na basen, ogród lub góry.
Wyżywienie
Śniadanie kontynentalne serwowane w sali jadalnej w formie 
bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi zajęć sportowych i animacyjnych.
Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi na terenie hotelu.
www.vienoulas-myconos.com

We dwoje

Vienoula’s Garden to hotel w którym każdy pozna prawdziwą grecką gościnność. Prowadzony przez rodzinę obiekt bardzo dba o wygodę 
Gości, roztacza nad nimi opiekę i zapewnia przyjazną atmosferę. Komfortowe pokoje zaprojektowane w cykladzkim stylu sprawią, że Twój 
pobyt będzie niezapomniany.

Vienoulas Garden – Mykonos 

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

4149 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz

Maj od 4149 7430

Czerwiec od 4220 7549

Lipiec od 4999 8849

Sierpień od 5220 9220

Wrzesień od 4249 7599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3730 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3249 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Grecja Mykonos

Położenie
Hotel Alkistis znajduje się w spokojnej miejscowości Agios Stefa-
nos na wyspie Mykonos. Mykonos to jedna z najpopularniejszych 
wysp greckich, z nieograniczonym wyborem restuaracji, tawern 
oraz klubów z muzyką taneczną. Mykonos to również piękne 
piaszczyste plaże, labirynty kamiennych uliczek oraz słynne 
wiatraki. Obiekt usytuowany jest wśród zieleni, składa się z kilku 
budynków, kaskadowo schodzących do morza. Odległość do na-
jatrakcyjniejszego miejsca na wyspie, tętniącego życiem centrum 
Mykonos Town, wynosi 2,5 km, do portu Tourlos ok. 500 m. Możli-
wy dojazd autobusem, przystanek znajduje się ok. 50 m od hotelu 
(bilet ok. 1,8 EUR/os.). Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3,5 
- 4 godz. (długość transferu zależy od połączeń promowych). 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Piaszczysta plaża z łagodnym wejściem do krystalicznie czystej 
wody znajduje się bezpośrednio przy hotelu i oddzielona jest lo-
kalną drogą. Leżaki i parasole (dodatkowo płatne, ok. 10 - 15 EUR/
dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h), lobby, restauracja włoska „Capra”, kawiarnia 
i bar wewnątrz budynku i na zewnątrz z niesamowitym wido-
kiem na morze, basen zewnętrzny, bar przy basenie, bezpłatny 
prywatny parking.
Pokoje
Hotel dysponuje 102 pokojami typu standard oraz superior. Sty-
lowo urządzone pokoje wyposażone są w klimatyzację (indywi-
dualnie sterowana, bezpłatna), lodówkę, TV-Sat., sejf, telefon. 
W każdym pokoju znajduje się łazienka z WC, prysznicem i bez-
płatne przybory toaletowe, suszarka do włosów. Pokoje dyspo-
nują balkonem lub tarasem..
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Internet
Wi - Fi na terenie całego hotelu (bezpłatnie).
https://www.alkistismykonos.gr/en/

Przy plaży

Świetny stosunek jakości do ceny! Hotel Alkistis oferuje nowoczesny design i komfortowe wyposażenie. Idealne miejsce dla osób, które 
cenią sobie wypoczynek w cichym i spokojnym otoczeniu, a jednocześnie chcą korzystać z bliskości atrakcji w mieście Mykonos.  
Wg naszej opinii hotel po remoncie zasługuje na 4*. Doskonałe miejsce wypadowe do samodzielnego zwiedzania wyspy.

Alkistis – Agios Stefanos 

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

3720 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz

Maj od 3720 6720

Czerwiec od 3799 6849

Lipiec od 5699 10020

Sierpień od 5820 10220

Wrzesień od 3799 6849

Dopłata za obiadokolacje od 1295 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Grecja Mykonos

Przy plaży

Położenie
Mykonos Beach położony jest w Mykonos Town, zaledwie 300 m 
od centrum tętniocego życiem miasta, które nie śpi całą dobę! 
Mykonos to jedyne w swoim rodzaju miejsce - kosmopolityczna 
atmosfera, nieograniczony wybór lokalnych restuaracji i tawern 
serwujących pyszne owoce morza oraz piekne piaszczyste plaże, 
na których znajduje się wiele klubów z imprezami do białego 
rana. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3,5 - 4 godz. (długość 
transferu zależy od połączeń promowych). Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,5 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża Megali Ammos znajduje się przy hotelu i od-
dzielona jest lokalną drogą.
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h), basen z wodą morską (czynny w sezonie) z bez-
płatnymi parasolami i  leżakami, taras słoneczny, restauracja 
główna, bar przy basenie, biblioteka, parking.
Pokoje
Hotel posiada 43 pokoi z  widokiem na morze. 2- osobowe, 
3-osobowe, 4-osobowe pokoje (16-19 m²) oraz pokoje rodzinne 
(35 m²) urządzone są w prostym stylu, a ich wyposażenie obej-
muje lodówkę, klimatyzację (indywidualna), TV-Sat., telefon, sejf, 
minibar (za dodatkową opłatą). W każdym pokoju znajduje się 
łazienka z WC (prysznic lub wanna, suszarka do włosów), balkon 
lub taras.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji. Za dodatkową opłatą, na miejscu znajdują się: wy-
pożyczalnia rowerów, masaż, SPA i centrum odnowy biologicznej.
Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi.
https://www.mykonosbeach.gr

Mykonos Beach to miejsce, gdzie łączy się tradycyjny cykladzki styl z nowoczesnością. Panoramiczny taras z basenem i widokiem na Morze 
Egejskie zapewnia relaksujące i romantyczne chwile spokoju.

Mykonos Beach – Mykonos Town 

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

3399 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz

Maj od 3649 6599

Czerwiec od 3749 6770

Lipiec od 4870 8649

Sierpień od 4349 7770

Wrzesień od 3399 6199

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Grecja Mykonos

We dwoje

Położenie
Hotel Artemis położony jest tuż przy plaży Agios Stefanos 
w północno-wschodniej części wyspy Mykonos. Okolica hotelu 
jest bardzo spokojna i wiele obiektów turystycznych znajduje się 
bardzo blisko. Hotel Artemis jest własnością tej samej rodziny 
od 1976 roku i jest jednym z pierwszych hoteli w okolicy. Słynie 
z gościnności, nienagannej obsługi i idyllicznej lokalizacji. Od-
ległość do najatrakcyjniejszego miejsca na wyspie, tętniącego 
życiem centrum Mykonos Town, wynosi 2,5 km, do portu Tourlos 
ok. 500 m. Możliwy dojazd autobusem, przystanek znajduje się 
ok. 20 m od hotelu (bilet ok. 1,8 EUR/os.). Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 3,5 - 4 godz. (długość transferu zależy od 
połączeń promowych). Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 0.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Piaszczysta plaża Agios Stefanos znajduje się zaledwie 20 m od 
hotelu (oddzielona od hotelu lokalną drogą). Na życzenie i za 
niewielką opłatą hotel Artemis oferuje parasole i leżaki.
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h), lobby, pokój śniadaniowy/kawowy, bar, bar 
z przekąskami, taras z widokiem na plażę, bezpłatny parking.
Pokoje
Obiekt składa się z 23 pokoi - wyposażonych w klimatyzację, 
lodówkę, TV-Sat., łazienkę z WC (prysznic, suszarka do włosów), 
sejf oraz balkon lub taras. Pokoje są podzielone na 2 kategorie: 
pokoje dwuosobowe i trzyosobowe. Niektóre pokoje mają bez-
pośredni widok na morze.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi zajęć sportowych i animacyjnych.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu.
http://www.artemishotel.net

Motto hotelu brzmi „Jesteśmy tutaj po to aby pomóc” i właściciel, pan Antonis, jest na to najlepszym przykładem! Zawsze uśmiechnięty 
i gotowy udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania, prośby lub porady. Znakomita plaża, przyjazne otoczenie i dobrze zorganizowany hotel 
zagwarantują przyjemny pobyt podczas wakacji na Mykonos.

Artemis – Agios Stefanos +

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: MYK CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz

Maj od 3020 5549

Czerwiec od 3070 5630

Lipiec od 3799 6849

Sierpień od 3630 6570

Wrzesień od 3099 5699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2930 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 2670 

Kategoria lokalna: **

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Grecja Naxos

      –› Wyloty z: Warszawa  
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Grecja Naxos

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EURO – można płacić kartami kredytowymi 
i korzystać z 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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8-10 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.

W regionie
Naxos Town
Stolica i serce wyspy. Znajdziemy tu przepiękną 
cykladzką architekturę, zamkowe mury i bizan-
tyjskie kościoły. Kamienne uliczki, w których 
można się zatracić, kawiarnie, w których 
skosztujemy greckiej kawy oraz promenada 
zachęcająca do wieczornych spacerów. W cen-
trum znajduję się również marina. 
Agia Anna
Położona na południe od Chory miejscowość 
z piękną piaszczystą plażą. Świetne miejsce 
zarówno do plażowania jak i jako punkt wypa-
dowy do zwiedzania całej wyspy. 
Plaka Beach
Dobrze zorganizowana plaża z pełną infrastruk-
turą, poszczycić się może pięknym kolorem 
piasku oraz turkusową wodą. Liczne tawerny 
i restauracje serwują świeże owoce morza oraz 
lokalne specjały. Miejscowość jest świetnie 
skomunikowana z Naxos Town.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - 
port- lotnisko oraz port - hotel - port, przeprawy 
promowe Santorini - Naxos - Santorini, 7 roz-
poczętych dób hotelowych (6 dób hotelowych 
na Naxos, 1 na Santorini - hotel 3* ze śniada-
niem - pierwsza lub ostatnia doba hotelowa 
w zależności od rozkładu lotu), wyżywienie wg 
opisu zakwaterowania, opiekę rezydenta, pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistan-
ce i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fa-
kultatywnych, posiłków innych niż wymienione 
w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, napo-
jów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano 
inaczej oraz innych wydatków osobistych.
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od 
standardu hotelu i wynosi od 0,5 do 4 EUR za 
pokój za dzień pobytu. Podatek płatny będzie 
obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowa-
niem. Szczegóły w opisie obiektu.

Naxos to największa ze wszystkich wysp Cykladzkich, 
sąsiadująca m.in. z Santorini, Mykonos, Paros i Ios. 
Naxos to cudowna mieszanka iście greckich widoków 
– klimatycznych kamiennych uliczek, bielonych 
domków z niebieskimi okiennicami oraz jednych 
z najpiękniejszych plaż w całej Grecji! Piaszczyste, ciągnące 
się kilometrami oraz łagodnie schodzące do turkusowej 
wody zapraszają do błogiego wypoczynku. Warto również 
wspomnieć o kuchni na Naxos, liczne tawerny serwują 
prawdziwe greckie dania, przygotowywane ze świeżych, 
lokalnych składników. Zapraszamy na Naxos, jednego 
z niewielu miejsc, które mogą poszczycić się unikalnym 
i wyjątkowym czarem, który zachwyci każdego.

NAXOS

Naxos Town

Agia Anna
Agios Prokopios

Plaka Beach

Naxos

Turcja

EgiptLibia

Grecja

Grecja
Naxos
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

Island Tour – poznaj Naxos!
Wycieczka po wyspie Naxos to propozycja dzięki której, oprócz 
głównej miejscowości, Chory można zobaczyć również zupełnie 
inne górzyste oblicze wyspy. Pierwszym punktem naszego pro-
gramu będzie wizyta w wiosce Domalas, słynącej z niezwykle 
ciekawych wyrobów ceramicznych. Tam, w rodzinnej pracowni, 
o wielopokoleniowej tradycji zapoznamy się z procesem po-
wstawania typowych dla Naxos dzbanków na wino. Zobaczymy 
również kubek sprawiedliwości oraz udamy się do starej tłoczni 
oliwy, aby zapoznać się z tradycyjnym sposobem wytwarzania 
słynnej oliwy na wyspie. Następnie w miejscowości Halki, uda-
my się do destylarni kitronu, czyli likeru produkowanego tylko 

na wyspie Naxos, tam zapoznamy się z technika produkcji tego 
likieru, zobaczymy drzewa kitronu oraz skosztujemy tego likieru. 
Z Chalki wybierzemy się w głąb gór do wioski Apeiranthos. Zoba-
czymy tam maleńka miejscowość całą pobudowaną z lokalnego 
marmuru. Wyspa Naxos słynie z kopalń odkrywkowych marmuru, 
a już od starożytności marmur z Naxos cieszył się bardzo dużym 
powodzeniem. Jadąc przez góry, w drodze powrotnej, będziemy 
mieli okazję podziwiać ogromne ściany skalne marmuru. Ostat-
nim punktem naszej wycieczki będzie pobyt na jednej z przepięk-
nych plaż, oznaczonych Błękitną Flagą. Plaża Plaka jest najdłuższą 
plażą na zachodnim wybrzeżu Naxos. Cena ok. 47 EUR/os.

Delos i Mykonos
Rejs na wyspy Delos i Mykonos to propozycja całodniowej wyciecz-

Góry, morze, sporty, starożytne świątynie, zamki… 
Problem z wyborem miejsca na wakacje? To 
już za nami, na Naxos znajdziemy piaszczyste, 
rajskie plaże, szczyty górskie w których kryją się 
kopalnie marmuru, starożytne świątynie i nadal 
zamieszkały zamek Wenecki. Polecam wyspę 
zarówno dla wszystkich szukających relaksu jak 
i dla bardziej aktywnych lubiących sporty wodne 
czy jazdę konną oraz dla fanów historii, nie tylko 
starożytnej.

Monika Grabarczyk
Pilot wycieczek Rainbow

Grecja
Naxos
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Naxos

Naxos
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ki statkiem, podczas której będą Państwo mogli podziwiać zabytki 
starożytnej Grecji, ale również jedną z najbardziej kosmopolitycz-
nych wysp Greckich. Pierwszy przystanek to wyspa Delos, czyli 
mityczne miejsce narodzin boga Apolla i bogini Artemidy. Z cza-
sów świetności wyspy przetrwały ruiny domów, teatru oraz zespół 
świątyń ku czci bogów. Do najciekawszych zabytków należą: Ago-
ra, Galeria Lwów i Sanktuarium Apolla, a także domy mieszkalne ze 
zdobnymi mozaikami na podłogach. Po zwiedzeniu wyspy krótka 
przeprawa na Mykonos, gdzie zwiedzimy stolicę wyspy Mykonos 
Town z pięknymi bielonymi domkami, labiryntem nieskończonej 
ilości wąskich uliczek oraz słynnymi wiatrakami. Fascynujące są 
również niektóre domy, które po prostu wyrastają z morza, pod-
mywane falami na wysokość pierwszego piętra. Mykonos Town 
słynie również z życia nocnego i nazywane jest grecką Ibizą. Tak 
szerokiego wyboru tawern, restauracji, barów i klubów skomaso-
wanego na tak małej przestrzeni nie ma chyba nigdzie w Europie. 
Pospacerujemy starą dzielnicą miasta, która nosi wdzięczną nazwę 
„Małej Wenecji”, gdzie znajdują się zabytkowe, średniowieczne 
domy. Spacerując po starym mieście, zobaczymy też kościół 
Paraportiani, jeden z najstarszych na wyspie. Udamy się również 
pod słynne wiatraki i przy odrobinie szczęścia zobaczymy symbol 
wyspy, mieszkającego tutaj pelikana Petrosa. Cena ok. 70 EUR/os.

Parostatkiem w piękny rejs
Rejs promem na Wyspę Paros, trzecią co do wielkości wyspę na 
archipelagu Cyklad. Paros zachwyca malowniczym krajobrazem: 
niewielkie wzgórza, wśród których umieszczone są kościoły, 
niekończące się plaże, ruiny starożytnych budowli oraz małe, 
błękitno-białe wioski skąpane w promieniach słońca. Wyspa 
słynie z marmurów, które były wykorzystywane m.in. do budowy 
Akropolu. Zwiedzimy miejscowość Naussa oraz Parikię, stolicę 
i zarazem główny port wyspy. Parikia to cudowny labirynt krę-
tych uliczek, które zaprowadzą nas do przepięknej, bizantyjskiej 
świątyni Ekatontapiliani (Matki Boskiej Stu Drzwi). Naoussa nato-
miast znana jest z widoku suszących się tu na słońcu ośmiornic. Te 
owoce morza są zdecydowanie potrawa flagową rybackiej Naousy. 
W Naoussa, można też skosztować ryb i innych owoców morza. 
Miejscowość uważana jest za jedno z najpiękniejszych miasteczek 
na Cykladach. Po zwiedzaniu czas wolny w Naussie, na plażowanie, 
lunch, samodzielne odkrywanie miasteczka. Cena ok. 50 EUR/os.

Małe jest piękne
Rejs na wyspę Kufonnisi, określaną przez wielu mianem rajskiej 
wyspy. To niewielka wyspa, najmniejsza zamieszkała wyspa w ar-
chipelagu Cyklad, ale zachwycająca i bijąca na głowę inne wyspy 
ze względu na swoje piękne, urokliwe plaże i zatoczki z lazurową 
wodą. Naszą wycieczkę rozpoczniemy od wspólnego spaceru, 
gdzie zobaczymy port rybacki, charakterystyczne dla wyspy XIX 
wieczne wiatraki oraz kościół św. Jerzego, zbudowany w typowo 
greckim stylu, biały, z błękitnym detalami, gdzie od 2000 roku 
znajdują się relikwie patrona. Po części wspólnej będą Państwo 
mieli czas wolny na plażowanie, ze względu na maleńki rozmiar 

wyspy do większości plaż można dotrzeć pieszo. A prawdziwych 
przeżyć dostarcza spacer wzdłuż południowego brzegu wyspy, 
pięknym poszarpanym brzeg z niewielkimi, ukrytymi w zatocz-
kach plażyczkami i naturalnymi basenami. Stąd też nazwa wyspy: 
koufos znaczy wydrążony, a nissi to wyspa. Cena ok. 50 EUR/os. 

Zwiedzanie

Portara
Kamienny Portal Świątyni Apollina (VI w. p.n.e.), znak firmowy 
Naxos. Ze wzgórza rozciąga się przepiękna panorama na stolicę 
wyspy, Chorę. 
 
Domalas
Tutaj znajdują się typowe warsztaty ceramiki cykladzkiej i trady-
cyjna tłocznia oliwy. Tam, w rodzinnej pracowni, o wielopokole-
niowej tradycji zapoznamy się z procesem powstawania typo-
wych dla Naxos dzbanków na wino. Zobaczymy również kubek 
sprawiedliwości Pitagorasa.

Apeiranthos
Schowana w samym sercu wyspy, klimatyczna wioska. Zapra-
szamy do spacerowania i skosztowania kawy z widokiem na 
malowniczy górzysty krajobraz. 

Relaks

Open Air Cinema 
Kino ‘pod gwiazdami”, znajdujące się w Naxos Town. Ciekawa 
alternatywa do spędzenia wieczoru po całodniowym plażowaniu.

Festival na Naxos
W lipcu i sierpniu na wyspie Naxos organizowane są liczne atrak-
cje w ramach festiwalu – zapraszamy na sztuki teatralne, pokazy 
tańca, koncerty i wiele innych. Pełny program atrakcji dostępny 
na stronie festiwalu.

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

Mykonos
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Royal We dwoje

Położenie
Porto Naxos to luksusowy hotel położony w Naxos Town, zaled-
wie kilka minut spacerem od centrum stolicy wyspy, Chory, w któ-
rej znajduje się również port oferujący połączenia na pobliskie 
wyspy: Mykonos, Santorini, Paros i Delos. Naxos to największa 
wyspa należąca do archipelagu Cyklad. Słynie z marmuru, likie-
ru cytrynowego i specjalnej odmiany słodkich ziemniaków. To, 
co odróżnia ją od pozostałych wysp cykladzkich, to przepiękne, 
piaszczyste plaże. Najładniejsza z nich, Agios Prokopios, uznawa-
na jest za jedną z najładniejszych w Europie. Turkusowa, przejrzy-
sta woda, kilometry złotego piasku oraz dobrze zorganizowana 
infrastruktura zapraszają do błogiego wypoczynku. Oprócz barów 
plażowych znajdziemy tu liczne restauracje i tawerny serwujące 
przepyszne owoce morza oraz lokalne specjały z iście karaibskim 
widokiem w tle. Naxos Town kusi kamiennymi uliczkami, uro-
czymi zakątkami, białymi domkami z niebieskimi okiennicami 
oraz sklepami z rękodziełem, głownie piękną biżuterią. Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 3 - 3,5 godz. (obejmuje przeprawę 
promową). Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystyczne-
go w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Najbliższa plaża w centrum Naxos Town znajduje się ok. 500 m od 
hotelu. Leżaki i parasole - dodatkowo płatne (ok. 7 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja z obszernym lobby, parking, basen zewnętrzny z tara-
sem słonecznym (leżaki i parasole bezpłatnie), brodzik dla dzieci, 
bar przy basenie, tenis stołowy, siłownia, przechowalnia bagażu.
Pokoje
Elegancko i gustownie urządzone pokoje 2 - osobowe z łazien-
kami i balkonami lub tarasami (meble ogrodowe). Pokoje wypo-
sażone są w klimatyzację (indywidualnie sterowana, bezpłatna), 
TV - sat, lodówkę, sejf (bezpłatny), minibar (dodatkowo płatny).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji.

Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostepny w pokojach i lobby (bezpłatnie).
www.portonaxos.gr

Wysokiej klasy hotel dla najbardziej wymagających Klientów, kusi eleganckimi pokojami, dużą strefą basenową oraz obsługą na wysokim 
poziomie. Dodatkowym atutem hotelu jest położenie, zaledwie kilka minut spacerem od urzekającego Naxos Town, w którym nie sposób 
się nudzić.

Porto Naxos – Naxos 

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: NAX CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 4270 7649

Czerwiec od 4549 8099

Lipiec od 5449 9599

Sierpień od 4599 8199

Wrzesień od 4030 7249

CENA OD

4270 zł

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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We dwoje

Położenie
Alkyoni Beach to elegancki hotel położony w  otoczeniu za-
dbanego ogrodu, kilka minus spacerem od Naxos Town, stolicy 
wyspy. Wieczorami miasto tętni życiem, w prawdziwej greckiej 
atmosferze. Samo Naxos poszczycić się może najpiękniejszymi 
plażami spośród wszystkich wysp należących do archipelagu 
Cyklady, z  którymi jest dobrze skomunikowana. W  centrum 
miasta znajduje się port oferujący połączenia m.in. z Santorini 
i Mykonos. Na Naxos w lipcu i sierpniu organizowany jest festiwal, 
w ramach którego dostępne są takie atrakcje jak: kino pod gwiaz-
dami, pokazy tańca, sztuki teatralne. Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 3 - 3,5 godz. (obejmuje przeprawę promową). Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Najbliższa plaża w centrum Naxos Town znajduje się ok. 150 m od 
hotelu. Leżaki i parasole - dodatkowo płatne (ok. 7 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, parking, restauracja, basen zewnętrzny z tara-
sem słonecznym (leżaki i parasole bezpłatnie), bar przy basenie, 
restauracja a’la carte (dodatkowo płatna).
Pokoje
Komfortowo urządzone pokoje 2 - osobowe z łazienkami i bal-
konami lub tarasami (meble ogrodowe). Pokoje wyposażone są 
w klimatyzację (indywidualnie sterowana, bezpłatna), TV - sat, 
lodówkę, sejf (bezpłatny), minibar (dodatkowo płatny). W łazien-
ce suszarka do włosów.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostepny w pokojach i lobby (bezpłatnie).
www.alkyonibeachhotel.gr/

Zadbany, zdudowany w cykladzkim stylu, zatopiony w pięknym ogordzie hotel. Zapraszamy do relaksu przy ładnie zaaranżowanym basenie 
z widokiem na morze i Naxos Town.

Alkyoni Beach – Naxos 

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: NAX CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 4199 7520

Czerwiec od 4249 7599

Lipiec od 4620 8220

Sierpień od 4399 7849

Wrzesień od 4299 7699

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3199 

CENA OD

4199 zł

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Położenie
Plaza Beach to bardzo dobrze zorganizowany hotel, zlokalizowa-
ny tuż przy jednej z najładniejszych na wyspie plaż - Plaka Beach. 
Naxos to największa wyspa archipelagu cykladzkiego, na której 
znajdziemy zarówno charakterystyczną dla tego regionu zabudo-
wę - białe domki z niebieskimi okiennicami, labirynty kamiennych 
uliczek, jak i prawdziwą grecką atmosferę. Ok. 100 m od hotelu 
znajduje się przystanek autobusowy, z którego regularnie kursuje 
autobus do stolicy wyspy, Naxos Town (bilet ok. 2 EUR/w jedną 
stronę). Autobus zatrzymuje się przy innych, świetnie zorgan-
ziowanych plażach, w tym Agios Prokopios, która oprócz pięknej 
lazurowej wody, oferuje liczne tawerny i restauracje z lokalną, 
domową kuchnią. Naxos to również świetne miejsce do odwie-
dzenia Mykonos, Santorini czy Paros lub Delos. Promy odpływają 
z portu w Chorze, stolicy wyspy. Transfer z lotniska do hotelu trwa 
ok. 3,5 - 4 godz. (obejmuje przeprawę promową). Cena nie obej-
muje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1.50 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony jest 50 m od pięknej, piaszczystej plaży Plaka 
(przejście przez mało ruchliwą uliczkę dojazdową). Leżaki i pa-
rasole - dodatkowo płatne (ok. 7 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, parking, duży basen zewnętrzny o nieregular-
nych kształtach z tarasem słonecznym (leżaki i parasole bezpłat-
nie), brodzik dla dzieci, bar przy basenie, siłownia.
Pokoje
Obiekt posiada komfortowo urządzone pokoje 2 - osobowe z ła-
zienkami i balkonami lub tarasami (meble ogrodowe). Pokoje wy-
posażone są w telefon, klimatyzację (indywidualnie sterowana, 
bezpłatna), TV - sat, lodówkę, sejf (bezpłatny), lodowkę, minibar 
(dodatkowo płatny).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).

Internet
Internet Wi-Fi dostepny w pokojach i lobby (bezpłatnie).
www.plazabeachhotel.gr

Plaza Beach to hotel dla każdego - świetnie zorganizowany, położony na ładnie zaaranżowanym terenie, tuż przy plaży. Dodatkowy plus 
za największy basen na całej wyspie. Miłośników greckich miasteczek zachęcamy do odwiedzania klimatycznego Naxos Town.

Plaza Beach – Plaka +

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: NAX CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 2649 4930

Czerwiec od 2899 5349

Lipiec od 3449 6270

Sierpień od 3249 5930

Wrzesień od 2749 5099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2620 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2249 

CENA OD

2649 zł

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Kategoria lokalna: **

We dwoje

Położenie
Sagterra to kameralny, prowadzony przez rodzinę, hotel, z za-
dbanym ogrodem oraz dobrą lokalizacją. Obiekt położony jest 
kilka minut spacerem od centrum stolicy wyspy, Chory, w której 
znajduje się również port oferujący połączenia się na pobliskie 
wyspy: Mykonos, Santorini, Paros i Delos. Naxos to największa 
wyspa należąca do archpelagu Cyklady. Słynie z marmuru, li-
kieru cytrynowego i specjalnej odmiany słodkich ziemniaków. 
Naxos Town zachwyca kameralnymi uliczkami, białymi domkami 
z niebieskimi okiennicami przyozdobionymi kolorowymi kwiata-
mi oraz wspaniałą, iście grecką atmosferą. Znadziemy tu liczne 
kawiarnie i tawerny, w których możemy skosztować lokalnych 
specjałów. Na Naxos w lipcu i sierpniu organizowany jest festi-
wal, w ramach którego dostępne są takie atrakcje jak: kino pod 
gwiazdami, pokazy tańca, sztuki teatralne. Transfer z lotniska do 
hotelu trwa ok. 3 - 3,5 godz. (obejmuje przeprawę promową). 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Najbliższa plaża w centrum Naxos Town znajduje się ok. 700 m od 
hotelu. Leżaki i parasole - dodatkowo płatne (ok. 7 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, niewielka restauracja, basen zewnętrzny z ta-
rasem słonecznym (leżaki i parasole bezpłatne).
Pokoje
Komfortowo urządzone, odnowione w 2017 roku, pokoje 2 - oso-
bowe z łazienkami i balkonami (meble ogrodowe). Pokoje wypo-
sażone są w klimatyzację (indywidualnie sterowana, bezpłatnie) 
oraz TV - sat. W łazienkach suszarka do włosów.
Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostępny w pokojach i ogólnodostępnych czę-
ściach hotelowych (bezpłatnie).
www.sagterra.com/

Hotel gościł wielokrotnie naszych Klientów, ale do tej pory były to grupy objazdowe. Z autentycznych opinii wynika, że Goście bardzo cenią 
w nim duże wygodne pokoje oraz autentyczny klimat Cyklad. Polecamy!

Sagterra – Naxos 

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: NAX CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 2999 5520

Czerwiec od 3070 5630

Lipiec od 3549 6430

Sierpień od 3330 6070

Wrzesień od 3099 5699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 

CENA OD

2999 zł

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Kategoria lokalna: **

We dwoje

Położenie
Coronis to hotel leżący w samym sercu niezwykle urokliwego Naxos 
Town, stolicy wyspy Naxos. Miasto charakteryzuje się cykladzką 
architerkturą, wąskimi, kamiennymi uliczkami, bielonymi domka-
mi z niebieskimi okiennicami, ozdobionymi kolorowymi kwiatami. 
W najbliższej okolicy hotelu znajduje się szeroki wybór restauracji, 
tawern, kawiarni oraz cukierni i lodziarni. Wieczorami miasto tętni 
życiem, w prawdziwej greckiej atmosferze. Samo Naxos poszczy-
cić się może najpiękniejszymi plażami spośród wszystkich wysp 
należących do archipelagu Cyklady, z którymi jest dobrze skomu-
nikowana. W centrum miasta znajduje się port oferujący połączenia 
m.in. z Santorini i Mykonos. Na Naxos w lipcu i sierpniu organizowa-
ny jest festiwal, w ramach którego dostępne są takie atrakcje jak: 
kino pod gwiazdami, pokazy tańca, sztuki teatralne. Transfer z lot-
niska do hotelu trwa ok. 3 godz. (obejmuje przeprawę promową). 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się ok. 300 m od hotelu. Leżaki i pa-
rasole - dodatkowo płatne (ok. 7 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, winda, bar, sejf w recepcji, kantor, sala TV.
Pokoje
Przytulne pokoje 2 - osobowe z łazienkami i balkonami (meble 
ogrodowe) z widokiem na marinę lub stare miasto. Pokoje wypo-
sażone są w klimatyzację (indywidualnie sterowana, bezpłatna), 
TV - sat, lodówkę. W łazienkach suszarka do włosów.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostępny w pokojach i ogólnodostępnych czę-
ściach hotelowych (bezpłatnie).
www.hotel-coronis.gr

Kameralny hotel o podstawowym wyposażeniu, bardzo wysoko oceniany przez Gości ze względu na lokalizację - w samym centrum 
niesamowitego Naxos Town. Zapraszamy!

Coronis – Naxos 

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: NAX CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 2899 5349

Czerwiec od 2949 5430

Lipiec od 3099 5699

Sierpień od 3049 5599

Wrzesień od 2970 5470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2330 

CENA OD

2899 zł

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Kategoria lokalna: ****

We dwoje

Bardzo ładnie zaaranżowane studia, z basenem, położone nieopodal pięknej piaszczystej plaży. Idealny wybór dla Klientów ceniących sobie 
niezależność oraz jako baza wypadowa do samodzielnego eksplorowania nie tylko Naxos, ale i całych Cyklad.

Położenie
Studia Annitas położone są w miejscowości Agia Anna, na połu-
dnie od stolicy wyspy Chory, w której znajduje się również port 
oferujący połączenia się na pobliskie wyspy: Mykonos, Santorini, 
Paros i Delos. Naxos to największa wyspa należąca do archpelagu 
Cyklady. Słynie z marmuru, likieru cytrynowego i specjalnej od-
miany słodkich ziemniaków. Agia Anna oferuje idealne miejsce do 
wypoczynku - piękne piaszczyste plaże oraz wody o turkusowym 
kolorze. Nieopodal obiektu znajduje się przystanek autobusowy, 
z którego można się dostać do okolicznych miejscowości o równie 
pięknych plażach oraz do stolicy wyspy (bilet ok. 2 EUR/w jedną 
stronę). Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3,5 - 4 godz. (obej-
muje przeprawę promową). Cena nie obejmuje lokalnego podat-
ku turystycznego w wysokości 1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek 
płatny będzie obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowaniem.
Plaża
Obiekt położony jest ok. 500 m od pięknej, piaszczystej plaży. 
Leżaki i parasole dodatkowo płatne (ok 7 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja, basen zewnętrzny z tarasem sło-
necznym (leżaki i parasole bezpłatne), plac zabaw dla dzieci, bar 
przy basenie, sala TV, parking.
Pokoje
Komfortowo urządzone pokoje, składające się z pokoju dziennego 
pełniącego jednocześnie funkcję sypialni, aneksu kuchennego 
z podstawowym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia 
i sztućce), łazienki z wc oraz balkonu lub tarasu (meble ogrodowe: 
2 krzesła + stolik). Ponadto TV-sat, klimatyzacja (indywidualnie 
sterowana, bezpłatnie).
Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz pokojach Internet 
Wi-Fi - bezpłatny.
www.annitas-village.com

Studia Annitas – Agia Anna 

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: NAX CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 2649 4930

Czerwiec od 2699 5020

Lipiec od 3199 5849

Sierpień od 3220 5899

Wrzesień od 2749 5099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2749 

CENA OD

2649 zł

7
dni Długość pobytu: 7 dni



188

Grecja Peloponez

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań 
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Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EUR - Euro. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W miej-
scowościach turystycznych istnieje wiele 
miejsc w których można wymienić dolary 
USA.

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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8 EUR; 
woda 1l. - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

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

W regionie
Loutraki
Loutraki to przede wszystkim uzdrowisko po-
siadające cudowne wody lecznicze, z których 
słynie od starożytności. To również jeden 
z najbardziej znanych kurortów w Grecji, w tej 
chwili bardzo rozbudowany, z całym zapleczem 
turystycznym. Dla turystów miejsce to jest 
także doskonałym punktem wypadowym do 
Aten, Koryntu, Myken czy Epidauros.
Selianitika
Uważana za najpiękniejszą grecką wioskę 
między Patrą a Koryntem, jest miejscem wypo-
czynku również samych Greków. Leniwa waka-
cyjna atmosfera, krystalicznie czyste wody oraz 
bliskość zabytków to idealna mieszanka na 
udane wakacje.
 

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem charterowym do Patry, opłaty lotniskowe, 
transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 
rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie 
wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego 
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 jeśli w opisie hoteli 
nie podano inaczej, oraz innych wydatków 
osobistych.
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od 
standardu hotelu i wynosi od 0,5 do 4 EUR za 
pokój za dzień pobytu. Podatek płatny będzie 
obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowa-
niem. Szczegóły w opisie hotelu.

PELOPONEZ

Isthmia

Loutraki

Selianitika

Kinetta
Ateny

Tolo

GRECJA

Skafidia

Patra

Grecja

Peloponez

Grecja
Peloponez

Największy i najciekawszy półwysep Grecji, niegdyś 
połączony ze stałym lądem jedynie wąskim 
Przesmykiem Korynckim, w tej chwili podstawę 
komunikacji stanowią mosty. Miejsce to słynie 
z malowniczych plaż, w większości żwirowych (drobne 
jasne kamyki, otoczaki), pięknej przyrody, upraw 
oliwek, winorośli i owoców cytrusowych. Tu również 
znajdują się najcenniejsze zabytki archeologiczne 
- Olimpia, Mykeny, Epidauros, Korynt i Mistra. 
Stąd blisko również do Aten więc nawet podczas 
dwutygodniowego urlopu nie ma czasu na nudę.

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IV V VI VII VIII IX X
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Wycieczki lokalne

Argolida 
Zapraszamy Państwa na całodzienną wycieczkę do regionu 
Peloponezu zwanego Argolidą - zwiedzanie Pętli Argolidzkiej 
rozpoczniemy od Starożytnego Koryntu, miejsca, w  którym 
przemawiał święty Paweł. Następnie pojedziemy do świetnie 
zachowanego teatru antycznego w Epidauros, słynącego nie 
tylko ze swojej wielkości, ale przede wszystkim z niezwykłej 
akustyki, gdzie brzdęk rzuconej monety słychać nawet w najdal-
szych rzędach. Obecnie w teatrze tym wystawiane są starożytne 
sztuki teatralne bez użycia nagłośnienia, natomiast w starożyt-
ności miejsce to znane było ze świątyni Asklepiosa, boga sztuki 
lekarskiej. Kolejnym punktem naszego programu jest niezwykle 

urokliwe miasteczko Nafplio, które niegdyś było stolicą Grecji. 
Następnie przejazd do starożytnych Myken, będących ośrodkiem 
kultury mykeńskiej. Zobaczymy między innymi Bramę Lwów, Cy-
tadelę oraz Skarbiec Atreusa zwany grobem Agamemnona. Cena 
nie obejmuje biletów wstępów (ok. 30 EUR). Cena od 259 zł/os. 

Kolebka cywilizacji – Ateny
Wycieczka dla tych, którzy chcieliby poznać historię i najciekaw-
sze miejsca stolicy Grecji. Podczas wycieczki z lokalną przewod-
niczką zwiedzimy nowe Muzeum Akropolu, w którym zgroma-
dzono rzeźby znalezione na słynnym wzgórzu. Potem wejdziemy 
na Akropol, od wieków będącym symbolem miasta. Zobaczymy 
słynny Pantenon, świątynię Ateny Partenos, świątynię Ateny Nike 
oraz Erechtejon. Ponadto podjedziemy w najciekawsze punkty 

Grecja
Peloponez
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Chcesz przeżyć ciekawą lekcje historii? Zamiast 
szkolnej ławki i grubego podręcznika oferujemy 
Ci podróż do wszystkich tych miejsc, o których 
każdy się kiedyś uczył! Mykeny i Grób Agamem-
nona, Korynt, teatr w Epidauros - wszystko to na 
wycieczce „Peloponez w pigułce”! A może trochę 
natury i pięknych krajobrazów? Jeśli lubisz leni-
wie spędzać czas i chcesz nacieszyć oczy obłęd-
nymi widokami z okna kolejki to zapraszam na 
wycieczkę „Góry Peloponezu”.

Paulina Pupin
Rezydent Rainbow

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Epidaurus

Ateny
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miasta, do stadionu Kali Marmaro, na którym odbyły się pierwsze 
nowożytne Igrzyska Olimpijskie, pod budynek parlamentu, na 
placu Syndagma, gdzie zobaczymy oryginalną zmianę warty. Do-
datkowo będzie możliwość samodzielnego poznawania handlo-
wej części miasta i dalszego zwiedzania w czasie wolnym. Cena 
nie obejmuje biletów wstępów (ok. 25 EUR). Cena od 259 zł/os.

Góry Peloponezu – Kalavrita
Podróż rozpoczniemy przejazdem 22km kolejką wąskotorową 
przez wąwóz Vouraikos, która kursuje z wioski Diakopto do Ka-
lavrity. Trasa prowadzi przez góry, tunele, nad przepaściami i pod 
nawisami skalnymi. Odwiedzimy również Jaskinię Jezior, w której 
oprócz ciekawych stalaktytów i stalagmitów, będziemy podziwiać 
kaskadowo uformowane jeziora, które stanowią fenomen tej ja-
skini. Czas wolny w Kalavrita, spokojnym, górskim miasteczku, 
którego mieszkańcy zajmują się wyrobem różnych lokalnych spe-
cjałów. W drodze powrotnej odwiedzimy klasztor Mega Spilio, 
najstarszy klasztor w Grecji. Cena nie obejmuje biletów wstępów 
(ok. 10 EUR). Cena od 289 zł/os.

Rejs przez Kanał Koryncki 
Wycieczka rozpoczyna się od podziwiania Kanału Korynckiego 
z mostu położonego w najwyższym punkcie. Następnie przejazd 

do portu i podróż statkiem wzdłuż pionowych ścian kanału. Rejs 
daje możliwość zobaczenia wybrzeży dwóch mórz: Jońskiego 
i Egejskiego, które łączy ten kanał. Cena od 149 zł/os.

Lokalne krajobrazy 
Zapraszamy Państwa na popołudniową wycieczkę w lokalne za-
kątki Loutraki. Zatrzymacie się na skaju wzgórza w urokliwym 
żeńskim Monastyrze św. Patapiasza, skąd rozciąga się przepięk-
na panorama na Loutraki oraz dwie Zatoki połączone Kanałem 
Korynckim. Zobaczycie jedną z najstarszych kamiennych latarni 
morskich działających do dzisiaj. Poczujecie ducha antycznej 
Grecji stojąc nad ruinami Świątyni Hery. Posmakujecie tradycyj-
nego greckiego alkoholu – ouzo i lokalnej przekąski w tradycyjnej 
greckiej tawernie przy jeziorze Vouliagmeni, a dla chętnych moż-
liwość kąpieli lub spaceru wzdłuż jeziora do kanału łączącego go 
z Zatoką Koryncką. Cena ok. 35 EUR/os.

Relaks

Po zdrowie do Loutraki! 
Jednym z najstarszych greckich uzdrowisk jest Loutraki. W sta-
rożytności nazywane Therma od gorących źródeł. Słynęło ze 
swych walorów leczniczych już w czasach rzymskich i bizantyj-
skich. Wzdłuż wybrzeża ciągnie się długi deptak, zachęcający 
do spacerowania.

Odnowa ducha w SPA
Nowoczesne SPA w Loutraki bazuje na leczniczych wodach zwa-
nymi również wodami życia. Zachęcamy również do picia tych 
wód m.in. w miejskim parku rozstawione są wodopoje.

Promenada w Loutraki
Promenada w Loutraki przyciąga wielu turystów, a to za spra-
wą znajdujących się tu, bądź w najbliżej okolicy tawern, barów 
i restauracji. Doskonałe miejsce na spacer oraz kulinarną, grecką 
przygodę.

Dla aktywnych

Czas na sportowe emocje!
Na Peloponezie są idealne warunki do uprawiania sportów wod-
nych. Znaleźć tu można wypożyczalnie sprzętu. Zachęcamy do 
urozmaicenia sobie czasu spędzonego podczas urlopu.

Kuchnia 

Słoneczne menu kuchni greckiej 
Zdrowa i prosta a przy tym pełna słońca. Podobnie jak w kuch-
niach śródziemnomorskich i bałkańskich bogata w czosnek i  oli-
wę z oliwek, dużą ilość warzyw (zwłaszcza pomidorów, papryki), 
baraniny i ryb. Każde danie jest znakomicie doprawione.

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

Vouraikos
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Dla rodzinAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Royal

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Luksusowy, elegancki hotel marki Aldemar należy do najlepszych obiektów na Peloponezie. Doskonała, piaszczysta plaża, duże baseny, 
zjeżdzalnia do wody, piękny ogród, wyśmienite jedzenie, spa oraz mnóstwo, mnóstwo atrakcji sportowych - to wszystko składa się 
na wakacje na najwyższym poziomie. Hotel rekomendowany dla rodzin z dziećmi. Gorąco polecamy!

Aldemar Olympian Village – Skafidia 
Kategoria lokalna: *****
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Luksusowy hotel położony w miejscowości Skafidia należący do 
kompleksu hotelowego Aldemar Resorts. Odległość od lotniska 
w Araksos ok. 60 km, od przystanku autobusowego ok. 200 m. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysoko-
ści 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest płatny bezpośrednio w re-
cepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Rozległa, piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu, z łagod-
nym zejściem do wody. Parasole, leżaki i ręczniki bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 3 restauracje główne i 3 a’la carte, sala telewizyj-
na, sauna (dodatkowo płatna), kantor wymiany walut, wynajem 
rowerów i samochodów (za dodatkową opłatą), pralnia (dodat-
kowo płatne), 4 korty tenisowe (dodatkowo płatne), boisko do 
koszykówki i piłki nożnej, siłownia, basen, miniklub, plac zabaw, 
zewnętrzny basen dla dzieci.
Pokoje
Hotel oferuje 519 pokoi różnych typów. Pokój standardowy z wi-
dokiem na ogród / morze – podwójne łóżko lub 2 pojedyncze + 
składane łóżko. 
Pokój Bungalow – z bezpośrednim dostępem do basenu, podwój-
ne łóżko lub 2 pojedyncze + składane łóżko. 
Apartament z widokiem na ogród –2 pomieszczenia, sypialnia, 
salon, łazienka, możliwość dostawienia łóżeczka dla dziecka.
W każdym pokoju klimatyzacja, łazienka, suszarka do włosów, 
lustro, czajnik, TV, telefon, lodówka, sejf, balkon lub weranda, 
minibar (dodatkowo płatny).
Wyżywienie
All inclusive: w głównej restauracji Olympia lub Sympossio – 
wczesne śniadanie kontynentalne, śniadanie (kontynentalne, 
bufet amerykański), obiad w formie bufetu – restauracja Olympia 
i Ambrosia (sałatki, przekąski na zimno i ciepło, dania główne, 
ciasta, świeże owoce, lody, napoje bezalkoholowe, soki, lokalne 
piwo i wino, woda, makaron, pizza, lekkie przekąski, tortille, ka-
napki, ciasta, jogurt, świeże owoce, lody); kolacja w formie bufetu; 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe: główny bar Apollo, 
bar przy plaży Kioski; bary przy basenie Dolfin, Fontana, Pelagos.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bardzo rozbudowany program animacyjny. Tenis 
ziemny i stołowy, lekcje tenisa ziemnego (dodatkowo płatne), 
siatkówka plażowa, programy treningowe z trenerem, siłownia, 
sporty wodne (dodatkowo płatne), sauna (dodatkowo płatna), 
gry planszowe, quizy, konkursy, rzutki, bilard, nauka jazdy konnej, 
paintball, nauka pływania, boisko do koszykówki i piłki nożnej, 
muzyka na żywo, dyskoteki na plaży, konkursy tańca, gry w mo-
rzu i w basenie, miniklub, plac zabaw, basen zewnętrzny dla dzieci 
z zjeżdżalnią, występy w amfiteatrze, water polo, gimnastyka, 
step aerobik, siłownia wodna. Ponadto do dyspozycji nasz własny 
Figloklub oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci.
Internet
Bezpłatne, nielimitowane Wi-Fi na terenie hotelu.
www.aldemarolympianvillage.gr
 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty we: wtorki

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

CENA OD

1549 zł

KOD IMPREZY: GPO 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.

Maj od 1549 3020 4270 6720

Czerwiec od 2070 3970 5130 8299

Lipiec od 2749 5270 6270 10470

Sierpień od 2999 5499 6349 10520

Wrzesień od 2170 4099 4970 8199

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 1099 1099 
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Położenie
W 2017 roku hotel został przejęty przez znaną sieć Ramada. 
Poseidon Resort, zatopiony w pięknie utrzymanym ogrodzie, 
położony na wzniesieniu, oddalony jest o ok. 4 km od centrum 
znanego kurortu i uzdrowiska Loutraki, gdzie znajdują się liczne 
sklepy, bary, restauracje, dyskoteki, kasyno itp. Transfer z lotni-
ska do hotelu trwa ok. 3 godz. W najbliższym sąsiedztwie hotelu 
(jedynie 100 m) znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, 
w recepcji można zamówić taksówkę. Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwatero-
waniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy ładnej, żwirowej plaży. Leżaki 
i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z  lobby, sklepik z pamiątkami, hotelowy 
mini klub dla dzieci, przechowalnia bagażu (bezpłatna), klima-
tyzowana restauracja główna (dostępne bezpłatne krzesełka dla 
dzieci), bar przy basenie, 2 dodatkowe bary (nieobjęte ofertą all 
inclusive), 2 baseny oraz brodzik dla dzieci, leżaki i parasole (przy 
basenie - bezpłatne), siłownię (bezpłatnie), ręczniki plażowe (de-
pozyt ok. 10 EUR za 1 ręcznik). W centrum Loutraki znajduje się 
bankomat. Obiekt posiada eleganckie centrum SPA oferujące licz-
ne zabiegi pielęgnacyjne, relaksacyjne itp., wyposażone w basen 
kryty, saunę, jacuzzi (dodatkowo płatne). Klienci hotelu mogą 
korzystać również z części Wyndham Loutraki Poseidon Resort.
Pokoje
320 odnowionych, wygodnie wyposażonych pokoi 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dostawek dla 
dzieci) rozlokowanych w 1 i 2-kondygnacyjnych bungalowach, 
z łazienkami (suszarka do włosów na wyposażeniu) i balkona-
mi. W pokojach znajdują się: TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), 
lodówka, klimatyzacja. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania i lunche w formie bufetu, kolacje - rozbu-
dowany bufet, kilka dań do wyboru z zimnego bufetu (sałatki, 
warzywa), kilka dań do wyboru z ciepłego bufetu (zupa dnia, 

przystawki, dania główne), kilka rodzajów deserów do wyboru. 
Zimne napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole: piwo, ouzo, raki, 
brandy (10:00-22:00), w barze przy basenie.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu do dyspozycji gości: mini klub dla dzieci, kort 
do tenisa (bezpłatny), płatne wypożyczenie sprzętu sportowego, 
tenis stołowy, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, mini-
golf. W restauracji głównej raz w tygodniu organizowany jest ku-
linarny wieczór tematyczny z daniami kuchni greckiej i włoskiej. 
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Wi-Fi – bezpłatny

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Bardzo zielony, przestrzenny kompleks hotelowy z pięknym widokiem na zatokę. Doskonałe miejsce do spokojnego relaksu we dwoje 
lub z rodziną. Położenie sprzyja zwiedzaniu, w zasięgu ręki: uzdrowisko z naturalnym SPA i wodami leczniczymi Loutraki, oraz najciekawsze 
miejsca w Grecji: słynny Korynt, Ateny, Epidauros czy urocze Nafplio. Hotel wyróżnia się bardzo dobrym wyżywieniem.

Ramada Loutraki Poseidon Resort – Loutraki 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty we: wtorki

CENA OD

2099 zł

KOD IMPREZY: GPO 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.

Czerwiec od 2099 3399 4020 6199

Lipiec od 3070 5199 5630 9199

Sierpień od 2920 4520 5399 8070

Wrzesień od 2149 3549 4099 6430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2020 2930 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 430 470 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Luksusowy, nowoczesny hotel oddalony o ok. 10 min. od centrum 
znanego kurortu Loutraki, gdzie znajdują się liczne sklepy, bary, 
restauracje, dyskoteki, itp i zaledwie ok. 200 m od głównej pro-
menady z tawernami, sklepami, itp. Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 3 godz. W najbliższym sąsiedztwie hotelu nie ma przy-
stanku autobusu komunikacji miejskiej - najbliższy ok. 15 min. 
spacerem. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest płatny bezpośred-
nio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony przy pięknej, złocistej, żwirowej plaży. Leżaki 
i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz.z lobby, sklepik z pamiątkami, mini klub dla 
dzieci, przechowalnia bagażu (bezpłatna), TV w lobby, klimatyzo-
wana restauracja główna (dostępne bezpłatne krzesełka dla dzie-
ci), drink bar, bar przy basenie, 2 baseny oraz brodzik dla dzieci (ze 
słodką wodą), fontanny, sztuczne strumienie, leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatne, ręczniki kąpielowe - bezpłatne, kasyno,.Hotel 
akceptuje karty płatnicze. Na terenie obiektu znajduje się kantor 
i bankomat, a w kasynie bank. W centrum Loutraki jest również 
bankomat. Obiekt posiada eleganckie centrum SPA oferujące licz-
ne zabiegi pielęgnacyjne, relaksacyjne itp., wyposażone w basen 
kryty z podgrzewaną wodą, saunę, jacuzzi, siłownię (wszystkie 
atrakcje w centrum SPA dodatkowo płatne). W hotelu znajduje się 
także salon fryzjerski oraz bezpłatny parking dla gości hotelowych. 
Hotel oferuje również usługę room service - 24 - godz.
Pokoje
Hotel posiada 255 komfortowych pokoi z widokiem na morze 
i góry oraz 20 apartamentów. W pokojach znajdują się łazienka 
(suszarka do włosów, kosmetyki),TV-sat, telefon, mini bar (dodat-
kowo płatny), sejf (bezpłatny), klimatyzacja z możliwością indy-
widualnego sterowania. Balkony są tylko w pokojach z widokiem 
na morze. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne.
Wyżywienie
Soft all inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie wykwintnego, 
amerykańskiego bufetu. Hotel serwuje potrawy kuchni śródziem-

nomorskiej i greckiej, a także azjatyckiej. Dodatkowo każdy klient 
otrzyma w ciagu doby hotelowej: 2 klieliszki wina, 2 szklanki piwa, 
2 filiżanki kawy + ciasteczka, 2 napoje bezalkoholowe, 2 porcje lo-
dów. Istenie możliwość zamiany wina lub soku na piwo i odwrotnie.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu do dyspozycji gości: kasyno, mini klub dla dzieci 
(Klub Pirata). Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokoajch internet 
Wi-Fi- bezpłatny, kącik internetowy - dodatkowo płatny (ok. 
5 EUR/godz.).

Soft All Inclusive Przy plaży Royal

Zdecydowanie najlepszy hotel w okolicy, na pewno zaspokoi gusta wymagających klientów. Wykwintna, uroznaicona kuchnia i dodatkowy 
bonus w postaci kasyna. Gorąco polecamy i życzymy szczęścia w kasynie.

Club Hotel Casino – Loutraki 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty we: wtorki

CENA OD

2399 zł

KOD IMPREZY: GPO 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.

Czerwiec od 2399 3970 4520 7130

Lipiec od 3549 6149 6430 10770

Sierpień od 3399 5370 6199 9470

Wrzesień od 2499 4199 4699 7520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 3020 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1020 1599 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Grecja Peloponez

Położenie
Hotel Porto Rio położony jest w północnej części Peloponezu, nad 
brzegiem morza, w odległości zaledwie 8 km od miasta Patra. 
Przystanek autobusowy znajduje się tuż przy hotelu, a podmiejski 
przystanek kolejowy w odległości ok. 0,5 km.
Plaża
Prywatna piaszczysta plaża. Leżaki, parasole plażowe i ręczniki 
plażowe (tylko w sezonie letnim).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, winda, restauracja „thea - sea side” 
(krzesła dla dzieci w restauracji), sklep z prezentami, minimar-
ket, baseny, bar z przekąskami przy basenie; leżaki i parasole 
basenowe, bar na plaży, kasyno, bezpłatny parking, plac zabaw. 
dodatkowo płatne - SPA i centrum odnowy biologicznej. usługi 
prania i prasowania.
Pokoje
Hotel Porto Rio dysponuje ponad 200 komfortowo urządzonymi 
pokojami. Pokoje standardowe wyposażone są w klimatyzację/
ogrzewanie, TV, telefon, sejf, mini-bar, łazienkę z WC (prysznic/
wanna, suszarka do włosów). Każdy pokój posiada umeblowany 
balkon z widokiem na góry lub morze. Pokoje typu bungalow 
wyposażone są w indywidualnie sterowaną klimatyzację/ogrze-
wanie, TV, telefon, mini-bar, łazienkę z WC (prysznic/wanna) 
oraz posiadają werandę. Łóżeczko dziecięce i dodatkowe łóżko 
(na życzenie).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunche (13:30-15:30) i ko-
lacje (19:00 – 21:30) w formie bufetu. Do lunchu i kolacji napoje: 
soki, woda, piwo i wino. Popołudniowe przekąski (17:00-19:00): 
kawa, herbata, ciasta i lody. W godzinach 13:00 – 23:00 napoje 
bezalkoholowe (woda, soki) oraz alkoholowe (piwo, wino, lokalna 
alkohole) serwowane w barze przy basenie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego
Internet
Bezpłatnie dostępne na terenie całego obiektu.
www.portoriohotel.gr

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Sympatyczny hotel z ładnym ogrodem znajdujący się niedaleko Patry, która kusi wieloma atrakcjami. Polecamy ze względu na wygodną 
opcję All Inclusive, możliwość czynnego spędzenia czasu (plaża, siłownia, centrum odnowy biologicznej, kasyno).Klienci najwyżej oceniają 
widok na zatokę Koryncką z imponującym mostem Rio Antirion oraz doskonałą obsługę.

Porto Rio – Patra 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty we: wtorki

CENA OD

1770 zł

KOD IMPREZY: GPO 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.

Maj od 1770 2649 3299 4770

Czerwiec od 1970 3030 3630 5399

Lipiec od 2770 4520 4970 7899

Sierpień od 2670 3999 4799 7020

Wrzesień od 2049 3199 3770 5699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 2320 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 749 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni



197

Grecja Peloponez

Położenie
Hotel położony jest ok. 1km od promenady biegnącej wzdłuż 
tętniącego życiem kurortu, jakim są Loutraki (do promenady pro-
wadzi ulica). W mieście znajdują się liczne sklepy, bary, restaura-
cje, dyskoteki itp. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. 
W odległości ok. 100 m od hotelu znajduje się przystanek autobusu 
komunikacji miejskiej, z którego można dostać się do Loutraki oraz 
innych miasteczek wybrzeża. Do centrum Loutraki można również 
dojechać taksówką (ok. 6 EUR/1 strona). Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 1.50 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy ładnej, żwirowej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz.z lobby, sklepik, dobrze utrzymany ogród, 
przechowalnia bagażu (bezpłatna), TV w lobby, klimatyzowana 
restauracja główna (dostępne bezpłatne krzesełka dla dzieci), 
restauracja a’la carte serwująca dania kuchni greckiej i międzyna-
rodowej, bar w lobby, bar na plaży, basen z morską wodą, brak 
brodzika dla dzieci i ręczników kąpielowych, leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatne, mały plac zabaw dla dzieci. Hotel akceptuje 
karty kredytowe. Kantor, bankomat znajduje się ok. 1,5 km. Hotel 
posiada dostęp dla wózków inwalidzkich.
Pokoje
Hotel posiada 100 funkcjonalnie urządzonych, wyremontowanych 
pokoi 2-osobowych (możliwość maksymalnie 2 dostawek) poło-
żonych w budynku głównym lub budynku bungalow (remont nie 
obejmował łazienek). W pokojach znajdują się: łazienka (suszarka 
do włosów), TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), lodówka (bezpłat-
na), klimatyzacja (sterowana centralnie, bezpłatna) i balkon. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne.
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania w formie bufetu, lunche w formie 
mniejszego bufetu, kolacje w formie bogatego bufetu. Do kola-
cji serwowane jest lokalne wino (0,5 l/2 osoby), woda, soki dla 
dzieci. Napoje alkoholowe: wino, piwo, ouzo i bezalkoholowe 

w barze w lobby (11:00-12:00 i 16:30-18:30). O 17:00 herbata, 
kawa, ciasteczka i lody.
Program sportowy i animacyjny
Loutraki, to rozbudowany, wakacyjny kurort oferujący szereg roz-
rywek, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie! Na plaży w Loutraki 
sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu inetrnet Wi-Fi i kącik in-
ternetowy - bezpłatne.
www.hotelpappas.gr

Soft All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Wspaniała lokalizacja hotelu, nad morzem, a jednocześnie w pobliżu promenady i centrum znanego kurortu jakim są Loutraki. Hotel 
zapewnia bardzo dobry serwis i promuje szczególnie pobyty rodzinne - możliwość 3 dostawek z bardzo dużymi zniżkami, nawet dla trojga 
dzieci. Dodatkowy plus za gustownie urządzone, wyremontowane pokoje.

Pappas – Loutraki +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty we: wtorki

CENA OD

1799 zł

KOD IMPREZY: GPO 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.

Czerwiec od 1799 2649 3349 4770

Lipiec od 2570 3970 4630 6970

Sierpień od 2499 3520 4520 6220

Wrzesień od 1899 2830 3499 5070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1720 2349 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 449 449 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



198

Grecja Peloponez

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Położenie
Selianitika to nadmorska wioska grecka, która oferuje spokoj-
ną i odprężającą atmosferę, krystalicznie czyste wody w Zatoce 
Korynckiej oraz dużą różnorodność lokalnych rozrywek, takich 
jak tawerny rybne (świeże ryby od miejscowych rybaków), kino 
letnie (czynne w szczycie sezonu), bary i restauracje. Selianitika 
jest uważana za jedną z najpiękniejszych wiosek między Patrą 
a Koryntem. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1,5 godz. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony jest przy długiej, żwirowej plaży (przejście na 
druga stronę ulicy). Leżaki na plaży dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna całą dobę, lobby, restauracja główna, restauracja 
a’la carte „Pasta e Basta” serwująca kuchnię włoską (dodatkowo 
płatna), bar w lobby, basen, leżaki i parasole przy basenie (bez-
płatne), sejf przy recepcji.
Pokoje
Hotel posiada 36 pokoi standardowych wyposażonych w łazienkę 
z prysznicem, balkon lub taras, TV, klimatyzację, sejf (bezpłatny). 
Przeznaczone są dla maksymalnie 3 osób. Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju oraz jest na 
zapytanie. Pokoje rodzinne posiadają jedno łóżko podwójne oraz 
jedno łóżko piętrowe, łazienkę z prysznicem, balkon lub taras, 
klimatyzację, TV, sejf. Nie ma możliwości wstawienia łóżeczka dla 
dziecka do 2 lat. Pokoje posiadają widok na morze (bezpośredni 
lub boczny), basen lub góry.
Wyżywienie
All Inclusive – śniadania, lunche i kolacja w formie bufetu. Napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe od 11:00 do 22:00 (słodkie napo-
je, herbata, kawa filtrowana, piwo, ouzo, wino białe i czerwone), 
przekąski.
Program sportowy i animacyjny
W szczycie sezonu otwarty jest bar na dachu hotelu (dodatkowo 
płatny) organizujący wieczory tematyczne np. wieczór grecki, 
latino night itp.

Internet
Internet Wi - Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu oraz po-
kojach (bezpłatnie).
www.hotelkanelli.gr

Zadbany, kameralny, prowadzony z sercem hotel przeznaczony głównie dla Klientów szukających błogiego wypoczynku, tuż nad brzegiem 
morza. Miejscowość jest znana wśród samych Greków, którzy mają tu swoje letnie domy i spędzają w nich wakacje. Hotel jest również 
świetnym miejscem wypadowym do zwiedzania Peloponezu. Zapraszamy!

Kanelli Beach – Selianitika 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty we: wtorki

KOD IMPREZY: GPO 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.

Czerwiec od 1799 2699 3349 4849

Lipiec od 2499 3920 4520 6899

Sierpień od 2399 3499 4349 6199

Wrzesień od 1849 2799 3430 5020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2370 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 570 570 

CENA OD

1799 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Grecja Peloponez

Położenie
Aparthotel położony w spokojnej części uzdrowiska Loutraki, 
ok. 800 m od centrum miejscowości, gdzie znajdują się liczne 
sklepy, bary, restauracje, dyskoteki itp. Transfer z  lotniska do 
hotelu trwa ok. 3 godz. W pobliżu, przy plaży, znajduje się kilka 
barów, kawiarni. Do najbliższego sklepu spożywczego ok. 200 m, 
przystanek autobusowy 800 m. W odległości 400 m od aparta-
mentów zaczyna się promenada prowadząca do centrum Loutra-
ki, przy promenadzie znajdują się liczne tawerny. Cena nie obej-
muje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 100 m od żwirowej plaży. Przy plaży 
istnieje możliwość wypożyczenia leżaków i parasoli plażowych 
- w zamian za zamówienie kawy lub napoju.
Do dyspozycji gości
Zewnętrzna weranda ze stolikami i krzesłami, zielony teren wo-
kół budynków z dekoracyjnym grillem. Obiekt nie akceptuje kart 
płatniczych.
Pokoje
Obiekt posiada przestronne (pow. ok. 35 m2) i wygodnie urządzo-
ne pokoje typu studia, które składają się z pokoju dziennego peł-
niącego jednocześnie funkcję sypialni (studia 2-osobowe: 2 łóżka, 
studia 3-osobowe: dostawka w formie tapczanu 1-osobowego, 
nieco mniejszego od zwykłego łóżka), aneksu kuchennego z pod-
stawowym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, okap kuchenny, 
naczynia i sztućce), łazienki z wc oraz balkonu lub tarasu (meble 
ogrodowe: krzesła + stolik). Ponadto TV, klimatyzacja (dodatkowo 
płatna - ok. 7 EUR/dzień), minisejf (w cenie). Pokoje usytuowane 
są na parterze. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne.
Wyżywienie
We własnym zakresie. W Loutrakach liczne restauracje oraz ta-
werny, w których można smacznie zjeść.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie aparthotelu znajduje się plac zabaw dla dzieci. Przy 
plaży sporty wodne (dodatkowo płatne). Ponadto w Loutraki 

naturalne wody lecznicze, centrum uzdrowiskowe z naturalnym 
SPA (dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.seaandsun.gr

We dwoje

Solidnie wyremontowany obiekt z wyjątkowo dużymi pokojami. Idealny dla Klientów dysponujących skromniejszym budżetem i ceniących 
sobie niezależność. Świetne miejsce wypadowe do Koryntu i Aten.

Aparthotel Sea And Sun – Loutraki 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1349 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

14
dni

KOD IMPREZY: GPO 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.

Czerwiec od 1349 1749 2599 3270

Lipiec od 1699 2370 3199 4299

Sierpień od 1649 2149 3099 3930

Wrzesień od 1370 1820 2630 3399

Cena za dziecko (2-9 lat) już od 749 770 

Wyloty w: wtorki

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: ***

7
dni
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Grecja Riwiera Olimpijska

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław 



201

Grecja Riwiera Olimpijska

W regionie
Paralia / Korinos
Przyciąga piękną plażą, beztroską i gwarem 
licznych klubów, kawiarni, dyskotek, restau-
racji i tawern. Jest znakomitą bazą wypadową 
do zwiedzania zabytków starożytnej Grecji. To 
doskonałe miejsce dla osób nastwionych na 
zabawę w nocy i plażę w ciągu dnia. Korinos 
jest zdecydowanie spokojniejsze, a hotele 
położone są przy tej samej plaży, którą można 
dojść do rozrywkowego centrum Paralii.
Platamonas / Nei Pori
Nowoczesny kurort pomiędzy górami i mo-
rzem. W miasteczku i okolicach kursuje kolejka 
turystyczna, dojeżdżająca do pobliskiego 
Platamonas, gdzie można pospacerować 
wąskimi uliczkami i zwiedzić zamek. Doskonałe 
miejsce dla rodzin z dziećmi i osób starszych, 
zwłaszcza ze względu na kameralną atmos-
ferę oraz łagodne zejście do morza. Wzdłuż 
szerokiej i piaszczystej plaży, na której zawsze 

można znaleźć miejsce, rozciąga się nadmorska 
promenada z licznymi sklepami, tawernami 
i restauracjami.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - ho-
tel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych (w przypadku imprezy 11 - dniowej 
10 rozpoczętych dób hotelowych, wylot w śro-
dę, powrót w sobotę; w przypadku imprezy 
12 - dniowej 11 rozpoczętych dób hotelowych, 
wylot w sobotę, powrót w środę), wyżywienie 
wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego 
rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie ho-
teli nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od 
standardu hotelu i wynosi od 0,5 do 4 EUR za 
pokój za dzień pobytu. Podatek płatny będzie 
obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowa-
niem. Szczegóły w opisie hotelu.

Paralia

Leptokaria

Nei Pori
Platamonas

Korinos Beach

RIWIERA
OLIMPIJSKA

GRECJA

Kokkino Nero

Grecja

Riwiera
Olimpijska

Grecja
Riwiera Olimpijska

Ten kawałek Grecji nad spokojnym Morzem 
Egejskim słynie z doskonałej pogody i wyśmienitych 
plaż. Wysokie góry Olimpu skutecznie zatrzymują 
kontynentalne powietrze więc słońce świeci tu 
przez większość roku. Bliskość jednych z bardziej 
znanych europejskich zabytków przyciąga miliony 
turystów na wybrzeże północnej Grecji. Tu znajdują 
wypoczynek i dobrą zabawę, bo nikt nie umie się tak 
wspólnie bawić jak Grecy.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EURO - można płacić kartami kredytowymi 
i korzystać z bankomatów. W miejscowo-
ściach turystycznych istnieje wiele miejsc, 
w których można wymienić dolary USA.

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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8 EUR; 
woda 1 l - 1.5 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

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.

Riwiera Olimpijska ze względu na swoje central-
ne położenie, zwana jest „Sercem Grecji”. Będąc 
tutaj możecie wybrać się na wycieczkę np. do 
Aten, czy Meteorów.

X

Średnie temperatury
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Grecja

Riwiera Olimpijska
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Wycieczki lokalne

Olimp 
Wyprawa do Parku Narodowego Góry Olimp, gdzie okryci bia-
łą mgłą olimpijscy bogowie skrzętnie strzegą swych tajemnic! 
Wyprawę rozpoczniemy od schroniska Stavros ulokowanego na 
wysokości 944 m n.p.m. z pięknymi widokami na mitologiczny 
Olimp. Następnie odwiedzimy Litochoro, górskie miasteczko ulo-
kowane u stóp Olimpu i przespacerujemy się wąwozem rzeki Eni-
peas, do wodospadów Witos i wanien Afrodyty. Kolejnym punk-
tem będzie stary skansen Paleos Pantaleimonas - malownicza 
wioska zbudowana z kamienia w cieniu dwustuletnich platanów. 
Na zakończenie wizyta w średniowiecznej Twierdzy Krzyżowców 
z XIII w. w miejscowości Platamonas. Cena od 109 zł/os. 

Ateny - kolebka cywilizacji 
Zwiedzanie Aten rozpoczniemy od spaceru przez Ogrody Królew-
skie do stadionu Kalimarmaro, gdzie odbyły się pierwsze Igrzyska 
Olimpijskie ery nowożytnej. Następnie zwiedzimy Akropol (Pro-
pyleje, Partenon, Erechtejon, Świątynia Nike). Z Akropolu będzie-
my podziwiać panoramę Aten z licznymi wzgórzami, świątyniami 
i teatrami. Następnie spacer przez starożytną agorę grecką oraz 
rzymską. Dalej ruiny Biblioteki Hadriana, Katedra Ateńska oraz 
słynna zmiana warty na Placu Sindagma (Placu Konstytucji). Po-
nadto czas wolny na uroczych ateńskich placach z kawiarniami 
i sklepikami. W drodze powrotnej z Aten zatrzymamy się w Ter-
mopilach – miejscu słynnej bitwy 300 Spartan z Persami. Cena nie 
obejmuje biletów wstępów (ok. 25 EUR/os.). Cena od 219 zł/os.

Wycieczki lokalne, w których mogą uczestniczyć 
nasi Goście zawierają w sobie wszystko to co 
pozwala rozkochać się w Grecji. Piękno natury, 
powtórka z Mitologii, lazur morza, beztroska 
zabawa podczas rejsu statkiem, spacery uliczkami 
miasteczka Skiathos, plażowanie na jednej 
z najpiękniejszych plaż Grecji. Tych, którzy chcą 
wiedzieć więcej zapraszamy do odwiedzenia 
Meteorów – zespołu klasztorów i drugiego naj-
ważniejszego miejsce kultu religijnego w Grecji!

Paulina Muszyńska
Rezydent Rainbow

Meteory

Ateny

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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Meteory 
Aby tam dotrzeć przejedziemy piękną trasą przez uroczą i zwią-
zaną z mitami Dolinę Tembi oraz przez największą w Grecji rów-
ninę - Równinę Tesalską do miejscowości Kalambaka, położonej 
u stóp Meteorów. Stamtąd udamy się na zwiedzanie klasztorów 
zawieszonych między niebem a ziemią. W sumie wybudowano 24 
klasztory (każdy na innej skale). Do dnia dzisiejszego przetrwało 
tylko sześć - cztery męskie i dwa żeńskie, z których zwiedzimy 
dwa, a w nich przepiękne ikony, stare rękopisy i malownicze fre-
ski. W Kalambace odwiedzimy wytwórnię ikon, gdzie zobaczymy 
w jaki sposób się je wytwarza. Zespół klasztorów wpisany jest 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 
UNESCO. Cena od 149 zł/os.

Wyspa Skiathos 
Popłyniemy wzdłuż urokliwego półwyspu Pilion i wyspy Ewii - 
drugiej pod względem wielkości wyspy greckiej. Celem wyprawy 
jest Skiathos, urocza wyspa, miejsce wakacyjnych podróży wie-
lu turystów, gdzie klimat wyspiarski unosi się niemal wszędzie 
i przez moment można poczuć bajkową atmosferę. Dotrzemy 
do stolicy wyspy - miasta Skiathos, położonego nad malowniczą 
zatoką i portem. Czas wolny na spacer wąskimi uliczkami i zwie-
dzanie miasta. Następnie postój w Zatoce Kukunaries - Zatoce 
Szyszek - gdzie będzie można odpocząć na jednej z najładniej-
szych plaż na wyspie (ze złocistym piaskiem i delikatnym zejściem 
do morza). Podczas rejsu wspaniała zabawa na statku w rytmie 
greckiej muzyki. Cena od 199 zł/os.

Zwiedzanie

Zamek w Platamonas 
Twierdza wzniesiona w XIII wieku (VI wyprawa krzyżowa) przez 
krzyżowców, zdobyta później w  1470 roku przez Wenecjan, 
a następnie w 1556 r. przez Turków. Wstęp około 2 EUR, dzieci 
i młodzież do lat 18 oraz studenci – bezpłatnie.

Starożytne miasto Dion 
Miasto i kompleks świątynny u stóp masywu Olimpu, którego 
pozostałości znajdują się w pobliżu współczesnej, greckiej miej-
scowości Dion w prefekturze Pieria. Niegdyś było to sanktuarium 
macedońskie, gdzie szczególnie czczono bogów olimpijskich. Zlo-
kalizowane ok. 20 km od miejscowości Paralia. 

Dla aktywnych

Wąwóz Enipeas 
Godzinna, piesza wędrówka pięknym wąwozem prowadzącym 
z Litochoro do wodospadów Witos, które wpadają do mitologicz-
nych Wanien Afrodyty to propozycja dla osób lubiących aktywny 
wypoczynek! Obcowanie z dziką naturą wspaniale wpłynie na 
Twoje samopoczucie.

Centrum nurkowe 
Podwodny świat na wyciągnięcie ręki! Wybierz się do centrum 
nurkowego w miejscowości Platamonas i zdecyduj się na nurko-
wanie z instruktorem z plaży lub z łodzi.

Relaks

Plażowanie w Nei Pori
Błogie lenistwo na przepięknej, piaszczystej plaży ciągnącej się 
wzdłuż całej miejscowości. Przy plaży promenada z  licznymi 
kawiarenkami, barami oraz tawernami. Oddalona o ok. 3 km od 
Platamonas.

Zaszalej w COCUS 
Pora na szaleństwo w jednej z najbardziej popularnych dyskotek 
w miejscowości Paralia. Wspaniała atmosfera tego miejsca na 
pewno sprawi, że każda impreza będzie udana.

Gold Club
Klub nocny znajdujący się w Paralii, do którego uwielbiają przy-
chodzić młodzi turyści. Wspaniała zabawa gwarantowana – mi-
łośnicy nocnych imprez nie będą zawiedzeni! 
www.goldtheclub.com

Przyroda

Prionia – zachwyć się górskimi widokami!
Wspaniałe pejzaże można podziwiać z najwyższego punktu w oko-
licy na wysokości 1120 m n.p.m. Znajduje się tu również schronisko, 
do którego można dotrzeć samochodem Stamtąd prowadzi 6-go-
dzinny szlak na najwyższy szczyt Olimpu – Mitikas 2918,80 m n.p.m.

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

Olimp
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San Panteleimon – Pantaleimonas 

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Hotel jest doskonałą propozycją dla Klienta ceniącego spokój, z dala od dużych kurortów. Bardzo ładna, szeroka, piaszczysta plaża 
i wygodna formuła All Inclusive za bardzo przystępną cenę. Szczególnie polecamy ze względu na stale podnoszący się standard hotelu!

Kategoria lokalna: ****
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Położenie
Hotel położony w małej, spokojnej miejscowości Panteleimonas 
z kameralnymi kawiarenkami i tawernami. Oddalony o ok. 3 km 
od centrum miejscowości Platamonas - z widokiem na masyw 
Olimpu, ok. 6 km od Leptokarii. Ok. 700 m od hotelu znajduje 
się przystanek komunikacji publicznej. Ok. 2 km od hotelu, na 
niewielkim wzniesieniu, znajduje się średniowieczny zamek Pan-
telemona. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 2 godz. Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 100 m od szerokiej, piaszczysto-żwiro-
wej plaży. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne, pod warunkiem 
zamówienia czegoś do picia.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz 2 budynków bocznych, 
położonych przy basenie oraz po drugiej stronie uliczki.
Recepcja 24 - godz. z lobby, parking, winda w budynku głównym, 
basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci (z wodą słodką) z tara-
sem słonecznym, pool bar. Istnieje możliwość wypożyczenia ręcz-
ników plażowych (dodatkowo płatne 5 EUR plus 10 EUR/kaucja).
Pokoje
Hotel posiada 85 pokoi (możliwość 1 lub 2 dostawek dla osób 
dorosłych lub dzieci) rozlokowanych w  budynku głównym, 
budynku bocznym położonym przy basenie oraz budynku po 
drugiej stronie uliczki. 
Pokoje Deluxe double – trochę mniejsze, położone w budynku 
głównym. Wyremontowane w 2015 roku.
Pokoje typu Deluxe – położone w budynku głównym i budynku 
bocznym przy basenie. Wyremontowane w 2016 roku.
Pokoje standardowe bungalow - położone w budynku po drugiej 
stronie uliczki. Wyremontowane w 2015 roku. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienki, balkony lub tarasy, 
klimatyzację (centralnie sterowaną, z indywidualną regulacją), 
TV-sat, w większości pokoi lodówka. Istnieje możliwość wy-
pożyczenia suszarki do włosów w recepcji. Można wypożyczyć 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:30 - 09:30) w formie bufetu, lunch 
(13:00 - 14:30), kolacje (19:00 - 21:00) w formie bufetu. Napo-
je bezalkoholowe, kawa, herbata oraz lokalne alkohole: wino 
czerwone i białe, piwo, ouzo, brandy (11:00-22:00). Dodatkowo 
w barze podawane są lody.
Program sportowy i animacyjny
W sezonie hotel organizuje wieczory z muzyką (na żywo, konkurs 
tańca).
Internet
Internet Wi - Fi dostępny w ogólnodostępnych częściach hotelu 
(bezpłatnie).
www.sanpanteleimon.gr

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1670 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: GOR 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.

Kwiecień od 2099 3170 3849 5630

Maj od 1670 2520 3130 4549

Czerwiec od 1770 2670 3299 4799

Lipiec od 2270 3630 4130 6399

Sierpień od 2070 3130 3799 5570

Wrzesień od 1799 2749 3349 4930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1649 2249 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 799 799 

Wyloty w: środy i soboty

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni



206

Grecja Riwiera Olimpijska

Położenie
Platamonas, położone w pobliżu pasma gór Olimpu, to otoczo-
ny gajami oliwnymi ośrodek turystyczny z łagodnie schodzącą 
do morza piaszczysto-żwirkową plażą. To miejsce pełne spokoju 
i tradycyjnej greckiej atmosfery. Hotel znajduje się na niewielkim 
wzniesieniu, ok. 2 km od średniowiecznego zamku Pantelemona 
z czasów bizantyjskich. Do centrum Platamonas jest ok. 2 km (kur-
suje bezpłatny bus hotelowy). Przy hotelu znajduje się przystanek 
komunikacji publicznej. Transfer z lotniska trwa ok. 2 godziny. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w re-
cepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Do ładnej, żwirkowej plaży w Platamonas jest ok. 900 m (kursuje 
bezpłatny bus hotelowy dowożący do pięknych, piaszczystych 
plaż, oddalonych od hotelu o ok. 4 km). Leżaki i parasole do-
datkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 -godz. z przestronnym lobby, klimatyzowana restau-
racja główna z tarasem, bar w lobby, bar przy basenie, 2 baseny 
ze słodką wodą otoczone dużą ilością zieleni (w tym jeden dla 
dzieci), leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, taras słoneczny. 
Ręczniki plażowe dostępne za kaucją (ok. 10 EUR).
Pokoje
Hotel posiada łącznie 79 gustownie i elegancko urządzonych pokoi:
Pokoje standardowe 2 - osobowe z możliwością dostawki dla 
osoby dorosłej lub dziecka.
Pokoje standardowe 3 - osobowe z możliwością zakwaterowania 
3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci (łóżko piętrowe).
Pokoje rodzinne z możliwością zakwaterowanie 4 osób dorosłych 
lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci (łóżko piętrowe).
Pokoje ekonomiczne 2 - osobowe, bez balkonu lub tarasu, pokoje 
te mogą być głośniejsze od pozostałych, ponieważ znajdują się 
od strony ulicy.
Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras z widokiem na morze 
(oprócz pokoi ekonomicznych), łazienkę, indywidualnie sterowa-
ną klimatyzację, TV-SAT, suszarkę, minibar (dodatkowo płatny), 
sejf (dodatkowo płatny 2 EUR/dziennie). 

Wyżywienie
All Inclusive w formie obfitego bufetu. Śniadania (7:30-9:30), 
obiady (13:00-14:30) oraz kolacje (19:30-21:30). Podczas kolacji 
obowiązuje strój formalny. W godzinach 11:00-19:30 serwowane 
są lody, kawa, herbata oraz ciastka w barze przy basenie. W cenę 
wliczone są również napoje bezalkoholowe (woda, cola, oran-
żada, lemoniada, soki, kawa, herbata, gorąca czekolada) oraz 
lokalne napoje alkoholowe (wino stołowe, piwo, ouzo, brandy) 
serwowane w wyznaczonych przez hotel barach (11:00 - 22:00).
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Wi - Fi w lobby (bezpłatne).

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Na szczególną uwagę zasługują bardzo ładne pokoje oraz rozległy, zielony teren hotelu z pięknym, panoramicznym widokiem na morze 
i całe Platamonas. Bardzo atrakcyjna cena w stosunku do jakości!

Olympus Thea – Platamonas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1499 zł

KOD IMPREZY: GOR 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.

Maj od 1699 2599 3349 4849

Czerwiec od 1499 2399 2999 4520

Lipiec od 2170 3570 4130 6470

Sierpień od 1899 2949 3699 5430

Wrzesień od 1599 2570 3199 4799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 2130 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 599 599 

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Kategoria lokalna: ****
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We dwoje Dla rodzin

Położenie
Ten 4-gwiazdkowy hotel, wybudowany w 2011 roku, oddalony 
jest o ok. 700 m od centrum Paralii (dojście do centrum przez 
pierwsze 300 m zwykłą drogą, następnie zaczyna się główny 
deptak Paralii prowadzący przez kolejne 400 m, aż do jej ścisłego 
centrum). Dzięki naturalnemu portowi, tradycyjnym tawernom, 
targom na świeżym powietrzu, kawiarniom i barom, Paralia jest 
bardzo popularna zarówno wśród greckich, jak i zagranicznych 
turystów. Transfer z lotniska do obiektu trwa ok. 1 godz. 20 min. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt oddalony o ok. 200 m od pięknej, piaszczystej i szerokiej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne ok. 6 EUR/
komplet lub przy zamówieniu czegoś w barze plażowym - bez-
płatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h), restauracja główna, restauracja a’ la carte (do-
datkowo płatna), 2 bary, basen, leżaki i parasole przy basenie – 
bezpłatne. Ręczniki basenowe dostępne na recepcji po uiszczeniu 
depozytu.
Pokoje
Hotel posiada 50 wygodnych pokoi standardowych przeznaczo-
nych dla maksymalnie 2 osób dorosłych i pokoi rodzinnych dla 
3 osób dorosłych i dziecka. Pokoje wyposażone są w łazienkę 
z suszarką, klimatyzację, sejf, mini lodówkę, TV, telefon. Wszyst-
kie pokoje posiadają również balkon oraz widok na morze lub na 
ogród. Łóżeczka dla dzieci dostępne.
Wyżywienie
Śniadania i kolacje w formie bufetu. Napoje do kolacji dodatkowo 
płatne.
Program sportowy i animacyjny
Siłownia oraz hotelowe SPA, w którym goście mogą korzystać 
bezpłatnie z takich udogodnień jak hamam, sauna, wewnętrzny, 
podgrzewany basen. Za dodatkową opłatą skorzystać można 
z masaży i zabiegów upiększających.

Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokojach Internet 
Wi-Fi - bezpłatny.

Bardzo dobry standard hotelu, a dodatkowo świetna lokalizacja - blisko plaży oraz centrum energetycznego tętniącego życiem kurortu 
jakim jest Paralia. Na dodatkowo uwagę zasługuje centrum SPA oraz bardzo chwalone wyżywienie serwowane w obiekcie.

Cosmopolitan Hotel & SPA – Paralia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GOR 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.

Maj od 2620 4449 4720 7770

Czerwiec od 2670 4520 4799 7899

Lipiec od 3299 5649 5849 9770

Sierpień od 3199 5349 5699 9270

Wrzesień od 2430 4220 4399 7399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2749 4949 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2430 4220 

CENA OD

2430 zł

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Kategoria lokalna: ****
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Grecja Riwiera Olimpijska

Położenie
Ten 4-gwiazdkowy hotel, otwarty w 2018 roku, oddalony jest 
o ok. 700 m od centrum Paralii. Dzięki naturalnemu portowi, tra-
dycyjnym tawernom, targom na świeżym powietrzu, kawiarniom 
i barom, Paralia jest bardzo popularna zarówno wśród greckich, 
jak i zagranicznych turystów. Transfer z lotniska do obiektu trwa 
ok. 1 godz. 20 min. Cena nie obejmuje lokalnego podatku tury-
stycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obliga-
toryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt oddalony o ok. 650 m od pięknej, piaszczystej i szerokiej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne ok. 6 EUR/
komplet lub przy zamówieniu czegoś w barze plażowym - bez-
płatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja (24 h), restauracja główna, winda, 2 bary, basen, le-
żaki i parasole przy basenie – bezpłatne, plac zabaw dla dzieci. 
Ręczniki plażowe dostępne na recepcji po uiszczeniu depozytu.
Pokoje
Hotel posiada 46 elegancko i nowocześnie urządzonych pokoi 
standardowych przeznaczonych dla maksymalnie 2 osób doro-
słych (możliwa dostawka dla dziecka). Wszystkie pokoje wyposa-
żone są w łazienkę z suszarką, klimatyzację (centralnie sterowana, 
bezpłatna), sejf (bezpłatny), mini lodówkę, TV - Sat, telefon, bal-
kon lub taras. Dostępne bezpłatne łóżeczka dla dzieci do 2 lat.
Wyżywienie
Śniadania i kolacje w formie bufetu. Napoje do kolacji dodatkowo 
płatne.
Internet
Internet Wi - Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu oraz po-
kojach (bezpłatnie).

We dwoje

Na szczególną uwagę zasługują nowocześnie urządzone pokoje oraz położenie hotelu, w niezwykle popularnej Paralii na Riwierze 
Olimpijskiej. Piaszczysta plaża, szeroki wybór lokalnych atrakcji oraz wysoki standard zakwaterowania to przepis na idealne wakacje.

Mythic Summer – Paralia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1549 zł

KOD IMPREZY: GOR 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.

Maj od 1670 2499 3299 4699

Czerwiec od 1549 2549 3099 4770

Lipiec od 2320 3870 4399 6970

Sierpień od 2030 3199 3899 5849

Wrzesień od 1699 2749 3349 5099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 2270 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1449 1899 

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Kategoria lokalna: ****
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Grecja Riwiera Olimpijska

Położenie
Hotel położony w centrum małej, wakacyjnej miejscowości Olim-
pic Beach, z kameralnymi kawiarenkami i tawernami, w ciągu 
sklepów, tawern i hoteli. Do nieco większej i głośniejszej Paralii 
prowadzi 2,5 km deptak i ścieżka rowerowa oraz kursuje komu-
nikacja miejska z pobliskiego przystanku (ok. 300 m od hotelu). 
Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1,5 godz. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 30 m od piaszczystej, długiej i szerokiej 
plaży, z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole na plaży 
- dodatkowo płatne (ok. 7 EUR/komplet) lub w ramach zamówio-
nych napoi w barze przy plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna, bar, hotel nie akceptuje kart płat-
niczych.
Pokoje
Obiekt posiada 26 odnowionych i wygodnie urządzonych pokoi 
2-osobowych z łazienkami (suszarka do włosów) i balkonami. 
W pokojach znajduje się: klimatyzacja (centralnie sterowana, 
z indywidualną regulacją, w lipcu i sierpniu bezpłatna, w dodat-
kowych miesiącach dodatkowo płatna ok. 4 EUR/dzień), TV-sat, 
sejf (bezpłatny), telefon, lodówka. 
Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (bezpłat-
nie, prośbę należy wpisać do rezerwacji).
Wyżywienie
Trzy posiłki dziennie: śniadania w formie bufetu, lunch i obiado-
kolacje a’la carte, dodatkowo do wyboru lampka wina, piwo lub 
sok (podczas lunchu i obiadokolacji).
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji oraz sportów na terenie hotelu. Jednakże świetne 
położenie hotelu w samym centrum tętniącego życiem kurortu, 
oferuje szereg atrakcji dla spragnionych wakacyjnych szaleństw 
i rozrywek. Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).

Internet
W hotelu (również w pokojach) internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.hotel-parthenon.gr

We dwoje

Polecamy ze względu na bliskość ładnej plaży. Hotel spełnia oczekiwania Klientów, którzy preferują pobyt w centrum pełnym rozrywek.

Parthenon Art – Olimpic Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GOR 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.

Maj od 1870 2930 3470 5230

Czerwiec od 2120 3420 3899 6049

Lipiec od 2499 4099 4520 7199

Sierpień od 2199 3530 4020 6230

Wrzesień od 1899 2999 3499 5349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 3130 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2070 3130 

CENA OD

1870 zł

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Kategoria lokalna: B
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Grecja Riwiera Olimpijska

Położenie
Hotel jest położony bezpośrednio w centrum Paralii, przy piasz-
czystej plaży znajdującej się po drugiej stronie głównego deptaku 
z wieloma atrakcjami - wzdłuż którego znajdują się sklepy, bary, 
restauracje, dyskoteka itp. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 
90 min. W odległości ok. 300 m od hotelu znajduje się przystanek 
autobusu komunikacji publicznej, z którego można dostać się do 
innych miasteczek Riwiery Olimpijskiej. Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 10 m od piaszczystej plaży (aby dojść do 
plaży należy przejść przez ulicę będącą w rzeczywistości depta-
kiem). Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 6 EUR/
komplet: 2 leżaki + parasol, przy zamówieniu czegoś w barze 
plażowym - bezpłatnie), brak ręczników kąpielowych.
Do dyspozycji gości
Hotel został całkowicie odnowiony na przełomie lat 2008/2009.
Recepcja 24 - godz., klimatyzowana restauracja główna z tarasem 
(brak krzesełek dla dzieci), bardzo gustownie urządzony drink bar 
z widokiem na morze, przechowalnia bagażu, brak basenu. Hotel 
nie akceptuje kart płatniczych.
Pokoje
42 pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki w formie normalne-
go łóżka) z łazienkami (suszarka do włosów) i balkonami. W po-
kojach znajdują się: TV-sat, telefon, klimatyzacja (indywidualnie 
sterowana, dodatkowo płatna ok. 4 EUR/doba), lodówka. Brak 
sejfów. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne i na zamówienie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane do stolika 
(kuchnia międzynarodowa, głównie europejska), dodatkowo 
bufet sałatkowy oraz deser.
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji oraz sportów na terenie hotelu. Jednakże świet-
ne położenie hotelu w samym centrum tętniącego życiem za-
równo w dzień jak i w nocy kurortu, oferuje szereg atrakcji dla 
spragnionych wakacyjnych szaleństw i rozrywek. Wieczorami 

na plaży niedaleko hotelu beach party! Na plaży sporty wodne 
(dodatkowo płatne).
Internet
Przy recepcji kącik internetowy, w pokojach internet Wi-Fi - bez-
płatne.

Przy plaży We dwoje

Polecamy parom, młodym osobom lubiącym wakacyjny gwar! Również dla wszystkich tych, którzy dysponują skromniejszym budżetem.

Konstantin – Paralia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GOR 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.

Maj od 1670 2320 3130 4220

Czerwiec od 1470 2070 2799 3799

Lipiec od 1899 2870 3499 5130

Sierpień od 1699 2399 3199 4349

Wrzesień od 1449 2099 2770 3849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1649 2270 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1499 2120 

CENA OD

1449 zł

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Kategoria lokalna: ***
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Grecja Riwiera Olimpijska

Położenie
Hotel znajduje się w cichym zakątku popularnego kurortu tury-
stycznego Olimpic Beach w regionie Pieria, u podnóża pasma 
Gór Olimpu. Obiekt znajduje się ok. 250 m od centrum miasta, do 
sąsiadującej, tętniącej życiem Paralii prowadzi promenada wzdłuż 
morza (ok. 2 km). Znajdziemy tam szeroki wybór wakacyjnych 
rozrywek. Do Katerini, stolicy regionu Pieria, ok. 8 km. Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 2 godz. .Obiekt został całkowicie 
odnowiony i odrestaurowany w 2016 r. Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Obiekt znajduje się ok. 450 m od morza i szerokiej, piaszczystej 
plaży. Leżaki i parasole - dodatkowo płatne, ok. 5 - 6 EUR/kom-
plet lub przy zamówieniu czegoś do picia w barze plażowym - 
bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, 2 bary, parking, winda, basen, taras sło-
neczny. Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatnie.
Pokoje
Hotel posiada 36 pokoi 2 - osobowych (z możliwością 1 dostawki 
dla dziecka lub osoby dorosłej) rozlokowanych na 3 piętrach. 
Wszystkie pokoje wyposażone w klimatyzację (indywidualnie 
sterowana, dodatkowo płatna 5 EUR/dzień), sejf (bezpłatny), 
lodówkę, TV - sat, łazienkę (suszarka do włosów) oraz balkon 
(meble ogrodowe).
Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja serwowana.
Internet
Wi - Fi na terenie całego hotelu - bezpłatnie.

We dwoje

Kameralny, prowadzony przez rodzinę hotel, to idealne miejsce na spokojny wypoczynek. Niewątpliwym atutem obiektu jest jego położenie 
- na uwielbianej, ze względu na przepiękne, piaszczyste plaże, Riwierze Olimpijskiej! Zapraszamy!

Dias – Olimpic Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1420 zł

KOD IMPREZY: GOR 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.

Maj od 1420 2220 2899 4220

Czerwiec od 1470 2249 2970 4270

Lipiec od 2049 3320 3930 6049

Sierpień od 1820 2820 3549 5220

Wrzesień od 1470 2299 2970 4349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 2149 

Cena za dziecko (4-10 lat) już od 1199 1599 

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Kategoria lokalna: ***
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Grecja Riwiera Olimpijska

Położenie
Hotel znajduje się w cichym zakątku popularnego kurortu tury-
stycznego Olimpic Beach w regionie Pieria, u podnóża pasma 
Gór Olimpu. Obiekt znajduje się ok. 250 m od centrum miasta, do 
sąsiadującej, tętniącej życiem Paralii prowadzi promenada wzdłuż 
morza (ok. 2 km). Znajdziemy tam szeroki wybór wakacyjnych 
rozrywek. Do Katerini, stolicy regionu Pieria, ok. 8 km. Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 2 godz. Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Obiekt znajduje się ok. 450 m od morza i szerokiej, piaszczystej 
plaży. Leżaki i parasole - dodatkowo płatne, ok. 5 - 6 EUR/kom-
plet lub przy zamówieniu czegoś do picia w barze plażowym - 
bezpłatnie
Pokoje
Zupełnie nowe, elegancko urządzone pokoje 2 - osobowe (z moż-
liwością dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej) z aneksem 
kuchennym z pełnym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, na-
czynia i sztućce). Wszystkie pokoje wyposażone w klimatyzację 
(indywidualnie sterowana, dodatkowo płatna 5 EUR/dzień), sejf 
(bezpłatny), lodówkę, TV - sat, łazienkę (suszarka do włosów) 
oraz balkon (meble ogrodowe).
Wyżywienie
We własnym zakresie.
Internet
Wi - Fi na terenie całego hotelu - bezpłatnie.

We dwoje

Zupełnie nowe pokoje o wysokim standardzie, wykończone z dbałością o detale. Dias Apartments to idealne rozwiązanie dla Klientów 
ceniących sobie niezależność na wakacjach - dobrze wyposażony aneks kuchenny daje możliwość samodzielnego przygotowywania 
posiłków. Polecamy!

Dias Apartments – Olimpic Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1170 zł

KOD IMPREZY: GOR 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.

Maj od 1170 1449 2120 2599

Czerwiec od 1170 1449 2120 2599

Lipiec od 1430 1849 2570 3270

Sierpień od 1320 1649 2399 2920

Wrzesień od 1170 1449 2120 2599

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Kategoria lokalna: **



213

Grecja Riwiera Olimpijska

Położenie
Hotel oddalony o ok. 800 m od centrum Paralii, gdzie znajdują się 
sklepy, bary, restauracje, dyskoteka itp. (dojście do centrum przez 
pierwsze 400 m zwykłą drogą, następnie zaczyna się główny dep-
tak Paralii prowadzący przez kolejne 400 m, aż do jej ścisłego 
centrum). Transfer z lotniska do obiektu trwa ok. 80 min. W odle-
głości ok. 800 m od Aparthotelu, w centrum Paralii, znajduje się 
przystanek autobusu komunikacji miejskiej, z którego można do-
stać się do innych miasteczek Riwiery Olimpijskiej lub do Katerini, 
stolicy Prierii. Najbliższy sklep znajduje się ok. 150 m od obiektu. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 300 m od pięknej, piaszczystej i sze-
rokiej plaży. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne ok. 
6 EUR/komplet lub przy zamówieniu czegoś w barze plażowym 
- bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja (czynna tylko przy kwaterowaniu gości), ogród, basen 
bez wydzielonej części dla dzieci (ze słodką wodą), leżaki i pa-
rasole przy basenie - bezpłatne, brak ręczników kąpielowych. 
Obiekt posiada dostęp dla wózków inwalidzkich.
Pokoje
Obiekt posiada 23 wygodnie umeblowane pokoje typu studia 2 - 
3- 4 osobowe, które składają się z pokoju dziennego pełniącego 
jednocześnie funkcję aneksu kuchennego z pełnym wyposaże-
niem (lodówka, kuchenka, naczynia i sztućce, czajnik elektryczny, 
mini sejf, suszarka do włosów), łazienki z WC oraz balkonu (meble 
ogrodowe: krzesła + stolik). Ponadto klimatyzacja (na zamówie-
nie, indywidualnie sterowana, dodatkowo płatna ok. 5 EUR/
dzień), TV- sat, oraz Wi-Fi (bezpłatny). Łóżeczko dla dzieci do 2 
lat bezpłatne – na wcześniejsze zamówienie. Środki czystości we 
własnym zakresie. Pokoje zostały odnowione w 2015 r.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia 
w pobliskiej tawernie: śniadania (ok. 4 EUR), obiadokolacje (ok. 
8 EUR).

Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokojach inetrnet 
Wi-Fi - bezpłatny.

We dwoje

Dla osób dysponujących skromniejszym budżetem oraz ceniących sobie niezależność. Polecamy rodzinom z dziećmi ze względu na nieco 
spokojniejszą okolicę oraz piękną, szeroką plażę.

Aparthotel Jason – Paralia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1249 zł

KOD IMPREZY: GOR 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.

Maj od 1249 1449 2270 2599

Czerwiec od 1249 1449 2270 2599

Lipiec od 1499 1849 2670 3270

Sierpień od 1399 1649 2499 2920

Wrzesień od 1249 1449 2270 2599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1020 930 

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Kategoria lokalna: **
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Grecja Riwiera Olimpijska

Położenie
Przytulny hotel w spokojnej okolicy - w niewielkiej miejscowości 
Gritsa u stóp masywu Olimpu. W odległości ok. 500 m od hotelu 
znajduje się sklep, kilka tawern i klubów plażowych. W okolicy 
hotelu znajduje się przystanek autobusowy. Hotel znajduje się 
zaledwie 5 minut od piaszczystej plaży Gritsa oznaczonej Błękitna 
Flagą. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 2 godz. Cena nie obej-
muje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1.50 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Najbliższa, żwirkowa plaża znajduje się ok. 200 m od hotelu. 
w okolicy jest tez plaża Gritsa oznaczona błękitną flagą. Leżaki 
i parasole - dodatkowo płatne, ok. 5 - 6 EUR/komplet lub przy 
zamówieniu czegoś do picia w barze plażowym - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja, sala TV, sejf w recepcji, nieduży basen zewnętrzny, re-
stauracja i kafeteria, pralnia (dodatkowo płatna), parking.
Pokoje
Obiekt posiada 32 przytulnie urządzonych pokoi 2-osobowych lub 
3-osobowych oraz 2-osobowych z możliwością zakwaterowania 
2 osób dorosłych i 2 dzieci (łóżko piętrowe) z łazienkami (WC, 
wanna lub prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacją (indy-
widualnie sterowana, dodatkowo płatna 5 EUR/dzień), TV-Sat 
i lodówką. Istnieje możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 
2 lat (bezpłatnie). Pokoje z balkonami lub tarasami z widokiem 
na morze lub góry.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (8:30 - 10:00), lunch (13:00 - 14:30) i obia-
dokolacje (19:30 - 21:00) w formie bufetu. Nielimitowane napoje 
bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w godzinach 10:00-
22:00 (piwo, wino, ouzo, tsipouro, czyli lokalny, mocny alkohol).
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji oraz sportów na terenie hotelu. Na plaży możliwość 
uprawiania sportów wodnych (za dodatkową opłatą).
Internet
Wi - Fi na terenie całego hotelu - bezpłatnie.

All Inclusive We dwoje

Kameralny, prowadzony przez rodzinę hotel stanowi świetną ofertę dla Klientów z nieco skromniejszym budżetem. Na szczególną uwagę 
zasługuje położenie zarówno blisko morza jak i w otoczeniu gór. Hotel posiada przyjemny ogród i jest chwalony za smaczne wyżywienie.

Nafsika – Gritsa +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

CENA OD

1449 zł

KOD IMPREZY: GOR 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.

Maj od 1470 2099 2799 3849

Czerwiec od 1449 2199 2770 4020

Lipiec od 2020 3170 3720 5630

Sierpień od 1799 2670 3349 4799

Wrzesień od 1520 2299 2899 4199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1470 1899 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 549 549 

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Kategoria lokalna: ***
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Grecja Riwiera Olimpijska

Położenie
Studia oddalone o ok. 500 m od centrum Paralii, gdzie znaj-
dują się liczne sklepy, bary, restauracje, dyskoteka itp. Transfer 
z lotniska do obiektu trwa ok. 1 godz. 20 min. W odległości ok. 
500 m od obiektu (w centrum Paralii) znajduje się przystanek 
autobusu komunikacji publicznej, z którego można dostać się 
do innych miasteczek Riwiery Olimpijskiej. Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek płatny będzie obowiązkowo w recepcji przed 
zakwaterowaniem.
Plaża
Obiekt położony ok. 150 m od piaszczystej plaży. Leżaki i para-
sole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 6 EUR/komplet: 2 leżaki + 
parasol) lub w ramach zakupionych napojów w barze przy plaży. 
Brak ręczników kąpielowych.
Do dyspozycji gości
Obiekt zbudowano w 2007 r.
Recepcja z niewielkim lobby z dwiema wygodnymi sofami (czyn-
na tylko w momencie kwaterowania gości), brak basenu. Obiekt 
nie akceptuje kart płatniczych.
Pokoje
19 funkcjonalnie wyposażonych pokoi typu studio 2-, 3-osobowe, 
które składają się z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie 
funkcję sypialni (studia 2-osobowe: 2 łóżka pojedyńcze, studia 
3-osobowe: dostawka w formie normalnego łóżka), aneksu ku-
chennego z podstawowym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, 
naczynia i sztućce), łazienki z wc oraz balkonu lub tarasu (me-
ble ogrodowe: 2 krzesła + stolik). Ponadto TV-sat, klimatyzacja 
(indywidualnie sterowana, dodatkowo płatna ok. 5 EUR/dzień). 
Brak łóżeczek dla dzieci. Środki czystości oraz ręczniki we wła-
snym zakresie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Paralia oferuje wiele barów, tawern i re-
stauracji, w których można smacznie zjeść. W pobliżu (ok. 200 m 
od obiektu) znajduję dobrze zaopatrzony supermarket.

Program sportowy i animacyjny
Brak animacji oraz sportów na terenie obiektu. Paralia tętniąca 
życiem niemalże całą dobę oferuje szereg wakacyjnych rozrywek 
dla każdego. Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).

We dwoje

Obiekt stosunkowo nowy i zadbany, doskonale położony, niedaleko plaży. Polecamy klientom, którzy lubią gwar wakacyjnych kurortów, 
pełne życia promenady, liczne sklepy, restauracje, kluby i dyskoteki. Dobry standard w dobrej cenie!

Studia Karies – Paralia +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy i soboty

KOD IMPREZY: GOR 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.

Czerwiec od 1220 1470 2170 2630

Lipiec od 1449 1899 2599 3349

Sierpień od 1349 1699 2420 2999

Wrzesień od 1199 1499 2170 2670

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1199 1399 

CENA OD

1199 zł

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Kategoria lokalna: C
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Grecja Rodos

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Rzeszów, Wrocław 
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Grecja Rodos

W regionie
Miasto Rodos
Największe miasto wyspy, a zarazem jej stolica, 
co roku przyciąga rzesze turystów. Najwięk-
szą atrakcją jest średniowieczne Stare Miasto 
otoczone rozległymi murami obronnymi, z naj-
ważniejszym zabytkiem - wybudowanym przez 
joannitów Pałacem Wielkich Mistrzów. Jednakże 
Stare Miasto to nie tylko zabytki i muzea. Na 
wąskich uliczkach starówki znaleźć można wiele 
klimatycznych sklepików, galerii, barów i restau-
racji. Miasto Rodos to również wspaniałe życie 
nocne. Każdy turysta doceni atmosferę stolicy 
wyspy - nowoczesność miesza się tu z bogatą 
historią wyspy, a spacerując po Starym Mieście 
ma się wrażenie, iż czas stanął w miejscu!
Lindos
Miasteczko jest prawdziwą wizytówką Rodos. 
Jest ono położone na wzgórzu, nad którym 
króluje Akropol z ruinami świątyni Ateny, 
z którego rozciąga się bajeczny widok na 
turkusowe wody zatoki Św. Pawła. Lindos, to 
prawdziwy labirynt wąskich, brukowanych 
uliczek i małych, białych domków. To również 
wiele klimatycznych galerii z lokalną ceramiką 
czy biżuterią. Warto usiąść w jednej z lokalnych 
tawern, aby poczuć atmosferę miasteczka, 
które niegdyś było mekką artystów. 
Falliraki
Położone 12 km od miasta Rodos, skupia roz-
rywkowe życie mieszkańców wyspy i turystów. 
Piękna plaża i niezliczone bary, sklepy, tawerny 
i dyskoteki - ma się wrażenie, że kurort nigdy 
nie zasypia. Na obrzeżach Faliraki znajduje się 
jeden z największych w Europie aquaparków. 
Ialyssos
Niewielka miejscowość wypoczynkowa położo-

na na północnym wybrzeżu ok. 8 km od stolicy 
wyspy. Jest to niezwykle przytulne miejsce, 
idealne dla poszukujących dobrej zabawy i bo-
gatej oferty sportów wodnych - ze względu na 
panujący klimat i doskonałe wiatry, w Ialyssos 
panują znakomite warunki do uprawiania 
windsurfingu.
Ixia
Nowoczesny kurort turystyczny - doskonałe 
miejsce zwłaszcza dla tych, którzy wakacje 
chcą spędzić w ciszy i spokoju, ale jednocze-
śnie w zasięgu wszelkiego rodzaju atrakcji 
i rozrywek, z których słynie miasto Rodos (do 
stolicy wyspy ok. 4 km).

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych 
dób hotelowych (w przypadku imprezy 11 - 
dniowej 10 rozpoczętych dób hotelowych; 
w przypadku imprezy 12 - dniowej 11 rozpoczę-
tych dób hotelowych), wyżywienie wg opisu 
zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż). 
Cena podstawowanie 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. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości od 0,5 EUR do 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.

RODOS

Faliraki
Kolymbia

Ixia

Fanes

Ialyssos

Rodos

Lindos

Kiotari

Kremasti Grecja
Turcja

Rodos

Grecja
Rodos

Wyspa słońca jest największa wśród 12 wysp Dodekanezu. Ze 
względu na swoje położenie jej historia jest niezwykle burzliwa, 
co widać w zabytkach, kulturze i kuchni. Znajdziemy tu zabytki 
związane z Grekami, Joanitami i Turkami, którzy przez wieki 
walczyli o ten skrawek ziemi. Obecnie wyspa jest turystycznym 
rajem z 300 słonecznymi dniami w roku i wieloma zabytkami, 
których nie można pominąć, będąc tu na wakacjach.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EUR - EUR. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W miej-
scowościach turystycznych istnieje wiele 
miejsc w których można wymienić dolary 
USA.

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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8 EUR; 
woda 1 l - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic, Łodzi, 
Gdańska, Poznania, Rzeszowa i Wrocławia. 
Zbiórka na 2 godz. przed planowanym wy-
lotem przy stanowisku Rainbow Tours 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
IV V VI VII VIII IX X



218

Grecja Rodos

Wycieczki lokalne

Rodos - objazd wyspy
Zupełnie nowy program! Poznawanie wyspy zaczniemy od Lindos 
– najpiękniejszego miasta na wyspie z bogatą i niesamowitą hi-
storią. Podczas 2 godzin czasu wolnego będzie można samodziel-
ne odkrywać tajemnicze zakamarki miasta lub zwiedzić Akropol 
z przewodnikiem (bilety wstępu na Akropol płatne dodatkowo). 
Następnie udamy się do Embony- najwyżej położonej wioski na 
wyspie u stóp najwyższej góry Attaviros, gdzie zapraszamy Pań-
stwa na grecką ucztę: przepyszny grecki tradycyjny obiad (lunch 
wliczony w cenę wycieczki; możliwość wyboru między kilkoma 
daniami; lokalne wino i woda mineralna bez ograniczeń). W tej 
samej miejscowości będziemy zapoznawać się z innymi lokalnymi 

przysmakami: zapraszamy na degustację oliwy, ziół, miodu oraz 
miejscowych trunków i win. Wycieczkę zakończymy w Petalo-
udes – Dolinie Motyli. Tam przez bliski kontakt z naturą, w dolinie 
z mikroklimatem będziemy podziwiać słynne rodyjskie motyle 
o wdzięcznej nazwie: niedźwiedziówki strojnisie. Akropol i Dolina 
Motyli płatne dodatkowo na miejscu. Cena od 239 zł/os.

Perła średniowiecza - stolica wyspy
Idealna okazja to poznania miasta po zachodzie słońca! Po po-
południu wyruszamy do miasta Rodos – stolicy wyspy. Jest to 
doskonała okazja, aby poczuć magię historii miasta – zarówno tej 
starożytnej, jak i średniowiecznej. Zwiedzanie zaczniemy od wizyty 
w jedynym w Grecji kinie 9D gdzie wszystkimi zmysłami poznamy 
burzliwą historię Rodos. Następnie w dolnej części miasta zoba-

Filmowa zatoka Anthony’ego Quinna, Termy 
Kalithea oraz widok na Rodos od strony 
morza - to wszystko podczas Błękitnego Rejsu 
połączonego z przerwami na kąpiel w turkuso-
wej, niesamowicie przezroczystej wodzie! A dla 
spragnionych lądowych doznań – Malownicze 
zakątki Rodos – objazd po wyspie pełen perełek 
archeologicznych, ciekawostek z życia Greków 
oraz smaków rodyjskich – oliwy, wina, a także 
nietypowego dżemu z oliwek!

Anna Lenczewska
Rezydent Rainbow

Grecja
Rodos
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Zatoka Anthony’ego Quinna

Wyspa Symi

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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czymy port Mandraki, w którym według legendy miał stać słynny 
Kolos Rodyjski. Udamy się na spacer po średniowiecznej starówce. 
Miniemy Pałac Wielkich Mistrzów Zakonu Joannitów, przejdziemy 
jedną z najlepiej zachowanych średniowiecznych ulic w Europie - 
Ulicą Rycerską, aż do głównej ulicy Sokratesa oraz Placu Hipokrate-
sa. Po zakończeniu zwiedzania prawie 2 godziny czasu wolnego na 
własne odkrywanie miasta i zakupy. Cena od 169 zł/os.

Błękitny rejs
Wspaniała wycieczka dla tych, którzy lubią słońce, morze i element 
przygody! Wyruszamy z portu Mandraki i odwiedzamy najpiękniej-
sze zatoki na wybrzeżu wschodnim. Zrobimy 3 półgodzinne przy-
stanki na kąpiele morskie w okolicy Kalithea, w Tsampice i w słynnej 
Zatoce Anthony’ego Quinna. W zatoce obok Afandou będziemy 
mieli nieco więcej czasu na relaksujący odpoczynek, a w trakcie tej 
przerwy na pokładzie serwowany będzie lunch w formie greckiego 
bufetu (w cenie). Będzie mnóstwo czasu na pływanie, opalanie się 
i podziwianie podwodnego świata. Cena od 239 zł/os.

Rejs na wyspę Symi
Wyspa Symi słynie z niesamowitej architektury. Kiedy wpływamy 
do portu wydawać by się mogło, że w zatoce nic nie zobaczymy, 
natomiast naszym oczom ukaże się niesamowity krajobraz – swo-
jego rodzaju mozaika domów ułożonych kaskadowo na skałach 
wybudowanych w nieprzypadkowym stylu i w ściśle określonych 
kolorach. Symi jest również znana jako wyspa poławiaczy gąbek. 
Podczas wycieczki w naszym programie jest wizyta i prezentacja 
gąbek u lokalnego poławiacza! Wyspa słynie również z aroma-
tycznych ziół. Najwytrwalsi mogą udać się na Chorio - górną część 
osady, skąd rozpościera się urokliwy widok na port i zatokę. Po 
krótkim rejsie kolejny przystanek to klasztor poświęcony Archa-
niołowi Michałowi w Panormitis - najważniejsze miejsce prawo-
sławnego kultu w Archipelagu Dodekanezu. Cena od 239 zł/os.

Objazd wyspy VIP
Zwiedzanie zaczniemy od wizyty w najlepszej oliwiarni na wy-
spie, gdzie skosztujemy oliwek, miodu i lokalnych przysmaków 
oraz weźmiemy udział w pokazie wyrabiana ceramiki rodyjskiej. 
Następnie udamy się do najważniejszego religijnego miejsca dla 
rodyjczyków– Klasztoru Matki Bożej Tsampiki, gdzie znajduje się 
cudotwórcza ikona. Przejedziemy przez środkową, zalesioną część 
wyspy aż do Petaloudes – Doliny Motyli. Tam przez bliski kontakt 
z naturą, w dolinie z mikroklimatem będziemy podziwiać słynne 
rodyjskie motyle o wdzięcznej nazwie: niedźwiedziówki strojnisie. 
Kolejny punkt to stolica wyspy, którą zaczniemy od wizyty w je-
dynym w Grecji kinie 9D, gdzie wszystkimi zmysłami poznamy 
burzliwą historię Rodos. Następnie w dolnej części miasta zoba-
czymy port Mandraki, w którym według legendy miał stać słynny 
Kolos Rodyjski. Udamy się na spacer po średniowiecznej starówce. 
Miniemy Pałac Wielkich Mistrzów Zakonu Joannitów, przejdziemy 
jedną z najlepiej zachowanych średniowiecznych ulic w Europie 
- Ulicą Rycerską, aż do głównej ulicy Sokratesa oraz Placu Hipo-

kratesa. Po zakończeniu zwiedzania 2 godziny czasu wolnego na 
własne odkrywanie miasta i zakupy. Cena od 239 zł/os.

Przyroda

Dolina 7 źródeł – Epta Piges 
Magiczna dolina położona w lesie wśród strumieni i małych wo-
dospadów, które zasilają w wodę małe jeziorko. Niebywałą atrak-
cją jest dojście do doliny podziemnym 186-metrowym tunelem po 
kostki w wodzie oraz mieszkające na wolności pawie.

Z dziećmi

Fantastyczny aquapark! 
Będąc na wyspie koniecznie odwiedź Water Park w Faliraki. Do 
wyboru liczne atrakcje: basen Tarzana, gimnastyka wodna, „leniwa 
rzeka”, turbo zjeżdżalnie i wiele innych! Zabawa dla całej rodziny.

Akwarium w grocie
Na najdalej na północ wysuniętym cyplu w Rodos przy plaży mie-
ści się Instytut Hydrobiologii. Do obejrzenia makiety gatunków 
śródziemnomorskich ryb i skorupiaków.

Dla aktywnych

Raj dla miłośników sportów wodnych!
Faliraki to wprost wymarzone miejsce dla zwolenników aktywne-
go spędzania czasu. Można tu nurkować w krystalicznie czystej 
wodzie bądź uprawiać motorowe sporty wodne.

Prasonisi
Najdalej wysunięte na południe miejsce wyspy. Mekka windsurfe-
rów i kitesurferów, gdzie dominuje język polski. Co więcej, w tym 
miejscu odwiedzających zachwyci wspaniały widok na dwa mo-
rza - Śródziemne i Egejskie.

Relaks

Faliraki
To miejsce tętniące życiem przez całą dobę. Jest to również im-
prezowa stolica wyspy, przyciągająca po zachodzie słońca miło-
śników szaleństwa do białego rana.

Zatoka Anthony’ego Quinna
Najbardziej znana zatoka i plaża na Rodos, oddalona 3 km od Falira-
ki. Nazwana przez rząd grecki w ramach podziękowania za wypro-
mowanie Grecji przez Antoniego Quinna rolą w filmie „Grek Zorba”.

Kalithea – termy
Niedaleko miejscowości Faliraki (ok. 5 km) znajduje się jeden z naj-
wspanialszych zabytków z czasów włoskiej okupacji – termy Ka-
lithea. I chociaż same termy już nie działają jest to doskonałe miej-

sce dla miłośników snorkelingu, jak również zajadania się greckimi 
przysmakami, popijając drinki z palemką w miłej atmosferze.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane 
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę 
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz ak-
tualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem 
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach 
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokal-
nych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępnych 
u naszych rezydentów.

Lindos
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 Dzień 1  Wyloty z Polski. Zbiórka na 2 godz. 
przed planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów 
prosimy sprawdzać na: r.pl/rozklady. 
 Dzień 2  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 podczas 
której zobaczymy stolicę wyspy - miasto Rodos. 
Jest to doskonała okazja, aby poczuć magię hi-
storii miasta - zarówno tej starożytnej, jak i śre-
dniowiecznej. Pierwszym punktem zwiedzania 
miasta jest wzgórze Monte Smith, na którym 
zobaczymy ruiny akropolu rodyjskiego, staro-
żytny stadion olimpijski, a także odeon-amfi-
teatr. W dolnej części miasta zobaczymy port 
Mandraki, w którym według legendy miał stać 
słynny Kolos Rodyjski. Udamy się na spacer po 
średniowiecznej starówce. Miniemy Pałac Wiel-
kich Mistrzów Zakonu Joannitów, przejdziemy 
jedną z najlepiej zachowanych średniowiecz-
nych ulic w Europie - Ulicą Rycerską, aż do głów-
nej ulicy Sokratesa oraz Placu Hipokratesa. Po 

zakończeniu zwiedzania czas wolny na własne 
odkrywanie miasta i zakupy.
 Dzień 8  Wykwaterowanie z hotelu, transfer 
na lotnisko, powrót do Polski.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - ho-
tel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych (w przypadku imprezy 11 - dniowej 
10 rozpoczętych dób hotelowych; w przypadku 
imprezy 12 - dniowej 11 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 
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. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podat-
ku turystycznego w wysokości od 0,5 EUR do 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.

Grecja – Rodos

Specjalna oferta dla Klientów 50+• Terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie•Zakwaterowanie w hotelu Lymberia 3+*

• All Inclusive w cenie• Przyjemne temperatury• Jedna wycieczka lokalna w cenie dobrana w taki sposób, aby uniknąć zbędnego pośpie-
chu - dzięki temu będzie czas na spokojne delektowanie się urodą wyspy Rodos• Opieka profesjonalnych, polskojęzycznych rezydentów

Spokojne 
wakacje 50+

CENA OD

1799 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

Kod imprezy: RO5

HOTEL: Lymberia ***+

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

 1 tydz. 1 tydz.

10.04  - 17.04 1899 3470

17.04  - 24.04 1799 3570

24.04  - 01.05 1999 3630

01.05  - 08.05 2199 3699

08.05  - 15.05 1899 3570

15.05  - 22.05 1899 3599

09.10  - 16.10 1899 3549

16.10  - 23.10 1899 3499

23.10  - 30.10 1899 3470

30.10  - 06.11 1899 3399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1370

Dopłata za pok. 1 os. od 1479

Wakacyjny wypoczynek nie musi się kojarzyć z tłumem  
i wyścigami do wolnych leżaków. Wakacje poza szczytem sezo-
nu to spokój i wypoczynek całkowicie bez pośpiechu.  
Jeśli 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!
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Kategoria lokalna: ***
Polecamy ze względu na całkowicie odnowione pokoje. Ciekawa propozycja dla osób szukających atrakcji, których z pewnością nie 
zabraknie w centrum imprezowego Faliraki. Ponadto w odległości kilku kilometrów znajduje się popularny na Rodos aquapark.

Lymberia – Faliraki +

Położenie
Kompleks hotelowy znajduje się ok. 800 m od centrum Faliraki, 
z licznymi tawernami, restauracjami i sklepami. Do miasta Rodos 
z historycznym Starym Miastem jest ok. 15 km, do lotniska ok. 18 
km. Przystanek autobusowy oddalony jest o ok. 1 km od hotelu (ok. 
2 EUR/przejazd do miasta Rodos). Z hotelu do miasta Rodos do-
jeżdża także prywatny autobus - ok. 5 EUR w dwie strony. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt oddalony od szerokiej, łagodnie opadającej do morza, 
piaszczysto-żwirowej plaży o ok. 750 m. Leżaki i parasole na 
plaży - płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Kompleks oferujący łącznie 140 pokoi, składa się z trzech 2-pię-
trowych budynków (2 po drugiej stronie ulicy). Hotel posiada lo-
bby z recepcją, kącik telewizyjny, restaurację główną z tarasem 
oraz 2 bary: przy basenie i przy recepcji (nieobjęty all inclusive). 
Na terenie ogrodu znajduje się duży basen ze słodką wodą, z wy-

dzieloną częścią dla dzieci. Leżaki i parasole przeciwsłoneczne 
przy basenie - bez dopłaty. Hotel nie zapewnia ręczników ką-
pielowych.
Pokoje
W naszej ofercie znajdują się całkowicie odnowione w 2018 
r. 2-osobowe pokoje typu standard (możliwość 1 dostawki dla 
osoby dorosłej lub dziecka), wyposażone w telewizor, telefon, 
radio, lodówkę, klimatyzację (działającą bezpłatnie w okresie 
od czerwca do września), łazienkę (prysznic, WC, suszarka do 
włosów) oraz balkon lub taras z meblami ogrodowymi (stolik + 
krzesełka). Sejf w pokoju dodatkowo płatny, ok. 15 EUR/tydzień.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:00) i ko-
lacje (19:00-21:00) serwowane w formie bufetu w hotelowej re-
stauracji. Dodatkowo w barze przy basenie dostępne są przekąski: 
kawa, herbata, kanapki, ciastka (10:30-12:00 i 15:30-17:30) oraz 
lody (15:30-17:30). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole ser-
wowane są w barze przy basenie 10:30-23:00 (piwo, wino i ouzo 
10:30-23:00, lokalne mocne alkohole 16:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Animacje - 6 dni w tygodniu (w wysokim sezonie), kort teniso-
wy, tenis stołowy, minigolf, siatkówka, piłka wodna, rzutki. Za 
dodatkową opłatą: nocne oświetlenie kortu tenisowego, bilard, 
gry wideo oraz sporty wodne na plaży. W odległości ok. 4 km 
od hotelu jeden z największych parków wodnych w Europie - 
„Faliraki Water Park”.
Internet
W hotelu kącik internetowy - za opłatą, internet Wi-Fi - bez opła-
ty na terenie recepcji.
www.lymberia.gr
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Kategoria lokalna: *****

Położenie
Kompleks suite należący do marki Amathus, położony jest w roz-
ległym ogrodzie. Bezpośrednio przed obiektem znajduje się przy-
stanek autobusu, z którego można dostać się do oddalonego o ok. 
7 km centrum miasta Rodos (najbliższe sklepy są w odległości 
ok. 100 m od hotelu). Odległość z lotniska to ok. 10 km. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel oddzielony ulicą od piaszczysto-żwirowej plaży (przejście 
podziemne). Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na plaży - bez-
płatne.
Do dyspozycji gości
Amathus Elite Suites posiada własną recepcję, restaurację oraz 
elegancki basen. Goście mogą korzystać też z infrastruktury ho-
telu Amathus Beach: restauracja główna, restauracja a la carte, 3 
bary, basen główny na ostatnim piętrze hotelu i mniejszy w dolnej 
części kompleksu (oba ze słodką wodą), brodzik dla dzieci, leżaki, 
parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie - bezpłatne, mini mar-
ket, plac zabaw i mini klub dla dzieci (od czerwca do września), 
przechowalnia bagażu, kantor. Obiekt posiada centrum SPA z sze-
rokim wyborem zabiegów pielęgnacyjnych (dodatkowo płatne).
Pokoje
37 nowoczesnych, przestronnych pokoi typu suite - 2-osobowych 
(możliwość dostawki w formie sofy dla osoby dorosłej lub 2 dzieci 
w strefie dziennej) z widokiem na morze (pow. ok. 44 m2), z któ-
rych 32 dysponuje prywatnymi basenami z jacuzzi (pow. basenu 
ok. 25 m2). Osobna część sypialna oraz dzienna, łazienka (suszarka 
do włosów, wanna i prysznic, kosmetyki Bulgari) i drewniany taras 
z meblami ogrodowymi. Telefon, radio, TV-sat, sejf, indywidualnie 
sterowana klimatyzacja (działająca od czerwca do września, bez-
płatna), mini bar (dodatkowo płatny), zestaw do kawy i herbaty. 
Na życzenie dostępne jest bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
Śniadania (w formie bufetu) i za dopłatą kolacje lub lunch i kola-
cje w restauracji a la carte (dania do wyboru z menu). Napoje do 
posiłków dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie program animacyjny oraz sportowy (10:00-18:00), 
tenis stołowy, kort tenisowy, bilard, 3 x w tygodniu wieczorne 
show, wieczory z muzyką na żywo. Na plaży sporty wodne (do-
datkowo płatne).
Internet
W części ogólnodostępnej hotelu oraz w pokojach internet Wi-Fi 
- bezpłatny.
www.elitesuitesrhodes.com

Pokoje 2+2 rodzinne Royal

Idealny obiekt dla szukających większej prywatności, a jednocześnie umożliwiający korzystanie ze wszystkich atrakcji typowych dla 
tradycyjnych hoteli. Polecamy wymagającym Klientom, z uwagi na jakość wykończenia suite i dobry serwis.

Amathus Elite Suites – Ixia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

5499 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: RDS 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.

Kwiecień od 5549 9830 9270 16420

Maj od 5730 10099 9570 16870

Czerwiec od 6199 11149 10370 18620

Lipiec od 7320 13770 12230 22999

Sierpień od 7399 13420 12370 22420

Wrzesień od 6299 10999 10520 18370

Październik od 5499 9920 9199 16570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4220 7270 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1230 1249 

Wyloty w: poniedziałki i piątki

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Położony na zboczu wzgórza hotel, składa się z budynku głów-
nego oraz kilku niższych budynków tworzących Amathus Elite 
Suites. Przed hotelem przystanek autobusu, z którego można 
dostać się do oddalonej o ok. 7 km stolicy wyspy ze wspaniałą 
starówką (najbliższe sklepy ok. 100 m od hotelu). Odległość z lot-
niska ok. 10 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt od piaszczysto-żwirowej plaży oddziela ulica (przejście 
podziemne). Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na plaży - bez-
płatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, klimatyzowana restauracja główna z tara-
sem z imponującym widokiem na zatokę Ixia, dwie restauracje 
a’la carte: Varkarola (włoska) i Bakaliko Taverna (grecka) - każda 
bezpłatna 1 raz w trakcie pobytu, 3 bary w tym 2 przy basenie. 
Basen główny na ostatnim piętrze hotelu oraz drugi w dolnej 
części kompleksu (ze słodką wodą), brodzik dla dzieci (jeden 
z  basenów wyłącznie dla osób dorosłych). Leżaki, parasole 
i ręczniki kąpielowe – bezpłatne. Oprócz tego do dyspozycji go-
ści mini market, mini klub (czerwiec-wrzesień) i plac zabaw dla 
dzieci, przechowalnia bagażu. Hotelowe centrum SPA oferuje 
szeroki wybór zabiegów pielęgnacyjnych (dodatkowo płatne). 
Zadaszony plac zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu. Żelazko 
dostępne w recepcji.
Pokoje
247 eleganckich pokoi 2-osobowych (możliwość 1 dostawki w for-
mie sofy), z łazienkami i balkonami. W pokojach: TV-sat, telefon, 
lodówka, sejf, suszarka do włosów, klimatyzacja indywidualnie 
sterowana (działająca od czerwca do września), zestaw do pa-
rzenia kawy i herbaty. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania kontynen-
talne (10:00-10:30), lunch (13:00-15:00) i kolacje (19:00-22:00) 
w formie bufetu. Uwaga: w trakcie kolacji obowiązuje formalny 

strój (Panowie są zobowiązani do noszenia długich spodni). Po-
nadto 1 x w tygodniu możliwość kolacji w restauracjach a’la carte 
(wymagana rezerwacja), przekąski (11:00-12:00, 15:30-18:30, 
23:00-23:30), kawa, herbata, słodycze, lody (15:00-18:00), na-
poje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (10:00-24:00). 
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: program animacyjny oraz sportowy (10:00-18:00), 
kort tenisowy, siłownia, sauna, jacuzzi, mini klub dla dzieci, 3 x 
w tygodniu wieczorne show, wieczory z muzyką na żywo. Dodat-
kowo płatne: tenis stołowy, bilard.
Internet
W częściach ogólnodostępnych oraz w pokojach internet Wi-Fi 
-bezpłatny.

All Inclusive Przy plaży

Elegancki, ciekawie zaaranżowany hotel z bardzo dobrym serwisem. Świetne położenie przy plaży, a jednocześnie niedaleko centrum miasta 
Rodos pozwoli połączyć relaks z pełnią wakacyjnych rozrywek.

Rhodes Bay Hotel (ex. Amathus Beach Hotel) – Ixia 

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

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Wyloty w: poniedziałki i piątki

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: *****

Ultra All Inclusive Przy plaży Royal Dla rodzin

Położenie
Luksusowy hotel 5* utrzymany w stylu wakacyjnej wioski, po-
łożony w spokojnym otoczeniu w odległości około 1,5 km od 
malowniczej miejscowości Lardos. W pobliżu znajdują się bary, 
klimatyczne tawerny oraz sklepy z pamiątkami. Obiekt dzieli je-
dynie 6 km od znanej atrakcji na Rodos – zabytkowego Lindos. 
Odległość od lotniska - ok. 50 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lo-
kalnego podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Publiczna, piaszczysto-żwirkowa plaża, wyróżniona certyfikatem 
Błękitna Flaga, położona jest tuż przy hotelu. Leżaki i parasole na 
plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z klimatyzowanym lobby, winda, kilka ba-
senów różnej wielkości (ze słodką wodą), leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatne, ręczniki kąpielowe dostępne za depozytem, 
restauracja główna, pizzeria, 2 restauracje a’la carte (koniecz-
na rezerwacja miejsc), 3 bary przy basenach. Za opłatą: fryzjer, 
masaże, pralnia. Dla dzieci basen ze zjeżdżalniami w kształcie 
ośmiornicy, zjeżdżalnia o długości 60 m, mini klub, mini disco, 
plac zabaw, menu dla dzieci.
Pokoje
W hotelu znajduje się 260 pokoi różnego typu. Naszym Klientom 
oferujemy 2,3 i 4-osobowe pokoje typu superior z bocznym wi-
dokiem na morze z balkonem lub tarasem. W pokojach indywi-
dualnie sterowana klimatyzacja, TV-sat, lodówka, łazienka (WC, 
prysznic, suszarka do włosów). Za dodatkową opłatą sejf (około 
20 EUR/tydzień). Uwaga! Dziecko do 2 lat wlicza się w maksy-
malne obłożenie pokoju. Łóżeczko bezpłatne.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: wczesne śniadanie kontynentalne (05:00-
07:00); śniadanie w  formie bufetu (07:00-10:00), późne 
śniadanie kontynentalne (10:00-11:00), lunch w formie bufetu 
(12:30-14:30) i kolacja w formie bufetu (19:00-21:30). Możliwość 
zjedzenia kolacji także w restauracjach a’la carte (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja). Lekkie przekąski w ciągu dnia (10:00-

12:00 oraz 15:00-18:00), późne przekąski (22:00-24:00), lody 
w barze Rotonda. Kawa, herbata, ciasteczka (05:00-24:00), 
napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole (10:30-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe. Goście mogą 
korzystać bezpłatnie z siłowni, sauny, jacuzzi, centrum fitness, za-
grać w rzutki, tenisa stołowego, piłkę nożną na małym boisku oraz 
siatkówkę plażową. W ciągu dnia prowadzone są animacje oraz 
zajęcia sportowe, a także wieczorne show. Odpłatnie sporty wodne 
oraz bilard. Dla dzieci: zjeżdżalnie, mini klub, mini disco.
Internet
W lobby internet Wi-Fi – bezpłatny.
www.costalindia.gr

Stylowy hotel, którego atutem jest doskonałe położenie – przy pięknej plaży i w niewielkiej odległości od zabytkowego Lindos. Polecamy 
osobom aktywnym, a także ceniącym sobie wygodę związaną z bogatym programem Ultra all inclusive.

Costa Lindia – Lardos 

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Kwiecień od 3620 5999 6049 9999

Maj od 3199 5199 5349 8649

Czerwiec od 3349 5530 5599 9249

Lipiec od 4420 7499 7399 12530

Sierpień od 3949 6349 6599 10599

Wrzesień od 3199 5099 5349 8520

Październik od 3170 5599 5299 9349

Listopad od 3499  5849 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 2230 3199

CENA OD

3170 zł

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: *****

All Inclusive Przy plaży Royal Dla rodzin Aquapark

Położenie
Luksusowy hotel zlokalizowany w  niewielkiej miejscowości 
Kiotari, położony w zadbanym ogrodzie. Odległość od lotniska 
wynosi ok. 60 km. W pobliżu znajdują się sklepy, ok. 100 m od 
hotelu przystanek autobusowy, a od centrum Lardos ze sklepami 
i tawernami dzieli obiekt odległość ok. 4 km. Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel znajduje się na rozległym terenie przy piaszczysto-żwirowej 
plaży. Leżaki oraz parasole na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Klimatyzowana część ogólnodostępna z całodobową recepcja, 
2 baseny zewnętrzne ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, leżaki oraz 
parasole przy basenach – nieodpłatnie, Aquapark, centrum fitness. 
Do dyspozycji gości także restauracja główna, bar przy basenie, 
przechowalnia bagażu, parking. Odpłatnie: SPA, sklepiki, wypoży-
czalnia samochodów oraz rowerów, pralnia, bankomat. Dla dzieci: 
plac zabaw, mini klub (4-12 lat). Część opisanej powyżej infrastruk-
tury dostępna jest w hotelu Lindos Imperial znajdującym się obok.
Pokoje
Niewielki, komfortowy obiekt, wybudowany w 2007 roku, którego 
gruntowny remont ukończony został w 2019 roku. W hotelu znaj-
dują się 32 pokoje rozlokowane w 2-piętrowym budynku. Naszym 
gościom oferujemy pokoje typu superior (widok na ogród lub mo-
rze) oraz pokoje rodzinne. Wszystkie posiadają balkon lub taras, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację (bezpłatną), TV-sat, telefon, 
lodówkę, łazienkę (wanna z prysznicem, WC i suszarka), sejf (bez-
płatny), zestaw do zaparzenia kawy lub herbaty, Internet Wi-Fi.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30) i kolacje 
(19:00-21:15) w formie bogatego bufetu serwowane w restauracji 
głównej hotelu Lindos Imperial. Kolacje także w restauracjach a la 
carte, greckiej, włoskiej, azjatyckiej, meksykańskiej (raz na 7-dnio-
wy pobyt, wymagana rezerwacja). Goście mają także możliwość 
zjedzenia śniadania w spokojnej restauracji Laguna zlokalizowanej 
przy basenach. Różnorodne przekąski w snack barze przy basenie 

(10:00-18:00) oraz lody (11:00-17:00). Kawa, herbata, napoje bez-
alkoholowe, soki i lokalne alkohole dostępne w godz. 10:00-24:00.
Program sportowy i animacyjny
W sezonie wieczorne show w amfiteatrze oraz program animacyj-
ny dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia. Ponadto: Aquapark, tenis 
stołowy, rzutki, mini boisko do piłki nożnej, dyskoteka. Płatne 
dodatkowo: sporty wodne na plaży, bilard, kort tenisowy, kino 
9D. Powyższy program sportowy i animacyjny dostępny jest na 
terenie Lindos Breeze Beach Hotel oraz Lindos Imperial.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych oraz 
w pokojach.
lindosbreeze.com

Elegancki hotel ze znakomitą obsługą, gwarantujący pełnię wakacyjnego wypoczynku i moc różnorodnych atrakcji, zwłaszcza dla rodzin 
z dziećmi. Ogromnym atutem jest możliwość korzystania z aquaparku, który dostarczy mnóstwo radości i zabawy.

Lindos Breeze Beach Hotel – Kiotari 

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Kwiecień od 3499 5720 6349 9999

Maj od 2620 4320 4849 7699

Czerwiec od 2749 4770 5099 8470

Lipiec od 3720 6320 6630 10999

Sierpień od 3270 5320 5970 9399

Wrzesień od 2620 4230 4899 7570

Październik od 2599  4849 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 570 570

CENA OD

2599 zł

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Hotel położony jest na południowym wybrzeżu Rodos pomiędzy 
miejscowościami Lardos i Kiotari, tuż przy pięknej plaży (ok. 700 
m). Od najbliższych sklepów i restauracji obiekt dzieli zaledwie 
1 kilometr, a od miejscowości Kiotari - 1,5 km. Malownicze mia-
steczko Lindos oddalone jest o ok. 25 km. Odległość od lotniska 
Rodos wynosi ok. 62 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Publiczna, żwirkowo-kamienista plaża znajduje się 700 m od 
hotelu. Dojście do plaży -tunelem. Serwis plażowy – płatny do-
datkowo.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracje tematyczne (bezpłatnie raz na 
pobyt), bary, basen kryty w SPA (bezpłatny, tylko dla dorosłych), 
2 baseny odkryte, 1 ze zjeżdżalnią. Za dodatkową opłatą: możli-
wość wypożyczenia samochodów, lekarz, fryzjer, pralnia.
Pokoje
Zlokalizowany w ogrodzie hotel oferuje 131 przestronnych pokoi, 
które dysponują balkonem lub tarasem (z meblami ogrodowymi). 
Ich wyposażenie obejmuje klimatyzację, mini-bar (płatny dodat-
kowo), sejf, TV-Sat. Istnieją 3 rodzaje zakwaterowania: Pokój dwu-
osobowy typu superior (ok. 32 m2) dla max. 2 dorosłych i 1 dziecka, 
który składa się z sypialni oraz łazienki (z prysznicem lub wanną, 
wc, suszarką do włosów). Istnieje możliwość dostawki w postaci 
sofy dla 3 osoby (tylko dziecka). Pokój rodzinny (ok. 30 m2) dla 
max. 3 osób dorosłych i 1 dziecka albo dla 2 osób dorosłych i 2 
dzieci, który składa się z sypialni, oddzielnego pokoju sypialnego 
oraz łazienki (z prysznicem lub wanną, wc, suszarką do włosów). 
Wyżywienie
All inclusive – w formie bufetu: śniadanie (07:00-10:00), późne 
śniadanie (10:00-11:00), obiad (12:30-15:00), kolacja (18:30-
22:00) w restauracji głównej „Poseidon”. Ponadto, przekąski 
(12:00-17:00), późny posiłek (00:00-07:00) w restauracji „Bur-
ger & Pizza House”, lody (dodatkowo płatne) podczas posiłków 
w restauracji głównej, napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe. Restauracje à la carte (w cenie 1 raz na pobyt). Wy-
magana rezerwacja. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada bogaty program animacji dla dzieci i dorosłych. 
Muzyka na żywo, greckie wieczory; 2 baseny – jeden ze zjeżdżal-
nią (łóżka i parasole, ręczniki bezpłatne), sauna, dobrze wyposa-
żona siłownia, rzutki. Dla dzieci: miniklub (4-12 lat), plac zabaw, 
2 baseny dla dzieci. Dodatkowo płatne: SPA, bilard.
Internet
Wi-Fi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.labranda.com

All Inclusive Dla rodzin

Wyśmienite greckie jedzenie, szeroki wachlarz rozrywek i aktywności oraz przestronne pokoje gwarantują niezapomniane chwile na Rodos. 
Tutaj nikt nie będzie się nudził!

LABRANDA Miraluna Village – Lardos/Kiotari 

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 i piątki

CENA OD

1820 zł

KOD IMPREZY: RDS 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.

Kwiecień od 2330 3449 3899 5770

Maj od 1820 3499 4699 7470

Czerwiec od 1870 3799 4799 7999

Lipiec od 3049 5599 6430 10699

Sierpień od 2770 4749 5970 9270

Wrzesień od 2199 3830 4999 7749

Październik od 1930 3049 4730 6630

Listopad od 2270  3799 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1199 1199 

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Luksusowy, nowy hotel, wybudowany w 2018 roku, położony 
w południowej części wyspy Rodos, w cichej i spokojnej miej-
scowości Gennadi. W odległości ok. 19 km znajduje się znana 
atrakcja wyspy – zabytkowe Lindos, a w przeciwnym kierunku, 
w odległości ok. 21 km znajduje się Prassonisi, odwiedzane przez 
miłośników windsurfingu. Przed hotelem jest przystanek auto-
busowy, z którego można dostać się do różnych części wyspy.
Odległość z lotniska ok. 65 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lo-
kalnego podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy piaszczysto-żwirowej szero-
kiej plaży. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, klimatyzowana restauracja główna z ta-
rasem, restauracje a la carte, bary, 3 baseny, brodzik dla dzieci. 
Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie – bezpłatne. Si-
łownia, kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej. Oprócz tego 
do dyspozycji gości: mini market, mini klub (czynny w wysokim 
sezonie), wypożyczalnia samochodów i rowerów, sporty wodne 
na plaży (płatne dodatkowo), hotelowe centrum SPA oferujące 
szeroki wybór zabiegów pielęgnacyjnych (dodatkowo płatne).
Pokoje
288 eleganckich, nowocześnie urządzonych pokoi standardo-
wych, pokoi typu junior suite oraz pokoi z prywatnym basenem. 
Wszystkie z łazienkami i balkonami (meble ogrodowe). W poko-
jach: TV-sat, telefon, lodówka, sejf, suszarka do włosów, klimaty-
zacja indywidualnie sterowana, ekspres do kawy. Internet Wi-Fi 
w pokojach – bezpłatny.
Wyżywienie
Śniadania. Możliwość dopłaty do obiadokolacji lub pełnego, bo-
gatego wyżywienia – Ultra all inclusive: śniadania, obiady, kola-
cje, przekąski w wyznaczonych barach, nielimitowana ilość napoi 
bezalkoholowych oraz alkoholowych w godzinach 11:00-01:00.

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, siłownia, 
wieczory z muzyką na żywo. Dla dzieci: mini klub w wysokim se-
zonie. Płatne dodatkowo: sporty wodne na plaży.
Internet
W częściach ogólnodostępnych oraz w pokojach internet Wi-Fi 
-bezpłatny.

Przy plaży Royal

Ekskluzywny hotel dla bardzo wymagających Klientów oczekujących wyjątkowego i niezapomnianego wypoczynku w spokojnym, 
relaksującym otoczeniu.

Gennadi Grand Resort – Gennadi 

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 i piątki

CENA OD

2599 zł

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 2699 4099 4520 6849

Czerwiec od 3399 5820 5699 9720

Lipiec od 4449 7499 7430 12530

Sierpień od 4499 7299 7520 12199

Wrzesień od 3049 4830 5130 8049

Październik od 2599 3999 4349 6720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 3630 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1230 1249 

Dopłata do All Inclusive od 2100 4200

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Dla rodzinAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****+

Hotel polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu na dostępność pokoi rodzinnych, aquapark oraz inne atrakcje zarówno 
dla dorosłych jak i najmłodszych. Do tego smaczna kuchnia oraz świetna atmosfera sprawiają, że spędzony w hotelu czas będzie 
niezapomnianą przygodą.

LABRANDA Blue Bay Resort – Ialyssos +
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Komfortowy obiekt położony ok. 3 km od Ialyssos oraz ok. 10 km 
od stolicy wyspy - miasta Rodos z piękną starówką. Przystanek 
autobusowy ok. 500 m od hotelu. Odległość od lotniska w Rodos 
wynosi ok.10 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel zlokalizowany jest bezpośrednio przy piaszczysto-kamie-
nistej plaży, z kamienistym zejściem do morza. Leżaki i parasole 
na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 3 części: budynku głównego, Garden annex oraz 
bungalowów. Całodobowa recepcja, restauracja w budynku głów-
nym i w części Garden, restauracje a’la carte (raz na pobyt w cenie), 
bar przy basenie, na plaży, w części Garden i a także przy Aqu-
aparku. Ponadto 3 baseny dla dorosłych, w tym basen kryty w SPA 
(tylko dla dorosłych) oraz 2 brodziki dla dzieci. Leżaki i parasole 
bezpłatne przy basenach, wypożyczalnia samochodów, sklep z pa-
miątkami, minimarket, butik. Dla dzieci: 3 place zabaw, mini klub.
Pokoje
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę, bezpłatną klimatyza-
cję, TV-sat, telefon, czajnik, lodówkę oraz balkon lub taras. Do wy-
boru:- Pokoje superior, 2-osobowe (możliwość 1 dostawki), w bu-
dynku głównym lub bungalowach. W pokoju znajduje się także sejf 
(bezpłatny), a w łazience suszarka do włosów. - Pokoje typu aneks 
(standardowe i rodzinne, dwupokojowe), w jednym z bocznych bu-
dynków (przejście przez ulicę).- Pokoje rodzinne - dla max. 4 osób, 
dwupokojowe, w budynku głównym lub bungalowach. W pokoju 
znajduje się sejf (bezpłatny), a w łazience suszarka do włosów. 
Wyżywienie
All inclusive: śniadania w formie bufetu (7:00-10:00), śniadania 
kontynentalne (10:00-10:30), lunch (12:30-14:30) oraz kolacje 
(18:30-21:30). Przekąski między posiłka - pizza, sałatki (10:00-
22:00). Hotel serwuje lokalne napoje bezalkoholowe i lokalne 
alkohole (10:00-23:00) w wyznaczonych barach. Ponadto re-
stauracja włoska (12:00-23:00), grecka tawerna – (19:00-22:00) 

oraz Burger House w budynku Garden (18:30-21:30) - wymagana 
wcześniejsza rezerwacja.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje, raz w tygodniu wieczór grecki. Bez-
płatnie: siatkówka plażowa, koszykówka, aerobik, polo wodne, rzut-
ki, bule, kort tenisowy, tenis stołowy, także Aqua Park przy hotelu 
(10:00 – 18:00). Dodatkowo płatne: centrum SPA, centrum sportów 
wodnych na plaży. Ponadto do dyspozycji - nasz własny Figloklub 
oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci w języku polskim!
Internet
Wi-Fi bezpłatnie w częściach ogólnodostępnych.
www.bluebaybeach.gr

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 i piątki

CENA OD

2170 zł

KOD IMPREZY: RDS 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.

Kwiecień od 2230 3220 3730 5399

Maj od 2249 3349 3999 5599

Czerwiec od 2299 3670 4099 6470

Lipiec od 2999 4870 5349 8470

Sierpień od 2799 4249 4999 7430

Wrzesień od 2349 3549 4270 6270

Październik od 2199 3170 3699 5299

Listopad od 2170  3630 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2049 2899 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 999 

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Zaangażowanie zespołu animatorów tworzy w hotelu niespotykaną, wakacyjną atmosferę! Ponadto położenie hotelu sprzyja wycieczkom 
do najważniejszych miejsc na wyspie. Polecamy wszystkim tym, którzy na wakacjach szukają dobrej zabawy.

Ialyssos Bay – Ialyssos +
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Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony w ładnie utrzymanym ogrodzie, ok. 750 m od 
centrum Ialyssos, najbliższe sklepy i tawerny w odległości ok. 
100 m od hotelu. Odległość z lotniska ok. 7 km. Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu. 
Plaża
Obiekt znajduje się tuż przy żwirowo-kamienistej plaży (dojście 
chodnikiem). Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 
10 EUR/zestaw: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Hotel składający się z dużego budynku głównego oraz kilku 
niskich budynków. Recepcja 24 - godz., lobby, klimatyzowana 
restauracja główna z tarasem, bar, bar przy basenie, duży basen 
ze słodką wodą oraz mniejszy dla dzieci. Leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatne, ręczniki kąpielowe - dodatkowo płatne ok. 
1 euro/dzień. Plac zabaw, mini market, wypożyczalnia samocho-
dów i skuterów, pralnia.
Pokoje
174 pokoje 2-osobowe (standardowe: możliwość 1 dostawki w for-
mie normalnego łóżka lub rozkładanego fotela oraz rodzinne: 
z 2 dostawkami w formie rozkładanych foteli dla osób dorosłych 
lub dzieci): telefon, TV-sat, lodówkę, sejf (płatny ok. 20 EUR/ty-
dzień, klimatyzację (od połowy czerwca do końca września), ła-
zienkę (suszarka do włosów), balkon lub taras, Internet Wi-Fi (bez-
płatny). Na zamówienie bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-
14:30), kolacje (19:00-21:30), przekąski w barze przy basenie 
(10:30-12:00 oraz 15:00-17:30), kawę, herbatę i słodycze w ba-
rze przy basenie (16:30-17:30), lody dla dzieci (16:30-17:30 oraz 
w trakcie kolacji), napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkoholowe 
(10:00-24:00). Śniadania, lunch i kolacje serwowane są w restau-
racji głównej w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje program animacyjny dla dzieci i dorosłych (ani-
macje głównie w języku angielskim), który obejmuje m.in.: pił-

kę wodną, aqua aerobik, zumbę, body shake, rzutki, mini golf, 
boccię, piłkę nożną, siatkówkę. Wieczorem mini disco dla dzieci, 
a następnie show dla dorosłych. Animacje odbywają się w okre-
sie od połowy czerwca do połowy września (5-6 x w tygodniu). 
Ponadto bilard (płatny ok.1,5 EUR/gra), kort tenisowy (płatny ok. 
10 EUR/godz., depozyt za sprzęt ok. 50 EUR), tenis stołowy i mini 
golf (depozyt za sprzęt ok. 50 EUR). Ponadto do dyspozycji - 
nasz własny Figloklub oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci 
w języku polskim!
Internet
Internet Wi-Fi w pokojach - bezpłatny.
www.ialyssosbay.gr

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 1799 2620 3299 4599

Czerwiec od 2699 4549 4849 7930

Lipiec od 3399 5670 5999 9799

Sierpień od 3049 4820 5430 8399

Wrzesień od 2249 3299 4099 5849

Październik od 1799  3349 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2349 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 920 949 

CENA OD

1799 zł

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: ****

All Inclusive We dwoje Dla rodzin

Nasz własny hotel, unowocześniony i komfortowo wyposażony po właśnie zakończonym gruntownym remoncie, to najlepsze miejsce 
na spokojny, wakacyjny wypoczynek. Dbając o potrzeby naszych Klientów stworzyliśmy luksusowy kompleks łączący zarówno błogi relaks 
jak i dobrą rozrywkę.

White Olive Premium Lindos – Pefkos 
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Położenie
Zupełnie nowy, świetnie utrzymany i zadbany hotel, który prze-
szedł całkowity remont zimą 2019/2020, położony jest ok. 500 m 
od centrum Pefkos, gdzie znajduje się wiele sklepów, barów i re-
stauracji. Przystanek autobusowy oddalony jest od hotelu o ok. 
800 m, 4 km dzielą hotel od centrum Lindos, a ok. 60 km od 
portu lotniczego na Rodos. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piękna piaszczysta, publiczna plaża o łagodnym zejściu do morza, 
znajduje się ok. 400 m od hotelu. Parasole i leżaki płatne (ok. 
8 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, hol, restauracja główna z tarasem (dania 
w formie bufetu), bar z przekąskami, taras, ogród, kompleks 
2  basenów (z wydzieloną częścią dla dzieci) - leżaki, parasole 
przy basenach bezpłatnie.
Pokoje
Świeżo wyremontowany dwupiętrowy hotel oferuje komforto-
wo i nowocześnie urządzone pokoje zlokalizowane w budynku 
głównym oraz w 9 bungalowach. Pokoje 2- oraz 3-osobowe 
o powierzchni ok. 15-19 m² wyposażone są w indywidualnie ste-
rowaną klimatyzację (w cenie), łazienkę (prysznic, wc, suszarka 
do włosów), TV-sat, telefon, lodówkę oraz balkon lub taras (stolik 
i krzesełka).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), późne śniadania (10:00-
11:00), lunche (12:30-14:30) i kolacje (19:30-21:30) w  formie 
bogatego bufetu. Napoje bezalkoholowe - woda, soki, słodkie 
napoje typu cola, fanta, kawa, herbata oraz lokalne alkoholowe - 
piwo, wino, ouzo, wódka, gin, brandy, rum, tequila, tsipouro. Bar 
czynny w godzinach 10:00-23:00. Raz w tygodniu kolacja grecka 
typu bufet z przysmakami regionalnymi. Możliwość korzystania 
z All Inclusive od momentu przyjazdu do hotelu do momentu 
wyjazdu na lotnisko.
Program sportowy i animacyjny
Basen o nieregularnym kształcie ze słodką wodą, brodzik dla 
dzieci, plac zabaw dla dzieci, małe wielofunkcyjne boisko sporto-
we, ping pong i bilard. W hotelu dostępna będzie również konsola 
z zestawem gier. Za dodatkową opłatą sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatna sieć wifi w pokojach i na terenie całego hotelu. 
Kategoria lokalna: ****
whiteolivehotels.com
 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Wyloty w: poniedziałki i piątki

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

CENA OD

1299 zł

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 1299 2270 3730 5430

Czerwiec od 1449 2699 4099 6199

Lipiec od 2499 4399 5520 8699

Sierpień od 2270 3970 5130 7970

Wrzesień od 1799 3049 4349 6470

Październik od 1399 2599 3849 5849

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1249 1249 
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w północno-wschodniej części wyspy, w miasteczku 
Afandou. Do miasta Rodos ok. 18 km. Do lotniska ok. 20 km. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 
EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel Lippia Golf Residence zlokalizowany jest tuż obok jednej 
z piękniejszych w regionie, żwirkowo-kamienistej plaży. Dojście 
ok. 250m nieutwardzoną drogą. Bezpłatny serwis plażowy dla 
gości hotelu. Ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie w recepcji. 
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, restauracja główna. Bary w lobby, 
przy basenie oraz bar Waterslides. 4 baseny, w tym 1 wewnętrz-
ny oraz dwa baseny dla dzieci (jeden ze zjeżdżalniami). Klienci 
mogą korzystać z boiska do siatkówki plażowej, bilarda, rzutek, 
a także kortów tenisowych. Dla najmłodszych Mini Club (dla dzieci 
w wieku 4-12). Na terenie obiektu funkcjonuje pralnia, mini mar-
ket, usługi fryzjera (dodatkowo płatne). Ponadto Strefa Spa & 
Wellness (za dodatkową opłatą). 
Pokoje
242 komfortowo urządzone, klimatyzowane pokoje rozmieszczo-
ne w 4 budynkach. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z su-
szarką do włosów oraz balkon lub taras. Mini-bar uzupełniony 
o wodę butelkowaną w dniu przyjazdu. W pokoju dostępny sejf 
(bezpłatny), telefon i TV-Sat. Do dyspozycji naszych Klientów: 
pokoje standardowe, pokoje standardowe 2+2, pokoje rodzinne 
oraz rodzinne superior. Od pokoi standardowych odróżniają się 
nieco nowszym wyposażeniem oraz większą powierzchnią.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:00-10:00), późne śniadania (10:00-
11:00), lunch (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:30) w formie bufetu 
w restauracji głównej. Snack bar z przekąskami (11:00-16:00), lekkie 
przekąski (23:00 - 1:00). Raz na pobyt można skorzystać z restau-
racji a’la carte Barbeque (konieczna rezerwacja), 3 bary: w lobby, 
przy basenie oraz Waterslide serwujące napoje bezalkoholowe 
oraz lokalne i importowane napoje alkoholowe (alkohole premium 
płatne dodatkowo). Między 23:00 a 1:00 dostępny bar w dyskotece.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych. Zabawy w base-
nie, aerobik, water polo lub mecze siatkówki plażowej, strzelanie 
z łuku, a także ćwiczenia fitness. Dla dzieci: zajęcia prowadzone 
przez zespół animatorów, do dyspozycji kryty i niekryty basen 
oraz plac zabaw. 
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
dessolehotels.com/en/hotels/lippia-golf-resort/

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Zadbany hotel, który charakteryzuje się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu 
na dostępność pokoi rodzinnych oraz ze względu na infrastrukturę, która umożliwi spędzenie czasu w ciekawy sposób.

Dessole Lippia Golf Resort – Afandou 

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 i piątki

CENA OD

1699 zł

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 1699 3220 4470 6999

Czerwiec od 1730 3499 4570 7520

Lipiec od 2849 5170 6099 9970

Sierpień od 2599 4399 5699 8699

Wrzesień od 2049 3570 4770 7299

Październik od 1799  4520 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1249 1249 

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel Olympos Beach sieci Dessole położony jest na wyspie 
Rodos nad malowniczą zatoką Faliraki, bezpośrednio przy plaży. 
Wygodne położenie hotelu pozwala na szybkie dotarcie do cen-
trum miasta Faliraki. Dystans 12 km dzieli obiekt od miasta Rodos 
z pięknym portem Mandraki, a 15 km od lotniska Rodos. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Długa piaszczysto-żwirowa plaża usytuowana bezpośrednio przy 
hotelu. Darmowe leżaki, parasole i ręczniki plażowe. 
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracje: „Athena”, „Hermes” i „Diony-
sus Veranda”, oraz 3 bary: „Apollo”, „Poseidon” oraz „Hermes”, 
basen zewnętrzny, basen dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie. 
Za opłatą pralnia, możliwość wypożyczenia żelazka. 
Pokoje
Wszystkie pokoje umieszczone są w 6 piętrowym budyku. 
Pokoje Economy o powierzchni ok. 17 m2, bez balkonu, idealny 
dla 2 osób;
Pokoje 2-osobowe z widokiem na morze, o powierzchni ok. 20-
23 m2 z możliwością 1 dostawki, z balkonem lub tarasem;
Pokoje rodzinne o powierzchni ok. 30 m2 z widokiem na basen lub 
morze, z możliwością dostawki dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci, 
z balkonem lub tarasem.
W każdym pokoju łazienka z wanną lub prysznicem, suszarka 
do włosów, telefon, centralna klimatyzacja, sejf i mała lodówka. 
Wyżywienie
All inclusive – posiłki w formie bufetu w głównej restauracji Athena: 
śniadanie (07:00-10:00); późne śniadanie (10:00-11:00); przekąski 
(11:00-16:00 w restauracji przy plaży Hermes); lody (11:00-16:00 
w barze Hermes albo restauracji Athena); lunch (13:00-15:00) ser-
wowany w głównej restauracji; podwieczorek (16:00-17); kolacja 
(19:00-21:30). Ponadto, szeroki wybór lokalnych napojów alkoho-
lowych i bezalkoholowych, kawa, herbata w wyznaczonych barach 
na terenie hotelu. Raz na pobyt możliwość skosztowania kolacji 
w restauracji à la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny i sportowy dla dzieci i do-
rosłych: m.in. poranna gimnastyka, aerobik, gimnastyka wodna, 
stretching, siatkówka plażowa. Dla aktywnych kort tenisowy 
z bezpłatnym sprzętem, tenis stołowy oraz boisko do siatkówki 
plażowej. Ponadto wieczory z muzyką na żywo i karaoke. Dla dzieci 
– miniklub (14:30-17:00). Dodatkowo płatne: bilard, SPA, masaże.
Internet
Internet Wi-Fi jest bezpłatny w ogólnodostępnych miejscach 
hotelu i pokojach.
Kategoria: ****
www.dessolehotels.com

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Polecany szczególnie rodzinom z dziećmi oraz osobom aktywnie spędzającym czas ze względu na rozbudowane zaplecze rekreacyjne.

Dessole Olympos – Faliraki 

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 i piątki

CENA OD

1699 zł

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 1699 3220 4470 6999

Czerwiec od 1770 3499 4570 7520

Lipiec od 2849 5170 6099 9970

Sierpień od 2599 4399 5699 8699

Wrzesień od 2049 3570 4770 7299

Październik od 1799  4520 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1249 1249 

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Obiekt Labranda Kiotari Bay usytuowany jest na pięknej plaży 
Kiotari. Miasto Rodos jest oddalone od obiektu o ok. 60 km, 
a miejscowość Faliraki – o ok. 45 km. Odległość od międzynaro-
dowego lotniska na wyspie Rodos wynosi 62 km. Uwaga! Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Publiczna, piaszczysto-żwirowa plaża znajduje tuż przy terenie 
hotelu (przejście przez ulicę). Serwis plażowy płatny dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja główna, restauracje tematycz-
ne, bary – „Dionysos” oraz „Pirates” (przy basenie), „Athena” 
(bar główny), „Aphrodite” (bar przy plaży), basen kryty (tylko 
dla dorosłych) i odkryty. Za dodatkową opłatą: możliwość wy-
pożyczenia samochodu, lekarz, fryzjer, pralnia.
Pokoje
Hotel posiada 279 przestronnych pokoi wyposażonych w  TV-Sat., 
lodówkę, sejf, telefon, klimatyzację i balkon oraz taras (z meblami 
ogrodowymi), łazienkę (prysznic lub wanna, wc, suszarka do wło-
sów). Dla naszych Klientów: Pokoje dwuosobowe o powierzchni 
ok. 25 m2, dla max. 2 osób dorosłych i 1 dziecka. Istnieje możli-
wość dostawki w postaci sofy dla 3 osoby (tylko dziecka). Poko-
je rodzinne o powierzchni ok. 30 m2, dla max. 3 osób dorosłych 
i 1  ziecka lub 2 osób dorosłych i 1 dziecka, z sypialnią i oddzielnym 
pokojem sypialnym. Pokoje rodzinne typu superior o powierzchni 
ok. 31 m2, dla max. 4 osób dorosłych, z sypialnią i oddzielnym 
pokojem sypialnym z dwoma pojedynczymi łóżkami lub sofą. 
Wyżywienie
All inclusive – w formie bufetu: śniadanie (07:00-10:00), późne 
śniadanie (10:00-11:00), obiad (12:30-15:00), kolacja (18:30-
22:00) w restauracji głównej „Socrates” z miejscami wewnątrz 
hotelu oraz na tarasie). Ponadto, przekąski (12:00-17:00), późny 
posiłek (00:00-07:00) w restauracji “Burger & Pizza House”, lody 
(dodatkowo płatne) podczas posiłków w restauracji głównej, na-
poje bezalkoholowe, lokalne napoje alkoholowe. Restauracje à la 
carte (1 raz na pobyt). Wymagana rezerwacja. 

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacji dla dzieci i dorosłych 
m.in. gimnastyka wodna, siatkówka plażowa. Muzyka na żywo, 
greckie wieczory; 2 baseny – kryty, zewnętrzny, sauna, dobrze 
wyposażona siłownia, rzutki, tenis stołowy. Dla dzieci: miniklub 
(4-12 lat), plac zabaw, 2 baseny dla dzieci. Dodatkowo płatne: 
SPA, masaż, jacuzzi, bilard.
Internet 
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.labranda.com

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek dla całej rodziny! Bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych 
jak i komfortowo zaprojektowane pokoje zapewnią wspaniałą odskocznię od codziennych obowiązków!

LABRANDA Kiotari Bay – Kiotari 

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 i piątki

CENA OD

1830 zł

KOD IMPREZY: RDS 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.

Kwiecień od 2199 3170 3599 5130

Maj od 2220 3299 3599 5349

Czerwiec od 2720 4449 3970 6199

Lipiec od 2899 5249 5199 8049

Sierpień od 2620 4470 4849 7099

Wrzesień od 2049 3599 4099 5999

Październik od 1830 2820 3930 5520

Listopad od 2130  3499 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1199 1199 

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Rodos

Przykładowy pokój

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Kompleks hoteli składających się z kilkupiętrowych budynków. 
Do centrum Ialyssos oferującego wiele rozrywek i sklepów jest 
ok. 750m, a  najbliższe sklepy i tawerny znajdują się w odległości 
ok. 100 m od hotelu. W centrum Ialyssos znajduje się również 
przystanek autobusowy, z którego można dostać się do oddalo-
nego o ok. 10 km centrum miasta Rodos. Transfer z lotniska do 
hotelu trwa ok. 20 min. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu. 
Plaża
Część Dodeca Sea Resort położona jest ok. 30 m od prywatnej, 
żwirowo-kamienistej plaży (należy przejść przez mało ruchliwą 
ulicę). Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne; infrastruktura pla-
żowa dostępna w okresie 15.05-30.09. Część Forum Residence 
znajduje się około 80 m od publicznej plaży (goście mogą jednak 
korzystać z prywatnej plaży przy części Dodeca).
Do dyspozycji gości
Kompleks składa się z części głównej – Dodeca Sea Resort oraz 
części Forum Residence (oddalonej o około 250 m). Każda po-
siada własną recepcję 24 - godz., bar przy basenie oraz basen 
główny ze słodką wodą. W części Dodeca znajduje się restauracja 
główna, 2 baseny oraz brodzik dla dzieci. Leżaki i parasole przy 
basenie – bezpłatne.
Pokoje
W naszej ofercie dostępne są pokoje standardowe położone 
w dwóch częściach kompleksu. Pokoje dla max. 4 osób (4 osoby + 
dziecko do 2 lat na potwierdzenie) składające się z pokoju dzien-
nego i sypialni z indywidualną klimatyzacją (czynna 15.06-15.09) 
oraz sejfem. Łazienka z wanną, WC. Wszystkie pokoje z balkonem 
lub tarasem. Łóżeczko dla dziecka (0-2 lat) bezpłatne.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30), kolacje 
(18:30-21:00) w formie bufetu, przekąski (11:30-17:00) w snack 
barze, w części Dodeca, napoje bezalkoholowe oraz lokalne al-
koholowe (10:00-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje lekki program animacyjny dla dorosłych i dzieci, 
gry i zabawy sportowe w ciągu dnia. Tenis ziemny - za opłatą po 
wcześniejszej rezerwacji kortu w hotelu Dodeca Sea Resort. Po-
nadto w odległości ok. 400 m działa centrum sportów wodnych 
wraz ze szkółką windsurfingu i kitesurfingu (dodatkowo płatne). 
Większość rozrywek na terenie części Dodeca Sea Resort.
Internet
Internet Wi-Fi w lobby - bezpłatny.
www.forumhotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje

Ekonomiczny hotel dla mniej wymagających Klientów, polecamy szczególnie osobom ceniącym sobie niewygórowaną cenę oraz wygodę 
wyżywienia all inclusive. Dodatkowym atutem jest bliskość miasta Rodos z urokliwą starówką.

Forum Residence Family & Beach – Ialyssos 

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 i piątki

CENA OD

1770 zł

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 1770 2470 3270 4430

Czerwiec od 1999 3320 3699 5899

Lipiec od 2930 4699 5230 8199

Sierpień od 2520 3720 4549 6549

Wrzesień od 2149 3299 3930 5849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2230 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1070 1070 

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: ****

All Inclusive Dla rodzin

Położenie
Hotel położony jest w sercu Kolymbii, tuż obok głównej ulicy 
miasteczka. W pobliżu sklepy, restauracje, bary, kawiarnie, lo-
kale rozrywkowe oraz wypożyczalnie samochodów. Odległość 
od lotniska to około 28 km, zaś od miasta Rodos z zabytkową 
starówką – około 25 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. Podatek 
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwa-
terowaniem Klientów w hotelu. 
Plaża
Piaszczysto-żwirowa plaża znajduje się w odległości około 400 m 
od hotelu. Serwis plażowy dodatkowo płatny (ok. 7 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., lobby, restauracja główna, bar przy basenie, 
basen ze słodką wodą i brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy 
basenie - bezpłatnie, plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy. Za do-
datkową opłatą: pokój gier, sporty wodne na plaży.
Pokoje
Hotel dysponuje 140 komfortowo urządzonymi pokojami (część 
z nich z widokiem na morze). Naszym gościom oferujemy stan-
dardowe pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki oraz pokoje 
rodzinne z możliwością 2 dostawek (łóżko piętrowe). Wszystkie 
wyposażone są w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka 
do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, balkon lub 
taras, telefon, TV Sat oraz lodówkę. Istnieje możliwość wstawienia 
łóżeczka dla dziecka do 2 lat (bezpłatnie – na zapytanie). Hotel 
nie akceptuje zwierząt.
Wyżywienie
All Inclusive w formie bufetu: śniadanie, lunch, kolacja. Dodatkowo 
Pita Bar z przekąskami czynny od 11:00 do 18:00. Napoje bezalko-
holowe i lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino białe i czerwone, 
ouzo, wódka, gin, brandy) serwowane w godzinach 10:00-22:30.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.
Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.marathonhotel.gr

Elegancki hotel, w ładnej nadmorskiej miejscowości, idealny dla osób ceniących sobie wypoczynek w bliskiej odległości od różnorodnych 
atrakcji. Polecamy osobom ceniącym sobie dobry standard usług oraz wygodę all inclusive.

Marathon – Kolymbia 

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 2149 3320 3899 5849

Czerwiec od 2199 3520 3999 6220

Lipiec od 2899 4670 5199 8149

Sierpień od 2699 4099 4849 7199

Wrzesień od 2270 3370 4130 5970

Październik od 2299  3849 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 2849 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1049 1049 

CENA OD

2149 zł

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Kategoria lokalna: ***

All Inclusive We dwoje

Położenie
Hotel składający się z dwóch budynków położony jest na obrze-
żach miejscowości Faliraki, w spokojnym otoczeniu sprzyjającym 
wypoczynkowi. Do centrum Faliraki jest około 20 minut space-
rem (ok. 1 km), do miasta Rodos około 15 km, do najbliższego 
przystanku autobusowego około 300 m, a w odległości ok. 3 km 
znajduje się park wodny - „Faliraki Water Park”. Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,5 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Popularna piaszczysta plaża Faliraki (wyróżniona „błękitną flagą” 
za wysoką jakość wody) znajduje się w odległości około 450 m 
od hotelu. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, winda, restauracja główna, bar przy 
basenie, basen ze słodką wodą i brodzik dla dzieci, leżaki i paraso-
le przy basenie - bezpłatnie, plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, 
rzutki. Za dodatkową opłatą: bilard.
Pokoje
W ofercie przyjemnie urządzone pokoje 2-osobowe (część z nich 
z widokiem na morze) z możliwością max. 2 dostawek oraz poko-
je rodzinne. Wszystkie pokoje są wyposażone w łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną 
klimatyzację (w cenie od 21.05. do 08.10.), sejf, balkon lub taras, 
telefon, TV Sat oraz lodówkę.
Wyżywienie
All Inclusive w formie bufetu: śniadania, lunch, kolacje. Napoje 
bezalkoholowe serwowane w godzinach 10:00-22:30 i lokalne 
napoje alkoholowe (piwo, ouzo, wino, wódka, gin, rum, brandy) 
serwowane w godzinach 12:30-22:30. Brak restauracji a’la carte.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.
Internet
W lobby internet Wi-Fi – bezpłatny

Hotel z doskonałą lokalizacją w tętniącej życiem miejscowości polecamy szczególnie ludziom młodym nastawionym na zabawę. 
Dodatkowym atutem jest możliwość wypoczynku na pięknej, piaszczystej plaży znajdującej się nieopodal, a pełnię komfortu zapewni 
wyżywienie all inclusive.

Olympia Sun – Faliraki +

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 2230 3399 3899 5849

Czerwiec od 2370 3620 4130 6220

Lipiec od 2799 4549 4849 7770

Sierpień od 3149 4930 5430 8399

Wrzesień od 2530 3870 4399 6630

Październik od 2470  4299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 999 

CENA OD

2230 zł

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Kategoria lokalna: ***

Położenie
Kompleks hotelowy znajduje się ok. 800 m od centrum Faliraki, 
z licznymi tawernami, restauracjami i sklepami. Do miasta Rodos 
z historycznym Starym Miastem jest ok. 15 km, do lotniska ok. 18 
km. Przystanek autobusowy oddalony jest o ok. 1 km od hotelu (ok. 
2 EUR/przejazd do miasta Rodos). Z hotelu do miasta Rodos do-
jeżdża także prywatny autobus - ok. 5 EUR w dwie strony. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt oddalony od szerokiej, łagodnie opadającej do morza, 
piaszczysto-żwirowej plaży o ok. 750 m. Leżaki i parasole na 
plaży - płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Kompleks oferujący łącznie 140 pokoi, składa się z trzech 2-piętro-
wych budynków (2 po drugiej stronie ulicy). Hotel posiada lobby 
z recepcją, kącik telewizyjny, restaurację główną z tarasem oraz 
2 bary: przy basenie i przy recepcji (nieobjęty all inclusive). Na 
terenie ogrodu znajduje się duży basen ze słodką wodą, z wydzie-
loną częścią dla dzieci. Leżaki i parasole przeciwsłoneczne przy 
basenie - bez dopłaty. Hotel nie zapewnia ręczników kąpielowych.
Pokoje
W naszej ofercie znajdują się całkowicie odnowione w 2018 r. 
2-osobowe pokoje typu standard (możliwość 1 dostawki dla 
osoby dorosłej lub dziecka), wyposażone w telewizor, telefon, 
radio, lodówkę, klimatyzację (działającą bezpłatnie w okresie 
od czerwca do września), łazienkę (prysznic, WC, suszarka do 
włosów) oraz balkon lub taras z meblami ogrodowymi (stolik + 
krzesełka). Sejf w pokoju dodatkowo płatny, ok. 15 EUR/tydzień.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:00) i ko-
lacje (19:00-21:00) serwowane w formie bufetu w hotelowej re-
stauracji. Dodatkowo w barze przy basenie dostępne są przekąski: 
kawa, herbata, kanapki, ciastka (10:30-12:00 i 15:30-17:30) oraz 
lody (15:30-17:30). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole ser-
wowane są w barze przy basenie 10:30-23:00 (piwo, wino i ouzo 
10:30-23:00, lokalne mocne alkohole 16:00-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Animacje - 6 dni w tygodniu (w wysokim sezonie), kort teniso-
wy, tenis stołowy, minigolf, siatkówka, piłka wodna, rzutki. Za 
dodatkową opłatą: nocne oświetlenie kortu tenisowego, bilard, 
gry wideo oraz sporty wodne na plaży. W odległości ok. 4 km 
od hotelu jeden z największych parków wodnych w Europie - 
„Faliraki Water Park”.
Internet
W hotelu kącik internetowy - za opłatą, internet Wi-Fi - bez opła-
ty na terenie recepcji.
www.lymberia.gr

All Inclusive Fit & Fun

Polecamy ze względu na całkowicie odnowione pokoje. Ciekawa propozycja dla osób szukających atrakcji, których z pewnością nie 
zabraknie w centrum imprezowego Faliraki. Ponadto w odległości kilku kilometrów znajduje się popularny na Rodos aquapark.

Lymberia – Faliraki +

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Kwiecień od 1899 2649 3349 4599

Maj od 1999 2770 3349 4599

Czerwiec od 2130 3230 3730 5570

Lipiec od 2720 4149 4720 7099

Sierpień od 2549 3670 4430 6299

Wrzesień od 2149 3120 3770 5399

Październik od 1970 2749 3299 4599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2299 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1099 1099 

CENA OD

1899 zł

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Kategoria lokalna: ***

All Inclusive

Położenie
Kameralny hotel położony w  spokojnej okolicy. Do centrum 
miasteczka Theologos - 1,5 km. Do miasta Rodos z historycznym 
Starym Miastem ok. 19 km., a do lotniska ok. 4 km. Przy hotelu 
mieści się przystanek autobusowy. Uwaga! Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony w odległości ok. 250 m od kamienistej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, restauracja główna, winda, bar, bar przy ba-
senie, basen, brodzik dla dzieci, sala telewizyjna, przechowalnia 
bagażu, taras słoneczny, parking, mini market. Leżaki i parasole 
przy basenie - bezpłatne.
Pokoje
Kameralny hotel, składający się z  46 pokoi rozlokowanych 
w 3-piętrowym budynku. W naszej ofercie znajdują 2-osobowe 
pokoje typu standard (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej 
lub dziecka, w części pokoi możliwość zakwaterowania 2 doro-
słych i 2 dzieci). Wszystkie wyposażone w łazienkę (prysznic, 
suszarka do włosów i wc), klimatyzację, TV-sat, lodówkę, sejf (za 
opłatą) oraz balkon lub taras.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:30-10:00), obiady (12:30-14:00) i ko-
lacje (19:00-21:00) w formie bufetu. Napoje bezalkoholowe oraz 
lokalne napoje alkoholowe – piwo, wino białe i czerwone, ouzo, 
rum, wódka oraz gin serwowane w barze (10:00-22:30).
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Raz w tygodniu grecki wieczór lub 
muzyka na żywo. Dla dzieci plac zabaw. Płatne dodatkowo: bilard, 
wypożyczalnia rowerów, sporty wodne (windsurfing).
Internet
W lobby Internet Wi-Fi bezpłatny.
www.happydayshotel.gr

Zadbany i klimatyczny obiekt oferujemy osobom nastawionym na dobry serwis i wygodę all inclusive. Dodatkowym atutem hotelu są 
piękne zachody słońca po tej stronie wyspy.

Happy Days – Tholos 

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 2099 3099 3699 5349

Czerwiec od 2120 3270 3720 5630

Lipiec od 2770 4299 4799 7349

Sierpień od 2599 3770 4520 6470

Wrzesień od 2199 3199 3849 5520

Październik od 2120 2999 3720 5220

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1070 1099 

CENA OD

2099 zł

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ***
Tsampika – Faliraki 

Kameralny, rodzinnie prowadzony hotel, polecamy osobom szukającym rozrywki w pobliżu wakacyjnych kurortów, a jednocześnie 
ceniącym sobie wygodę all inclusive za niewygórowaną cenę.
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Pokój superior

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Kameralny hotel składający się z kilku budynków, usytuowany 
w spokojnej okolicy, położony jest zaledwie ok. 900 m od cen-
trum tętniącej życiem, słynnej miejscowości Faliraki, w której 
znajdziemy lokalne tawerny, sklepy i dyskoteki. W odległości ok. 
3 km znajduje się park wodny - „Faliraki Water Park”. Do stolicy 
wyspy - miasta Rodos jest tylko ok. 13 km, dogodne połączenie 
autobusem lub taksówką. W pobliżu hotelu znajduje się przysta-
nek komunikacji lokalnej (ok. 400 m). W spacerowej odległosci 
od hotelu znajduje się również mini-market. Odległość od lot-
niska wynosi ok. 19 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony w odległości ok. 900 m od piaszczysto-żwirowej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 10 EUR/
dzień/komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Hotel oferuje wspaniałą, rodzinną atmosferę, posiada recepcję, 
restaurację oraz 2 bary (1 wyłączony z all inclusive). Do dyspozycji 
gości basen oraz brodzik. Dodatkowo płatne: sejf przy recepcji 
(ok. 10 EUR/tydzień) oraz bezpłatny parking. Leżaki i parasole 
przy basenie - bezpłatne. Hotel nie udostępnia ręczników ką-
pielowych.
Pokoje
Hotel dysponuje 64 pokojami. Naszym Klientom oferujemy poko-
je standardowe 2-osobowe (możliwość jednej dostawki dla osoby 
dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci) oraz 2-osobowe pokoje typu 
superior o podwyższonym standardzie, odnowione w 2017 roku 
(bez możliwości dostawki). W pokojach znajduje się łazienka: 
WC, wanna lub prysznic, suszarka do włosów. Dodatkowo w każ-
dym pokoju do dyspozycji Klientów jest indywidualnie sterowana 
klimatyzacja (bezpłatna od 15.06 do 15.09), lodówka, TV-sat oraz 
balkon lub taras.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30-10:00), obiad (13:00-14:00) oraz 
kolacja (19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej. Lo-

kalne napoje bezalkoholowe, a także piwo i wino (10:00-22:00) 
oraz ouzo i drinki na bazie ouzo (12:00-15:30 i 18:00-22:00). Lek-
kie przekąski oraz kawa i herbata (17:00-17:30).
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji, ale do dyspozycji Klientów jest nasz 
własny Figloklub oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci 
w języku polskim! Za dodatkową opłatą wypożyczalnia sprzętu 
sportowego na plaży.
Internet
W lobby interent Wi-Fi - bezpłatny.
www.tsampika-hotel-faliraki.gr

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Kwiecień od 1870 2470 3130 4130

Maj od 1849 2420 3049 3999

Czerwiec od 1949 2730 3349 4730

Lipiec od 2370 3449 4130 5930

Sierpień od 2249 3099 3930 5349

Wrzesień od 1899 2530 3349 4399

Październik od 1920  3220 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1849 2420 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 1119 1140 

CENA OD

1849 zł

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: ***

All Inclusive Dla rodzin

Położenie
Hotel Diagoras znajduje się w doskonałej lokalizacji ze wspania-
łym widokiem na całe miasto (około 1,5 km do centrum) i plażę 
Faliraki. Do przystanku autobusowego, skąd można dojechać do 
wielu miejsc na wyspie - około 3 minuty spacerem. Ok. 5,5 km 
dzieli obiekt do Parku Wodnego w Faliraki, a około 15 km od lotni-
ska. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
W odległości 1300 m od hotelu znajduje się szeroka piaszczy-
sto-żwirkowa, publiczna plaża o łagodnym zejściu do morza. 
Bezpłatny transfer na plażę organizowany 3-5 razy dziennie 
(w zależności od zainteresowania). Serwis plażowy dodatkowo 
płatny (około 5 EUR/osoba).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, sala TV, bar, restauracja główna, ba-
sen ze słodką wodą, leżaki i parasole przy basenie - bezpłatnie, 
plac zabaw dla dzieci, mini market. Za dodatkową opłatą: sejf 
w recepcji, pokój gier, wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Hotel dysponuje 115 - 2,3,4-osobowymi schludnymi, skromnie 
urządzonymi pokojami z widokiem na morze, basen lub ogród 
(przydzielane w ramach dostępności). Pokoje są wyposażo-
ne w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), 
bezpłatną klimatyzację, balkon lub taras z meblami ogrodowy-
mi (stolik, krzesła), telefon, TV Sat, lodówkę. Istnieje możliwość 
wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat. Hotel nie akceptuje 
zwierząt.
Wyżywienie
All Inclusive w formie bufetu: śniadania (07:30-10:00), lunch 
(12:30-14:00), kolacje (18:30-21:00). Ponadto w ciągu dnia ser-
wowane są przekąski (10:30-12:00) i ciasteczka (15:00-18:00), 
napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe (10:30-22:30).
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.

Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.diagorashotel.gr

Skromny, ale zadbany hotel położony w świetnej lokalizacji. Polecamy osobom mniej wymagającym oraz nastawionym na eksplorację 
wyspy. Ponadto pobliska, piękna plaża w Faliraki oraz różnorodne rozrywki w tej miejscowości z pewnością uatrakcyjnią pobyt.

Diagoras – Faliraki 

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 1949 2770 3399 4770

Czerwiec od 1949 2899 3430 4999

Lipiec od 2499 3749 4349 6430

Sierpień od 2370 3330 4130 5730

Wrzesień od 1999 2849 3549 4930

Październik od 1949 2699 3430 4699

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1120 1149 

CENA OD

1949 zł

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: ***

All Inclusive

Położenie
Hotel położony jest w miejscowości Theologos, około 500 m od 
centrum miasta i około 250 m od głównej ulicy. Do lotniska Ro-
dos jest około 5 km, do najbliższego przystanku autobusowego 
- około 250 m. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Kamienista plaża w odległości około 500 m od obiektu. Serwis 
plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, winda, restauracja główna, bar 
przy basenie, basen ze słodką wodą i brodzik dla dzieci, leżaki 
i parasole przy basenie - bezpłatnie, taras słoneczny, parking, 
plac zabaw dla dzieci. Za dodatkową opłatą: bilard, masaż, opieka 
lekarska, salon gier.
Pokoje
W ofercie przyjemnie urządzone pokoje 2,3 lub 4-osobowe z wi-
dokiem na ogród, basen lub morze (przydzielane w ramach do-
stępności). Pokoje są wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, 
WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację 
(bezpłatna od połowy czerwca do połowy września, poza tym 
okresem płatna około 6 EUR/doba/pokój), balkon lub taras, tele-
fon, TV Sat, mini lodówkę. Istnieje możliwość wstawienia łóżeczka 
dla dziecka do 2 lat (bezpłatnie). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Wyżywienie
All Inclusive w formie bufetu: śniadania (07:00 – 09:30), lunch 
(12:30 – 14:00), kolacje (19:00 – 21:00) serwowane w restauracji 
głównej. Ponadto ciasta (10:15 – 12:00) i przekąski w barze przy 
basenie (15:00 – 16:00) oraz napoje bezalkoholowe i lokalne na-
poje alkoholowe serwowane w godzinach 10:30-22:30.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Okazjonalnie organizowane są wy-
stępy artystyczne. Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu – bezpłatny.

Ekonomiczny hotel polecamy osobom dysponującym skromniejszym budżetem nastawionym na zwiedzanie wyspy. Wyżywienie 
all inclusive to dodatkowy atut hotelu podnoszący komfort wypoczynku.

Summer Dream – Theologos 

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Maj od 1999 2870 3470 4930

Czerwiec od 1999 2999 3499 5220

Lipiec od 2599 3899 4520 6699

Sierpień od 2430 3470 4230 5970

Wrzesień od 2099 2949 3699 5099

Październik od 1999 2730 3499 4730

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1120 1149

CENA OD

1999 zł

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Klimatyczny, rodzinny hotel, położony w odległości ok. 500 m 
od centrum miasteczka Ialyssos z szerokim wyborem restau-
racji, tawern oraz sklepików z pamiątkami. Hotel znajduje się 
również zaledwie ok. 6 km od stolicy wyspy – miasta Rodos ze 
średniowieczną starówką i urokliwymi brukowanymi uliczkami. 
Odległość obiektu od międzynarodowego lotniska Diagoras 
to około 8 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Od kamienisto-żwirowej plaży publicznej hotel dzieli dystans ok. 
500 m.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 2 baseny ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, 
leżaki i parasole przy basenie, tawerna, bar, punkt wymiany walut. 
Płatne dodatkowo: sejf (ok. 15 EUR/tydzień), SPA (każdy klient ho-
telu otrzymuje voucher uprawniający do 50% zniżki na 1 wizytę na 
dowolne zabiegi i 20% zniżki na każdą kolejną wizytę), pralnia. Dla 
dzieci: plac zabaw wewnątrz budynku oraz na zewnątrz, programy 
telewizyjne dla dzieci emitowane w pokoju zabaw.
Pokoje
Obiekt składa się z 5 budynków 3-piętrowych zlokalizowanych 
przy basenach. Dysponuje 137 pokojami skromnie, ale wygodnie 
urządzonymi, dla max. 5 osób. Znajduje się w nich: aneks ku-
chenny z podstawowym wyposażeniem (lodówka, mała kuchen-
ka elektryczna, naczynia i sztućce, stolik z krzesłami), łazienka 
(prysznic i WC), TV, balkon lub taras, klimatyzacja dostępna za 
dopłatą (ok. 7 EUR/dzień) oraz suszarka.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje również możliwości dopłaty do 
śniadań. Poza tym na terenie obiektu znajduje się bar oraz ta-
werna, gdzie goście mogą za dodatkową opłatą zjeść wybrane 
potrawy.
Program sportowy i animacyjny
W wysokim sezonie goście mogą posłuchać muzyki na żywo 
kilka razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu mogą być uczestnikami 

karaoke, a 1 raz w tygodniu organizowany jest Wieczór Grecki. 
Do dyspozycji gości za dodatkową opłatą także bilard, automaty 
do gier oraz gry video.
Internet
Internet Wi-Fi na terenie obiektu – płatny dodatkowo około 
7 EUR/tydzień.

Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Obiekt zlokalizowany jest w spokojnej okolicy. Polecamy Klientom dysponującym skromniejszym budżetem, a ze względu na brak wyżywienia 
nastawionym na smakowanie greckich potraw w pobliskich restauracjach, klimatycznych knajpkach, a także tawernie znajdującej się 
na terenie hotelu. Spragnieni dodatkowych atrakcji mogą wybrać się do centrum miejscowości Ialyssos lub do malowniczego miasta Rodos.

Kassandra Apartments – Ialyssos 

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 i piątki

KOD IMPREZY: RDS 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.

Kwiecień od 1699 2170 2999 3799

Maj od 1499 1830 2630 3220

Czerwiec od 1530 1970 2730 3470

Lipiec od 1820 2370 3220 4130

Sierpień od 1749 2170 3099 3799

Wrzesień od 1530 1870 2730 3299

Październik od 1520  2699 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1249 1249 

Cena za dziecko (0-12 lat) już od 1449 1780 

CENA OD

1499 zł

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni7
dni

10
dni

11
dni

14
dni
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Grecja Rodos

Kategoria lokalna: **

Położenie
Studia posiadają dogodną lokalizację w spokojnej części Ialyssos 
i jednocześnie blisko centrum tej miejscowości (ok. 900 m). Znaj-
dują się tam bary, restauracje, sklepy, a także wypożyczalnie sa-
mochodów, quadów i skuterów umożliwiające zwiedzanie nawet 
najdalszych zakątków wyspy. W Ialyssos jest również przystanek 
autobusowy, skąd można dotrzeć do stolicy wyspy Rodos - ok. 
7 km. Obiekt położony jest w odległości ok. 11 km od lotniska. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu. 
Plaża
Studia usytuowane są ok. 600 m od kamienisto-żwirowej, pu-
blicznej plaży. Przejście do plaży przez ulicę.
Do dyspozycji gości
Obiekt wybudowany w 2001 r., przeszedł renowację w 2015 r., skła-
da się z dwóch budynków położonych w rozległym ogrodzie. Na 
terenie znajduje się basen ze słodką wodą oraz brodzik dla dzieci. 
Goście za opłatą mogą korzystać z baru przy basenie, czynnego 
w godzinach 8:30-24:00. Do użytku gości jest także sejf w recepcji 
(płatny dodatkowo ok. 15 EUR/tydzień), kafejka internetowa (płat-
na dodatkowo), połączenie z Internetem Wi-Fi – bezpłatne przy 
barze. Dla dzieci: brodzik, osobne menu, krzesełko w restauracji.
Pokoje
Funkcjonalnie wyposażone studia dla max. 4 osób z widokiem na 
basen lub ogród, składają się z pokoju dziennego pełniącego jed-
nocześnie funkcję sypialni, aneksu kuchennego z podstawowym 
wyposażeniem (lodówka, kuchenka, czajnik, naczynia i sztućce), 
łazienki (WC, prysznic) oraz balkonu/tarasu. Część pokoi posiada 
indywidualnie sterowaną klimatyzację (ok. 7 EUR/dzień). Możli-
wość wypożyczenia wiatraka (ok. 3 EUR/dzień.) Na życzenie do-
stępne jest także łóżeczko dla dziecka do 2 lat. Uwaga: na każdy 
przylot dostępne są tylko dwa pokoje dla 4 osób.
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne: herbata, kawa, napój pomarańczowy, 
mleko, tosty, masło, dżem. Możliwość dokupienia dodatkowych 
posiłków w barze.

Program sportowy i animacyjny
Brak programu sportowo animacyjnego.
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi przy barze (w cenie).

We dwoje

Studia polecamy osobom mniej wymagającym, dysponującym skromniejszym budżetem. Lokalizacja obiektu zapewni gościom spokojny, 
relaksujący wypoczynek, a niewielka odległość od centrum miejscowości Ialyssos umożliwi dostęp do wielu dodatkowych atrakcji.

Paras Sun – Ialyssos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1430 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: RDS 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.

Kwiecień od 1549 1799 2599 2999

Maj od 1430 1620 2399 2670

Czerwiec od 1499 1699 2499 2849

Lipiec od 1699 1970 2849 3299

Sierpień od 1649 1870 2770 3130

Wrzesień od 1499 1670 2499 2799

Październik od 1470  2470 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1349 1449 

Dopłata za obiadokolacje od 343 686 

Wyloty w: poniedziałki i piątki

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Grecja Skopelos

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  
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Grecja Skopelos

W regionie
Skopelos Town
Stolica oraz główny port wyspy, z którego po-
płynąć można na inne wyspy Sporad: Skiathos 
oraz Alonissos. W centrum znajdziemy zarówno 
piaszczysto-żwirową plażę jak i charakterystycz-
ną architekturę: labirynty kamiennych uliczek, 
niskie domki z czerwoną dachówką oraz 
liczne restauracje i tawerny serwującą lokalną 
kuchnię.
Glossa
Drugie co do wielkości miasto na wyspie. 
Glossa położona jest w zachodniej część wyspy. 
Intryguje głównie ze względu na zupełnie inną 
niż na całej wyspie architekturę.
Neo Klima
Niewielka miejscowość, położona ok. 7 km od 
Glossy. Bliskość pięknych plaż – Elios i Hovolo 
– sprawia, że jest to jedno z atrakcyjniejszych 
miejsc na wyspie.
Panormos Bay
Niewielka miejscowość położona w uroczej 
zatoce, wśród bujnej roślinności. Piękna, 
piaszczysto-żwirowa plaża w Panormos została 
wyróżniona Błękitną Flagą za czystość wody. 
Panormos to śliczne, romantyczne miejsce, 
wymarzone dla miłośników spokojnego wypo-
czynku.
Plaże Stafilos i Velanio
Liczne plaże na wyspie stanowią atrakcję dla 
wszystkich miłośników sportów wodnych! 
Dobrze zorganizowane, z pełnym zapleczem 
oraz centrami oferującymi zarówno kursy jak 
i wypożyczenie sprzętu.
Skiathos Town
stolica oraz jedyne większe miasto na wyspie 
ulokowane na dwóch wzgórzach. W labiryncie 
wąskich uliczek znajdziemy wiele sklepików 
oraz tawern serwujących lokalną kuchnię. Z 
głównego portu można się również wybrać na 
sąsiednie wyspy: Skopelos oraz Alonissos oraz 

na kontynent do Wolos. Miasteczko ma wiele 
do zaoferowania zarówno w ciągu dnia, jak 
i w nocy. 
Plaża Koukounaries
słynna plaża na Skiathos, która zawiera związki 
miki – minerału używanego m. in. do produkcji 
kosmetyków i wygląda jakby była posypana 
brokatem. Zachęca złocistym piaskiem, błę-
kitnymi lagunami i krystalicznie czystą wodą. 
(przepisane z katalogu)
Plaża Xanemos
Położona na Skiathos piaszczysto – żwirkowa 
plaża położona przy końcu pasa startowego to 
miejsce idealne, aby podczas opalania oglądać 
startujące bądź lądujące samoloty. Plaża ta 
nazywana jest również „drugim Sint Maarten”, 
gdyż można tu zrobić sobie zdjęcie z samolo-
tem przelatującym prawie nad głową.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem na Skiathos, opłaty lotniskowe, transfery 
lotnisko - hotel - lotnisko (w tym przeprawa 
promowa), 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, 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, 
napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli 
nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych.
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od 
standardu hotelu i wynosi od 0,5 do 4 EUR za 
pokój za dzień pobytu. Kwota podatku podana 
jest w opisie każdego hotelu. Podatek płatny 
będzie obowiązkowo w recepcji przed zakwa-
terowaniem.

Neo Clima

Glossa

Panormos

Skopelos TownSKOPELOS

Skiathos

Grecja
Skopelos

Grecja
Skopelos

Skopelos - należąca do Sporad, niewielka wyspa, położona na 
turkusowych wodach Morza Egejskiego. Skopelos zachwyca bujną 
roślinnością, tradycyjną architekturą oraz wspaniałymi plażami. 
Życie toczy się tutaj swoim prawdziwym, greckim rytmem! Skopelos 
i sąsiadująca Skiathos posłużyły jako tło kinowego hitu „Mamma Mia”.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
Waluta EUR - Euro. Płatności kartami 
kredytowymi akceptowane są w niektórych 
miejscach, korzystanie z bankomatów jest 
możliwe w miejscowościach turystycznych. 
W miejscowościach turystycznych istnieje 
wiele miejsc, w których można wymienić 
funty brytyjskie lub dolary USA. Nie ma 
możliwości wymiany złotówek.

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. Karty telefoniczne kosztują 
5 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji, mogą występo-
wać problemy z zasięgiem w budynkach 
hotelowych. Koszty połączeń w roamingu 
polskich sieci komórkowych prosimy 
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
na wyspie Skopelos trwa od połowy czerw-
ca do połowy września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8-10 EUR; 
woda 1 l. - 1,5 EUR; 
piwo w barze ok. 4 EUR; 
kawa w kawiarni ok. 3 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
IV V VI VII VIII IX X
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Wycieczki lokalne

Mamma Mia – oto wyspa Skopelos
Wszystkie perełki Skopelos w jeden dzień: zarówno podróżni-
cze hity, jak i miejsca ukryte przed turystami. Malowniczą trasą 
przez góry dotrzemy do Agios Ioannis – będziemy wspinać się 
do urokliwej kapliczki śladami Meryl Streep i Pierce’a Brosnana. 
Następnie udamy się do drugiej co do wielkości miejscowości 
na wyspie – Glossy, gdzie wybierzemy się na spacer wąskimi 
uliczkami. Kąpieli słonecznych i morskich zażyjemy na Kastani 
– najpiękniejszej plaży Skopelos znanej również z filmu „Mamma 
Mia”, a wspaniałej kuchni skosztujemy w maleńkim, rybackim 
porcie Agnontas. Lunch dodatkowo płatny. Cena od 129 zł/os. 

Rejs na dziewiczą wyspę Alonissos
Coś dla amatorów pięknych widoków: całodzienny rejs statkiem 
wycieczkowym na sąsiednią wyspę, podczas którego będziemy 
plażować, kąpać się w lazurowych wodach ukrytych, dziewiczych 
zatoczek i snurkować (prosimy zabrać ze sobą maski). Płynąć 
będziemy na terenie Narodowego Parku Morskiego, gdzie żyją 
zagrożone wyginięciem foki mniszki śródziemnomorskie, delfiny, 
czy żółwie morskie. Będzie też okazja, aby odwiedzić przepiękne 
stare miasto Chora na Alonissos. Cena zawiera obiad oraz napoje 
do obiadu. Cena od 239 zł/os.

Rozwiń z nami żagle - żeglarska przygoda dla każdego
Prawdziwy rejs jachtem pod żaglami – doświadczony kapitan 
zabierze nas w pełen wrażeń rejs, podczas którego poznamy 

Skopelos to wyspa pełna skarbów, legend 
i wszechobecnej zieleni! Zapach drzew sosno-
wych i morskiej bryzy sprawia, iż jest to miejsce 
idealne na wakacyjny wypoczynek oraz raj dla 
osób kochających długie wędrówki po górach. 
Lazurowe wody, samotne skały, klify oraz 
ukryte plaże zachęcają nie tylko do odkrywania 
wybrzeża, ale i rejsów w głąb Morza Egejskiego. 
Pod żaglami poczują się Państwo jak prawdzi-
wi Argonauci, którzy podczas swojej wyprawy 
przepływali tuż obok Skopelos.

Maja Kawińska
Rezydent Rainbow

Grecja
Skopelos
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Agios Ioannis

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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podstawy żeglarstwa, nauczymy się sterować, stawiać żagle i ob-
sługiwać jacht. Kotwicę rzucimy w pięknej, zacisznej zatoce, gdzie 
będzie czas na kąpiel, opalanie się, czy snurkowanie. Na pokładzie 
zjemy śniadanie przygotowane z lokalnych produktów, a na obiad 
zostaną przygotowane na świeżo typowo greckie dania z grilla. 
Wspaniałe doświadczenie dla dużych i małych! Cena od 349 zł/os.

Niezapomniana wycieczka kajakami wzdłuż wybrzeża
Krótka, przyjemna wycieczka kajakiem (jedno- lub dwuosobo-
wym) z plaży Milia podczas której przemierzymy w spokojnym 
tempie dystans ok. 3 km. Odkryjemy niedostępne z lądu malow-
nicze zakątki wyspy, opłyniemy bezludną wyspę Dassia od strony 
północnej podziwiając jej skalisty kształt z wapienia, dopływając 
do cichej i opuszczonej plaży Hovolo, gdzie zażyjemy relaksu! 
Cena od 219 zł/os.

Smaki Skopelos! 
Podczas wieczornego spaceru poznamy urok miasta Skopelos. 
Zobaczą Państwo uroczy, biały kościół Panagitsa, położony na 
stromym zboczu, z zapierającym dech w piersiach widokiem. 
Będziemy wspinać się do najwyższego punktu miasta Skope-
los, aby podziwiać sąsiednią wyspę Alonissos oraz przy dobrej 
pogodzie Świętą Górę Athos. Zagubimy się w labiryncie uliczek 
i ogrodów które tworzą najstarszą część miasta. A na koniec wie-
czoru zatrzymany się w tradycyjnej, greckiej tawernie, gdzie bę-
dzie można skosztować tradycyjnych dań i napić się domowego 
wina, z którego słynie wyspa. Cena ok. 30 EUR/os.

Dla aktywnych

Wycieczki piesze
To coś dla miłośników aktywnego wypoczynku. Skopelos słynie 
z wielu szlaków pieszych, pozwalających zapoznać się z atrakcja-
mi wyspy. Spacery przez lasy i gaje oliwne, z pięknymi widokami 
na wybrzeże, pozwalają na obcowanie z przyrodą i na długo 
pozostają w pamięci.

Przyroda

Przylądek Amarantos
Znany z musicalu „Mamma Mia” cypelek to jedno z najbardziej 
urokliwych miejsc na wyspie. Zieleń okolicznych lasów, błękit 
morza oraz biel tamtejszych skał stanowią idealne tło dla mi-
łośników fotografii.

Bogactwo zieleni
Przybywających na Skopelos turystów zadziwia prawdziwe 
bogactwo zieleni. Nie brakuje tu gajów cyprysowych, oliwnych, 
dębów, pinii, migdałowców, czy śliw, z których słynie wyspa.

Kuchnia

Kuchnia grecka
To kuchnia doprawiona słońcem, które sprawia, że jarzyny, zioła 
i owoce nabierają intensywnego smaku. Podstawą kuchni greckiej 
jest oliwa z oliwek, ciasto filo, sery kozie i owcze, siekane mię-
so (np. z jagnięciny), owoce morza i ryby. Tradycyjne potrawy, 
których polecamy spróbować na wyspie Skopelos to koźlina ze 
śliwkami oraz sałatka z serem katiki.

Greckie wina
Wino produkowano w Grecji już w czasach starożytnych. Gre-
cy przez wieki kultywowali i rozwijali tradycje uprawy winorośli 
i produkcji win, żeby nie utracić spuścizny sprzed wieków. Grecja 
eksportuje markowe, jak i lokalne wina, których tajemnica do-
brego smaku często tkwi w tradycyjnych recepturach. Będąc 
w Grecji koniecznie skosztuj paru gatunków tego trunku – na-
prawdę warto.

Relaks

Beach Party na plaży Kastani
Nocne szaleństwo na najsłynniejszej plaży Skopelos, znanej z fil-
mu „Mamma Mia”. Wspaniała muzyka, wyśmienite drinki i taniec 
w świetle księżyca czynią Kastani Beach Party najbardziej klima-
tyczną imprezą na wyspie.

Zwiedzanie

Miasto kościołów
Miejscowość Skopelos, jak i sama wyspa, słynie przede wszyst-
kim z dużej ilości obiektów sakralnych. W stolicy znajduje się ok. 
120 świątyń, zaś na całej wyspie spotkamy aż 360 miejsc kultu: 
monastyrów, kościołów i kapliczek!

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

Alonissos
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Położenie
Wysokiej klasy, kameralny hotel położony jest na obrzeżach 
stolicy wyspy, miasta Skopelos. Najbliższy sklep ok. 350 m od 
hotelu. W centrum miasta liczne sklepy, tawerny i restauracje. Do 
miasta dowozi bus hotelowy. Wyspa Skopelos i jej stolica słynie 
z pięknych widoków i niepowtarzalnej architektury. Ten niezwykły 
krajobraz, śliczne plaże i klimatyczne miasteczka posłużyły jako 
tło znanego filmu „Mamma Mia”. W odległości spaceru znajduje 
się przystanek miejskiego autobusu, którym można dostać się do 
głównych plaż wyspy - Velanio, Stafilos, Panormos i Milia. Trans-
fer z lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. (obejmuje przeprawę 
promową). Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku tury-
stycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obliga-
toryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony ok. 1,5 km od piaszczysto-żwirowej plaży miejskiej 
(do plaży dowozi bus hotelowy 4 razy dziennie). Przy plaży działa 
zorganizowany bar plażowy z leżakami i parasolami - odpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h. z lobby, klimatyzowana restauracja główna z ta-
rasem (dostępne krzesełka dla dzieci), bar wewnętrzny, bar przy 
basenie, basen (ze słodką wodą), brodzik dla dzieci, taras słonecz-
ny, (leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne), darmowy parking.
Pokoje
48 elegancko urządzonych pokoi 2-osobowych (możliwość 1 do-
stawki dla osoby dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci, w formie roz-
kładanej sofy), z łazienkami (suszarka do włosów) i balkonami (me-
ble ogrodowe). W pokojach znajdują się: TV-Sat., telefon, lodówka 
(bezpłatna), klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna), 
sejf (bezpłatny). Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 
2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.W naszej ofercie 
posiadamy również pokoje o podwyższonym standardzie typu 
bungalow z oddzielnym basenem (1 basen przypada na 2 pokoje).
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania w formie bufetu (08:00-10:00), lun-
che - bufet sałatkowy oraz serwowane danie główne, wybór z 2 
dań (13:00-14.30), kolacje w formie bufetu (19:00-21:30), przerwa 

kawowa - herbata, kawa filtrowana, ciasteczka (16:00-17:00). Na-
poje bezalkoholowe - woda, soki, słodkie napoje typu cola, fanta, 
kawa, herbata oraz lokalne alkoholowe - piwo, wino, tsipouro 
(10:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, tenis stołowy, siłow-
nia (bezpłatnie). Na terenie hotelu działa centrum SPA oferujące 
różnego rodzaje masaże, zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, 
manicure i pedicure, jacuzzi (dodatkowo płatne). Hotel raz w ty-
godniu organizuje wieczór z muzyką na żywo.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu (również w pokojach) 
internet Wi-Fi - bezpłatny.
skopelosholidays.gr

Light All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Wysokiej klasy hotel o eleganckich wnętrzach, wyróżniający się doskonałym serwisem. Hotel dla Gości, którzy poszukują wypoczynku 
wśród natury, zieleni i kameralnych miejsc o unikalnym klimacie.

Skopelos Holidays Hotel & SPA – Skopelos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2270 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: SKO 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.

Czerwiec od 2270 3470 4299 6299

Lipiec od 3199 5270 5849 9299

Sierpień od 3149 4649 5770 8270

Wrzesień od 2470 3870 4630 6970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2220 3070 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1049 1080 

Wyloty we: wtorki

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Wysokiej klasy, kameralny hotel, położony w jednym z najpięk-
niejszych zakątków wyspy Skopelos, w zielonej zatoce Panormos. 
2-piętrowy budynek hotelu położony jest w otoczeniu zieleni, 
z pięknym widokiem na morze i góry. Hotel oddalony ok. 13 km od 
stolicy wyspy, miasta Skopelos oraz ok. 14 km od Glossy, drugiego 
co do wielkości miasta na wyspie. W Skopelos znajduję się port, 
skąd możemy popłynąć na inne wyspy Sporad, w tym Skiathos. 
Tuż przy hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z którego 
można dostać się do sąsiadujących plaż - Milia i Kastani oraz do 
miasta Skopelos. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. 
(obejmuje przeprawę promową). Uwaga! Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 0,5 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany tuż przy pięknej, żwirkowo-kamienistej plaży 
(wyróżnionej Błękitną Flagą). Na plaży bezpłatne leżaki i parasole 
oraz płatne dodatkowo plażowe loże z baldachimem.
Do dyspozycji gości
Hotel to 2-piętrowy budynek. Recepcja 8:00-00:00, restauracja 
główna (dostępne krzesełka dla dzieci), duży basen (ze słodką 
wodą), taras słoneczny (leżaki i parasole przy basenie - bezpłat-
ne), ręczniki kąpielowe (bezpłatne), bar przy basenie, darmowy 
parking. Hotel akceptuje płatności kartami płatniczymi.
Pokoje
16 elegancko urządzonych pokoi 2-osobowych (możliwość 1 do-
stawki dla osoby dorosłej lub w pokojach rodzinnych 2 dosta-
wek dla dzieci) z łazienkami (suszarka do włosów) i niewielkimi 
tarasami (meble ogrodowe) wszystkie z widokiem na morze. 
W pokojach znajdują się: TV-Sat., telefon, lodówka (bezpłatna), 
indywidualnie sterowana klimatyzacja (bezpłatna), bezpłatny 
sejf. Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat bezpłat-
nie – do potwierdzenia na miejscu.
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania w formie bufetu (08:00-10:30), 
lunch w formie przekąsek typu: pizza, gyros, hamburger, hot-
-dog, makaron - jedno danie każdego dnia oraz sałatka (13:00-

14:00), serwowane kolacje (19:00-21:00), wybór z 2 przystawek, 
3 dań głównych oraz 2 sałatek, deser. Przerwa kawowa - herbata, 
kawa filtrowana, ciasteczka (16:00-17:00). Napoje bezalkoholowe 
- woda, soki, słodkie napoje typu cola, fanta, kawa, herbata oraz 
lokalne alkoholowe - piwo, wino, tsipouro (10:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje raz w tygodniu wieczór grecki. Na plaży sporty 
wodne - dodatkowo płatne.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu (również w pokojach) 
internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.bluegreenbay.gr

Light All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje

Wyjątkowy hotel, położony wśród zieleni, w spokojnym, romantycznym miejscu. Blue Green Bay to idealny wybór dla par oraz osób 
szukających leniwego wypoczynku i relaksu. Szczególnie ceniony wśród naszych klientów za doskonały serwis, wyśmienitą kuchnię 
oraz położenie przy fantastycznej plaży.

Blue Green Bay – Panormos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

3099 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: SKO 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.

Czerwiec od 3099 4749 5520 8270

Lipiec od 3920 6170 6899 10649

Sierpień od 3870 5630 6799 9749

Wrzesień od 3230 4870 5730 8470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2849 4020 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1799 1820 

Wyloty we: wtorki

Kategoria lokalna: 3 klucze

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Light All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ***
Kameralny hotel mieszczący się niedaleko jednej z najładniejszych plaż na wyspie – Hovolo. Głównym atutem hotelu jest wygodna formuła 
All Inclusive, a rodziny z dziećmi znajdą tu spokój i dużo zieleni. Dodatkowo dzięki ciekawym zajęciom prowadzonym w Figloklubie nie 
sposób się tu nudzić!

Elios Holidays – Neo Klima 
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Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony jest w Neo Klima, na zachodnim wybrzeżu wyspy 
Skopelos. Neo Klima to jedna z atrakcyjniejszych lokalizacji na 
wyspie, ze względu na bliskość jednej z najpiękniejszej plaży - 
Hovolo. Oddalona ok. 7 km od miasteczka Glossa, drugiego co do 
wielkości na wyspie oraz ok. 14 km od stolicy wyspy, miasta Sko-
pelos. Centrum niewielkiej miejscowości oddalone jest o ok. 200 
m. Tuż przy hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z które-
go można dostać się do innych, popularnych plaż wyspy - Milia, 
Panormos, Kastani i Stafilos. Transfer z lotniska do hotelu trwa 
ok. 3 godz. (obejmuje przeprawę promową). Uwaga! Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,5 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt oddalony o ok. 450 m od piaszczysto-kamienistej plaży. 
Leżaki i parasole dodatkowo płatne (ok. 5 EUR)
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, basen (ze słodką wodą) z brodzikiem dla dzie-
ci, taras słoneczny, (leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne), 
skrytki sejfowe w recepcji (bezpłatne). Hotel akceptuje płatności 
kartami płatniczymi.
Pokoje
52 funkcjonalnie urządzonych pokoi 2-osobowych (możliwość 1 
dostawki dla osoby dorosłej lub w pokojach rodzinnych 2 dosta-
wek dla dzieci) z łazienkami (suszarka do włosów do wypoży-
czenia w recepcji - bezpłatnie) i balkonami lub tarasami (meble 
ogrodowe). W pokojach znajdują się: TV-sat, klimatyzacja (in-
dywidualnie sterowana, bezpłatna), lodówka (bezpłatna). Moż-
liwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat bezpłatnie – do 
potwierdzenia na miejscu.
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania w formie bufetu (08:00-10:00), lunch 
- w formie przekąsek, typu pizza, gyros, hamburger, hot-dog, ma-
karon - jedno danie każdego dnia (13:30-14:30), kolacje w formie 
bufetu (19:00-21:00), przerwa kawowa: herbata, kawa filtrowa-
na, ciasteczka (16:00-17:00). Napoje bezalkoholowe: woda, soki, 

słodkie napoje typu cola, fanta, kawa filtrowana, herbata oraz 
lokalne alkoholowe: piwo, wino, tsipouro (10:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji nasz własny, doskonale zorganizowany Figloklub, 
oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych w ję-
zyku polskim! Dodatkowo trampolina dla dzieci oraz dmuchany 
zamek. Hotel organizuje raz w tygodniu wieczór z muzyką grecką.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu (również w pokojach) 
internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.eliosholidayshotel.gr

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty we: wtorki

KOD IMPREZY: SKO 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.

Czerwiec od 1799 2549 3499 4770

Lipiec od 2530 3820 4730 6899

Sierpień od 2420 3370 4549 6130

Wrzesień od 1949 2799 3770 5199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1949 2399 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 699 699 

CENA OD

1799 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony w ładnie zagospodarowanym ogrodzie, w oto-
czeniu drzew mandarynkowych i cytrynowych przeplatanych ko-
lorowymi kwiatami bugenwilli. Do portu ok. 400 m, skąd możemy 
popłynąć na inne wyspy Sporad, w tym Skiathos. Obiekt położony 
jest zaledwie ok. 400 m od centrum miasta Skopelos, stolicy so-
czysto zielonej wyspy, z piękną architekturą, która znamy choćby 
z popularnego filmu „Mamma Mia”. W centrum miasta znajdują 
się liczne sklepy, tawerny i restauracje. Tuż przy hotelu znajduje się 
przystanek autobusowy, z którego można dostać się do głównych 
plaż wyspy - Velanio, Stafilos, Panormos i Milia. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 3 godz. (obejmuje przeprawę promową). Uwa-
ga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wyso-
kości 1,5 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt położony ok. 350 m od piaszczysto-żwirowej plaży miej-
skiej. Przy plaży działa zorganizowany bar plażowy z leżakami 
i parasolami - odpłatnie.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2-piętrowych budynków. Recepcja 24 h. z lobby, 
klimatyzowana restauracja główna z tarasem (dostępne krzesełka 
dla dzieci), basen (ze słodką wodą), taras słoneczny (leżaki i pa-
rasole przy basenie - bezpłatne), bar przy basenie, sejf w recepcji 
(bezpłatne).
Pokoje
96 wygodnie urządzonych pokoi 2-os. (możliwość 1 dostawki dla 
osoby dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci, w formie rozkładanej 
sofy) z łazienkami (suszarka do włosów) i balkonami lub tarasami 
(meble ogrodowe). W pokojach: TV-sat, telefon, lodówka (bezpłat-
na), klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna). Pokoje 
typu standard mieszczą 1 dostawkę, a pokoje typu studio rodzinne 
2 dostawki. Pokoje typu studio są większe od standardowych. Łó-
żeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne, brak możliwości wstawienia 
łóżeczka w przypadku rezerwacji dostawki w pokoju.
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania w formie bufetu (08:00-10:30), lunch 
- w formie przekąsek, typu pizza, gyros, hamburger, hot-dog, 

makaron - jedno danie każdego dnia (13:00-14:00), kolacje w for-
mie bufetu (19:30-21:30), przerwa kawowa - herbata, kawa fil-
trowana, ciasteczka (16:00-17:00). Napoje bezalkoholowe: woda, 
soki, słodkie napoje typu cola, fanta, kawa, herbata oraz lokalne 
alkoholowe: piwo, wino, tsipouro (10:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel dwa razy w tygodniu organizuje wieczór z muzyką na żywo, 
raz w tygodniu pokaz filmy Mamma Mia.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu (również w pokojach) 
internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.rigashotel.gr

Hotel położony w pięknym ogrodzie, blisko plaży i uroczego miasta jakim jest stolica wyspy, Skopelos Town. Goście cenią ten hotel 
za wygodne pokoje, bogatą formułę All Inclusive, a także za spokojną atmosferę pozwalającą oddać się błogiemu relaksowi. Dodatkowo 
zachęcamy do korzystania z licznych atrakcji ślicznej stolicy, a także wyprawy na pobliskie wyspy Skiathos i Alonissos.

Light All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Rigas – Skopelos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty we: wtorki

KOD IMPREZY: SKO 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.

Czerwiec od 1799 2649 3499 4930

Lipiec od 2530 3920 4730 7049

Sierpień od 2420 3470 4549 6299

Wrzesień od 1949 2899 3770 5349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1920 2499 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 699 749 

CENA OD

1799 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Studia położone ok. 350 m od portu, skąd możemy popłynąć na 
inne wyspy Sporad, np. Alonissos, czy Skiathos. Obiekt usytuowa-
ny jest zaledwie ok. 350 m od centrum miasta Skopelos, stolicy 
wyspy, z piękną architekturą i pełną infrastrukturą turystyczną 
(sklepy, tawerny, bary, restauracje). Tuż przy hotelu znajduje się 
przystanek autobusowy, z którego można dostać się do głównych 
plaż wyspy - Velanio, Stafilos, Panormos i Milia. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 3 godz. (obejmuje przeprawę promową). Uwa-
ga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wyso-
kości 0,5 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 350 m od piaszczysto-żwirowej plaży 
miejskiej. Przy plaży działa bar plażowy z leżakami i parasolami 
- odpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja z niewielkim lobby. Meldowanie Gości odbywa się w są-
siednim hotelu Rigas. Możliwość korzystania z basenu w hotelu 
Rigas (ok. 100 m).
Pokoje
Funkcjonalnie wyposażone studia, które składają się z niewielkie-
go pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcję sypialni dla 
2 os., mini aneksu kuchennego z podstawowym wyposażeniem 
(lodówka, kuchenka, naczynia i sztućce), łazienki z wc oraz bal-
konu lub tarasu (meble ogrodowe: 2 krzesła + stolik). Ponadto 
TV-Sat., klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna). 
Środki czystości (płyn do mycia naczyń itp.) we własnym zakresie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All Inclusive 
w hotelu Rigas (sąsiadujące hotele).
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji na terenie hotelu, na plaży sporty wodne (dodat-
kowo płatne).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach.

We dwoje

Zadbane i wygodne studia, usytuowane nieopodal centrum miasta Skopelos. Najlepsze miejsce zakwaterowania dla osób ceniących 
niezależność i intensywnie zwiedzających wyspę! Klienci, którzy preferują bardziej stacjonarny wypoczynek mogą skorzystać z oferty 
All Inclusive w sąsiednim hotelu Rigas.

Studia Pantelis – Skopelos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty we: wtorki

KOD IMPREZY: SKO 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.

Czerwiec od 1549 1899 2920 3499

Lipiec od 1899 2499 3499 4520

Sierpień od 1899 2320 3499 4220

Wrzesień od 1649 2049 3099 3770

Dopłata za All Inclusive Soft od 350 700 

CENA OD

1549 zł

Kategoria lokalna: *

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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      –› Wyloty z: Warszawa  
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W regionie
Kamari
Najpopularniejszy kurort na Santorini, położo-
ny we wschodniej części wyspy, najbliżej lotni-
ska. W Kamari znajdziemy długą promenadę, 
szeroki wybór restauracji i tawern oraz dobrze 
zagospodarowaną plażę z ciemnym, wulkanicz-
nym piaskiem.
Perivolos
Nieco mniejszy i spokojniejszy kurort poło-
żony na południu wyspy, niedaleko Perissy. 
Znajdziemy tu liczne restauracje i tawerny oraz 
nadmorską promenadę z pięknymi widokami.
Fira
Stolica wyspy, położona kaskadowo na 
stromych skałach zatopionych w morzu. Fira 
to kwintesencja Cyklad, przepiękne, kontrastu-
jące białe domki, przyklejone do wierzchołka 
wulkanu tworzą miejsce pełne wyjątkowego 
klimatu.
Oia
Słynąca przede wszystkim z magicznych za-
chodów Słońca, wpisana na listę UNESCO Oia, 
nazywana również mekką artystów i jednym 
z najbardziej romantycznych miejsc na Ziemi.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - 
hotel - lotnisko, 7 rozpoczętych dób hotelowych, 
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę 
rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fa-
kultatywnych, posiłków innych niż wymienione 
w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, napo-
jów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano 
inaczej oraz innych wydatków osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od 
standardu hotelu i wynosi od 0,5 do 4 EUR za 
pokój za dzień pobytu. Podatek płatny będzie 
obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowa-
niem. Szczegóły w opisie obiektu.

Mykonos

SANTORINI

GRECJA

Fira

Oia

Grecja Turcja

Santorini

Kamari

Perissa
Perivolos

Grecja
Santorini

Santorini to najpiękniejsza wizytówka Grecji i całej 
Europy. Wulkany, różnokolorowe plaże, urzekająca 
architektura białych domków, przyklejonych do 
kaldery i widoki, których nie można zapomnieć. 
Zapraszamy do Fira, miasta pełnego koloru i klimatu 
oraz na słynny zachód słońca w Oia. Santorini co 
roku gości wielu turystów z najbardziej odległych 
zakątków świata i jest jednym z głównych punktów 
na mapie turystycznej Europy.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EURO – można płacić kartami kredytowymi 
i korzystać z 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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji. Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 12 EUR; 
woda 1 l - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 2 EUR; 
kawa w kawiarni od 2 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.

Czy wiecie, że wielu badaczy i naukowców 
uważa, że to właśnie Santorini jest mityczną 
Atlantydą?

IV V VI VII VIII IX X

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-lokalne

Wycieczki lokalne

Rejs na wyspę Ios
Należąca do archipelagu Cyklady Płd., licząca ok 2 tys. mieszkań-
ców, wyspa Ios przyciąga bajecznymi, piaszczystymi plażami, nie-
zapomnianym krajobrazem i egzotyką. Wyspa uwielbiana jeszcze 
kilka lat temu przez hipisów, dzisiaj spokojna i cicha w ciągu dnia 
przyciąga imprezowiczów nocą porą. Wyspa jest w dużej mierze 
górzysta. Porośnięte ziołami zbocza gór schodzą łagodnie do 
morza tworząc śliczne, poprzecinane skałami zatoki. Ios posiada 
35 imponująco pięknych plaż o łącznej długości blisko 75 km, 
najładniejsza to Mylopotas ze złoto-brokatowym piaskiem. Cena 
ok. 70 EUR/os.

Wulkan, źródła siarczkowe i małe Santorini
Wycieczka na wulkaniczną 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 znajdu-
ją się gorące źródła mineralne Hot Springs. Gdzie będzie możli-
wość wykąpać się w leczniczych wodach siarczkowych. Przepra-
wa na kolejną wyspę Thirassia. Tutaj przez dwie godziny będzie 
można zwiedzać wioskę znajdującą się na wyspie lub odpocząć 
w porcie w jednej z tawern. Cena ok. 48 EUR/os.

Samo naj (Pofiti Ilias, Pyrgos, Empoiro, wino i zachód Słońca) 
Pierwszym miejscem, do którego się udamy będzie najlepiej za-
chowana twierdza wenecka na wyspie i wioska Empoiro, jedna 

Santorini, prawdziwa egejska perła, mityczna 
Atlantyda, wyspa zakochanych i jedno z najpięk-
niejszych miejsc świata, fascynuje przeszłością 
i działa jak magnes! Słońce i lawa, białe domki, 
niebieskie kopuły kościółków, intensywnie 
szmaragdowe morze ze słynną kalderą wulkanu 
i zjawiskowe zachody słońca o niepowtarzalnej 
palecie barw tworzą fantastyczne pejzaże. Tego 
nie da się opisać, to trzeba zobaczyć! Marzysz 
o wakacyjnym raju? Przyjedź na Santorini!

Edyta Okrajni
Rezydent Rainbow

Grecja
Santorini
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Santorini
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z najstarszych na wyspie. Następnie udamy się najwyższy szczyt 
na Santorini – Profiti Ilias liczący 565m n.p.m. Stamtąd podzi-
wiać można cały archipelag Santorini, a przy dobrej widoczności 
również kilka sąsiednich wysp. Kolejnym punktem tej wycieczki 
będzie była stolica i najwyżej położona wioska Pyrgos, gdzie do 
dnia dzisiejszego mieszkańcom pomagają osiołki. Potem odwie-
dzimy winnicę, gdzie posmakujemy najbardziej znanych lokal-
nych win. Ostatnim punktem będzie miejscowość Oia. Rytuałem 
na Santorini jest obserwowanie zachodu słońca właśnie w Oia, to 
jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Oia położona jest na wysokim 
klifie. Właśnie w tym miejscu zobaczymy słynne, zapierające dech 
w piersiach widoki na kalderę. Cena ok. 47 EUR/os.

Nowa Fira a Zaginiona Atlantyda
Spacer po stolicy wyspy - Firze, następnie zjazd kolejką linową na 
sam dół do portu, głównie dla pięknych widoków z tego miejsca. 
W drogę powrotną na górę udamy się na osiołkach. Po zwiedza-
niu proponujemy przerwę na kawę w jednej z zawieszonych nad 
przepaścią tawern, widok z tego miejsca nie ma sobie równych. 
Zanim odwiedzimy zaginioną Atlantydę odwiedzimy jeszcze 
muzeum prehistorii aby przekonać się co odkryli archeolodzy. 
Następnie zwiedzimy Akrotiri - zwanym greckimi Pompejami. 
Ostatni punkt to spacer na czerwoną plażę. Cena ok. 45 EUR/os.

Zorba i Syrtaki czyli Greek Night
Przeżyj najbardziej tradycyjny i autentyczny wieczór Grecki na 
Santorini. Muzyka na żywo oraz tancerze, którzy nauczą Cię 
tańczyć Zorbę i Syrtaki. A to do tego tradycyjne Grecka kuchnia 
w formie bufetu, a w menu m.in. Tzatzki, ntolmadakia, fava, so-
uvlaki, sałatka grecka, smażone lokalne pomidory i wiele innych 
przysmaków. Lokalne wino czerwone i białe oraz piwo bez limitu. 
Cena ok. 40 EUR/os.

Zwiedzanie

Pyrgos 
W dosłownym tłumaczeniu oznacza ‘zamek’. I w tym przypadku 
nazwa ta jest nie bez powodu, bowiem Pyrgos jest miejscowością 
znajdującą się na górze, niegdyś zwieńczoną weneckim zamkiem, 
jednym z pięciu na całej wyspie. Ze wzgórza rozciąga się prze-
piękna panorama na całą wyspę. 

Muzeum Folkloru
Muzeum znajduje się w domu wydrążonym w skale w części Firy, 
która nazywa się Kontochori. Zobaczyć tu można między innymi 
tradycyjną winiarnię, zbiory z tradycyjnymi wyrobami stolarzy, 
szewców, książki i manuskrypty pochodzące z wyspy oraz galerię 
sztuki, która w swoich zbiorach posiada obrazy słynnych malarzy.

Relaks

Open Air Cinema 
Kino ‘pod chmurką’, znajdujące się z miejscowości Kamari. Ideal-
ny pomysł na spędzenie relaksującego wieczoru.

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

Ios
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Przy plaży Royal We dwoje

Położenie
Zupełnie nowy, elegancki hotel położony w samym centrum 
Kamari, popularnym kurorcie na wyspie Santorini. Położony jest 
przy promenada, oferującej szeroki wybór restauracji, tawern, 
dobrze zagospodarowanych beach barów. Santorini to niezwykłe 
miejsce do spędzenia naprawdę wyjątkowych wakacji. Zapiera-
jące dech widoki na kalderę, białe domki przyklejone do zbo-
cza wulkanu oraz najpiękniejsze zachody słońca w Oia, to tylko 
niektóre atrakcje, jakie tu znajdziemy. Obiekt położony jest ok. 
8 km od Firy, stolicy wyspy oraz ok. 6 km od lotniska. Cena nie 
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest tuż przy plaży z ciemnym, wulkanicz-
nym piaskiem. Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne. Wzdłuż 
plaży znajduje się promenada.
Do dyspozycji gości
Recepcja z obszernym lobby, 5 basenów zewnętrznych z tarasami 
słonecznymi (leżaki i parasole bezpłatnie), restauracja a’la carte 
oraz bar (dodatkowo płatne).
Pokoje
Elegancko i nowocześnie urządzone pokoje 2 - osobowe rozloko-
wane w 7 budynkach z łazienkami i balkonami lub tarasami (meble 
ogrodowe). Pokoje wyposażone są w klimatyzację, TV - sat, lo-
dówkę, sejf (bezpłatny), zestaw do przyrządzania kawy i herbaty, 
minibar (dodatkowo płatny). Na terenie hotelu znajdują się również 
pokoje z prywatnymi basenami. W łazience suszarka do włosów.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajduje się SPA (zabiegi dodatkowo płatne) 
oraz siłownia (bezpłatna). Na plaży sporty wodne (dodatkowo 
płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu (bezpłatnie).
http://costagrand.com/

Costa Grand to jeden z najnowszych hoteli na Santorini. Fantastycznie położony, tuż przy plaży oraz niemal w centrum Kamari, z całą 
pewnością będzie idealnym wyborem dla najbardziej wymagających Klientów, szukających hoteli ze spokojną, intymną atmosferą.

Costa Grand Resort & SPA – Kamari 

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: SAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 3899 6849

Czerwiec od 4799 8520

Lipiec od 5099 9020

Sierpień od 5499 9699

Wrzesień od 4949 8770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3270 

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

CENA OD

3899 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Położenie
Delfini Villas to luksusowe apartamenty położone w Oia, na pół-
nocnym cyplu wyspy Santorini, skąd rozciąga się niesamowity 
widok na kalderę. Pokoje ulokowane są na klifie, wykute w ska-
łach pomieszczenia, niegdyś pełniły funcje winnic. Santorini to 
jedno z najpopularniejszych miejsce w Grecji, chętnie odwiedzane 
przez turystów z całego świata. Santorini, najpiękniejsza wyspa 
Archipelagu Cykladzkiego, pełna kontrastów, z malowniczą za-
budową, wielokolorowymi plażami oraz wyjątkową, kosmopoli-
tyczną atmosferą. Oia nazywana mekką artystów, słynie przede 
wszystkim z romantycznych zachodów słońca oraz urokliwej, 
typowo greckiej architektury wpisanej na listę UNESCO, właśnie 
dlatego jest najchętniej fotografowanym miejscem w Grecji. Ok. 
200 m od obiektu znajduę się przystanek komunikacji miejsciej, 
skąd możemy dostać się m.in. do oddalonej ok. 10 km Firy, stolicy 
wyspy. Obiekt położony jest ok. 20 km od lotniska. Cena nie obej-
muje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt znajduje ok. 20 min spacerem od piaszczysto - żwirowej 
plaży z wulkanicznym piaskiem.
Do dyspozycji gości
Recepcja, prywatny parking.
Pokoje
Elegancko urządzone pokoje 2 - osobowe (z możliwością dostaw-
ki) z łazienkami i balkonami. Pokoje wyposażone są w klimatyza-
cję (indywidualnie sterowana, bezpłatnie), TV - sat, lodówkę, sejf 
(bezpłatny), zestaw do przyrządzania kawy i herbaty. Każdy po-
kój posiada wyjątkowy widok na kalderę oraz jacuzzi na balkonie!
Wyżywienie
Śniadanie (serwowane do pokoju).
Internet
Wi - Fi w pokojach (bezpłatne).
www.delfinihotel.net

We dwoje

Delfini Villas to zupełnie nowy typ oferty - luksusowe pokoje urządzone z dbałością o każdy szczegół, położone w jednym z najpiękniejszych 
miejsc na Ziemi! Wystarczy wyjść na balkon, by zaznać zaperającego dech w piersiach widoku na morze i kalderę, którym możemy 
delektować się w dowolnie wybranym momencie dnia.  Serdecznie zapraszamy!

Delfini Villas – Oia 

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: SAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 7120 12230

Czerwiec od 7730 13420

Lipiec od 8020 13899

Sierpień od 7999 13870

Wrzesień od 7830 13599

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 7320 

CENA OD

7120 zł

Kategoria lokalna: Cztery klucze

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Położenie
Elegancki hotel położony w Perivolos, kurorcie znajdującym się 
w południowej części Santorini. Santorini to jedno z najpopular-
niejszych miejsc w całej Grecji, jest jednym z najpiękniejszych 
i najbardziej romantycznych miejsc w Europie. Znajdziemy tu 
liczne sklepy, restauracje i bary. Obiekt położony jest ok.10 km 
od Firy, stolicy wyspy oraz ok. 12 km od lotniska. Cena nie obejmu-
je lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 100 m od dobrze zagospodarowanej 
plaży z ciemnym, wulkanicznym piaskiem. Wzdłuż plaży znajduje 
się promenada. Leżaki i parasole na plaży (bezpłatnie).
Do dyspozycji gości
Recepcja z obszernym lobby, parking, basen zewnętrzny z tara-
sem słonecznym (leżaki i parasole bezpłatnie), bar przy basenie.
Pokoje
Elegancko urządzone pokoje 2 - osobowe z łazienkami i bal-
konami lub tarasami (meble ogrodowe). Pokoje wyposażone 
są w klimatyzację, TV - sat, lodówkę, sejf (bezpłatny), minibar 
(dodatkowo płatny).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostepny w pokojach i lobby (bezpłatnie).
www.santomiramare.com

Przy plaży We dwoje

Santo MiraMare to obiekt dla wymagających Klientów ceniących sobie wypoczynek w spokojniejszym miejscu. Wysoki standard hotelu 
należącego do lokalnej sieci hotelowej jest gwarancją udanych wakacji.

Santo MiraMare Resort – Perivolos 

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

3849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 3849 6930

Czerwiec od 4130 7399

Lipiec od 4830 8570

Sierpień od 5420 9570

Wrzesień od 4449 7930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2670 

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

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Położenie
Hotel położony jest w samym centrum Kamari, popularnym 
kurorcie na wyspie Santorini. Tuż przy hotelu znajduje się długa 
promenada, oferująca szeroki wybór restauracji, tawern, dobrze 
zagospodarowanych beach barów. Santorini to niezwykłe miejsce 
do spędzenia naprawdę wyjątkowych wakacji. Zapierające dech 
widoki na kalderę, białe domki przyklejone do zbocza wulkanu 
oraz najpiękniejsze zachódy słońca w Oia, to tylko niektóre atrak-
cje, jakie tu znajdziemy. Obiekt położony jest ok. 8 km od Firy, 
stolicy wyspy oraz ok. 6 km od lotniska. Cena nie obejmuje lo-
kalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 80 m od dobrze zagospodarowanej 
plaży z ciemnym, wulkanicznym piaskiem. Wzdłuż plaży znajduje 
się promenada. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne, pod wa-
runkiem zamówienia czegoś do picia.
Do dyspozycji gości
Recepcja z obszernym lobby, parking, basen zewnętrzny z tara-
sem słonecznym (leżaki i parasole bezpłatnie), brodzik dla dzieci, 
bar przy basenie.
Pokoje
Elegancko urządzone pokoje 2 - osobowe z łazienkami i bal-
konami lub tarasami (meble ogrodowe). Pokoje wyposażone 
są w klimatyzację, TV - sat, lodówkę, sejf (bezpłatny), minibar 
(dodatkowo płatny).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostepny w pokojach i lobby (bezpłatnie).
www.aegeanplaza.gr

Przy plaży We dwoje

Hotel dla wymagających Klientów. Elegancki obiekt, położony w samym sercu Kamari, tuż przy plaży i blisko promenady. Wakacje 
na Santorini najlepiej udają sie w połączeniu z choćby krótkim zwiedzaniem tej urzekająco pięknej wyspy, a Kamari jest świetnym punktem 
wypadowym na wycieczki. Polecamy!

Aegean Plaza – Kamari 

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: SAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 3570 6299

Czerwiec od 4130 7399

Lipiec od 4299 7699

Sierpień od 4270 7649

Wrzesień od 4199 7520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 

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

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Położenie
Kameralny hotel położony w  Perivolos, spokojnym kurorcie 
znajdującym się w południowej części Santorini. Santorini to 
jedno z najpopularniejszych miejsc w całej Grecji, jest jednym 
z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych miejsc w Europie. 
Znajdziemy tu liczne sklepy, restauracje i bary. Obiekt położony 
jest ok. 10 km od Firy, stolicy wyspy oraz ok. 12 km od lotniska. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 100 m od dobrze zagospodarowanej 
plaży z ciemnym, wulkanicznym piaskiem. Wzdłuż plaży znajduje 
się promenada. Leżaki i parasole na plaży (dodatkowo płatne).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, 2 baseny zewnętrznw z tarasem słonecznym 
(leżaki i parasole bezpłatne).
Pokoje
Komfortowo urządzone, rozlokowane w dwóch budynkach hote-
lowych, pokoje 2 - osobowe z łazienkami i balkonami/tarasami 
(meble ogrodowe). Pokoje wyposażone są w klimatyzację, TV 
- sat, lodówkę, sejf (bezpłatny). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - 
bezpłatne (konieczna wcześniejsza rezrewacja).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Wi - Fi w pokojach i na terenie całego hotelu (bezpłatnie).
www.iliadasantorini.gr

We dwoje

Urządzony w typowym, cykladzkim stylu, kameralny hotel, polecamy głównie na romantyczne wakacje we dwoje. Perivolos to idealne 
miejsce na leniwy odpoczynek na plaży w ciagu dnia i odrobinę szaleństwa w pobliskich klubach na wieczór. Zachęcamy do zwiedzania 
jednej z najpiękniejszych greckich wysp, jaką jest Santorini.

Iliada Odysea – Perivolos 

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

2449 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 2449 4299

Czerwiec od 2499 4699

Lipiec od 2820 5220

Sierpień od 3099 5699

Wrzesień od 2530 4730

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

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Położenie
Hotel położony jest ok. 500 m od centrum Kamari, popularnego 
kurortu na wyspie Santorini. Kilka minut spacerem od hotelu znaj-
duje się długa promenada, oferująca szeroki wybór restauracji, 
tawern, dobrze zagospodarowanych beach barów. Santorini to 
niezwykłe miejsce do spędzenia naprawdę wyjątkowych waka-
cji. Zapierające dech widoki na kalderę, białe domki przyklejone 
do zbocza wulkanu oraz najpiękniejsze zachódy słońca w Oia, 
to tylko niektóre atrakcje, jakie tu znajdziemy. Obiekt położony 
jest ok. 8 km od Firy, stolicy wyspy oraz ok. 6 km od lotniska. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 500 m od dobrze zagospodaro-
wanej plaży z ciemnym, wulkanicznym piaskiem. Wzdłuż plaży 
znajduje się promenada. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne, 
pod warunkiem zamówienia czegoś do picia.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, basen zewnętrzny z tarasem słonecznym (leżaki 
i parasole bezpłatne), bar przy basenie, sejf w recepcji.
Pokoje
Komfortowo i gustownie urządzone pokoje 2 - os. z łazienkami 
i balkonami (meble ogrodowe). Pokoje wyposażone są w klima-
tyzację, TV - sat, lodówkę, sejf (dodatkowo płatny, ok. 10 EUR/ty-
dzień). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (ko-
nieczna wcześniejsza rezerwacja, dodatkowo płatne 10 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu, istnieje możliwość dopłaty do serwo-
wanych obiadokolacji składających się z przystawki, dania głów-
nego, sałatki oraz deseru lub owocu, napoje dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostępny w pokojach i ogólnodostępnych czę-
ściach hotelowych (bezpłatnie).
aretihotel.com.gr

We dwoje

Hotel Areti wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrą obsługą. Kameralny, urządzony ze smakiem hotel, położony w najpopularniejszym 
kurorcie na Santorini to idealny wybór zarówno na romantyczne wakacje we dwoje jak i świetna baza wypadowa do zwiedzania wyspy. 
Zapraszamy!

Areti – Kamari 

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: SAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 1999 3730

Czerwiec od 2199 4199

Lipiec od 2499 4699

Sierpień od 2449 4520

Wrzesień od 2230 4230

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1320 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 dni



268

Grecja Santorini

Położenie
Kameralny hotel położony w Perissa, kurorcie znajdującym się 
w południowej części Santorini. Znajdziemy tu liczne sklepy, re-
stauracje i bary. Obiekt położony jest ok. 10 km od Firy, stolicy 
wyspy oraz ok. 12 km od lotniska. Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu. 
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 100 m od dobrze zagospodarowanej 
plaży z ciemnym, wulkanicznym piaskiem. Wzdłuż plaży znajduje 
się promenada. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, sala śniadaniowa, basen zewnętrznw z tarasem 
słonecznym (leżaki i parasole bezpłatne), bar przy basenie.
Pokoje
Wygodnie wyposażone pokoje pokoje 2 osobowe z łazienkami 
i balkonami lub tarasami (meble ogrodowe). Pokoje wyposażone 
są w klimatyzację, TV, lodówkę. Istnieje możliwość wypożyczenia 
łóżeczka dla dziecka (konieczna wcześniejsza rezerwacja, dodat-
kowo płatne 10 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Wi - Fi w ogólnodostępnych częściach hotelowych (bezpłatne).

We dwoje

Zdecydowanym atutem hotelu jest jego położenie, blisko plaży i centrum Perissy, w której znajdziemy promenadę oraz szeroki wybór 
lokalnych restauracji, barów i tawern. Atrakcyjna cena stanowi również dobry wybór jako baza wypadowa do zwiedzania pięknego 
Santorini.

Rena – Perissa 

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: SAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 1999 3699

Czerwiec od 2170 4130

Lipiec od 2449 4599

Sierpień od 2349 4430

Wrzesień od 2199 4199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1320 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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Położenie
Kameralny hotel położony w Perissa, spokojnym kurorcie znaj-
dującym się w południowej części Santorini. Znajdziemy tu liczne 
sklepy, restauracje i bary. Obiekt położony jest ok.10 km od Firy, 
stolicy wyspy oraz ok. 12 km od lotniska. Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 0,50 EUR/pokój/dzień. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest ok. 700 m od dobrze zagospodaro-
wanej plaży z ciemnym, wulkanicznym piaskiem. Wzdłuż plaży 
znajduje się promenada. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo 
płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, sala śniadaniowa, basen zewnętrznw z tarasem 
słonecznym (leżaki i parasole bezpłatne), bar przy basenie, sala 
TV, parking.
Pokoje
Komfortowo urządzone pokoje 2 - osobowe z możliwością 1 do-
stawki z łazienkami (suszarka do włosów) i balkonami/tarasami 
(meble ogrodowe). Pokoje wyposażone są w klimatyzację, TV 
- sat, lodówkę, sejf. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne 
(konieczna wcześniejsza rezrewacja).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).
Internet
Wi - Fi w pokojach (bezpłatnie).
www.marianna-hotel.com

We dwoje

Prosty, kameralny obiekt położony w spokojnej części wyspy. Polecamy szczególnie jako bazę wypadową do indywidualnego eksplorowania 
Santorini - znajdziemy tu róznokolorowe plaże, zachwycającą kalderę oraz urzekający zachód Słońca w Oia.

Marianna – Perivolos 

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

1970 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Maj od 1970 3630

Czerwiec od 2130 4070

Lipiec od 2399 4520

Sierpień od 2299 4349

Wrzesień od 2149 4099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1870 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1320

Kategoria lokalna: **

7
dni Długość pobytu: 7 dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Katowice, Poznań, Rzeszów, Wrocław 
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W regionie
Laganas
Najpopularniejszy kurort Zakynthos z bardzo 
długą piaszczystą plażą i niezliczonymi możli-
wościami rozrywek, szczególnie wieczornych 
i nocnych. To miejsce dla osób kochających 
plażę w ciągu dnia i życie nocne wieczorami.
Kalamaki 
To spokojna miejscowość wakacyjna położona 
nad malowniczą zatoką. Plaża łagodnie opada 
do morza i stanowi idealne i bezpieczne miej-
sce dla dzieci. Z Kalamaki nie daleko także do 
Laganas i stolicy wyspy - miasta Zakynthos.
Argassi
Doskonale zlokalizowana miejsowość waka-
cyjna - tylko 5 km od stolicy wyspy i głów-
nego portu. Do najpopularniejszej plaży na 
półwyspie Vasilikoss ok. 10 km. Plaża w Argassi 
jest wąska i piaszczysto-żwirowa. Nie jest 
zagospodarowana.
Tsilivi 
Położona w zatoce miejscowość jest dobrym 
miejscem dla rodzin z dziećmi. Długa, piasz-
czysta, dobrze zagospodarowana plaża, której 
przyznano błękitą flagę za czystość i łagodne 
zejście do morza oraz wiele atrakcji zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych. W miasteczku tawer-
ny bary i sklepy których przybywa z każdym 
rokiem bo miejscowość od kilku lat zyskuje na 
popularności wśród turystów.
Alykanas 
Nieduży, urokliwy i spokojny kurort położony 
jest na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy. 

Alykanas słynie z ładnej, piaszczystej plaży 
(nagrodzonej Błękitną Flagą), dużej ilości lasów 
i ciekawych widoków na górzystą Kefallonię. 
Oddalony od zgielku wielkich kurortów, lecz 
nie pozbawiony uroczych, tadycyjnych tawern, 
barów i kawiarni. Doskonaly wybor dla indywi-
dualistów i rodzin z dziećmi.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - ho-
tel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych (w przypadku imprezy 11 - dniowej 
10 rozpoczętych dób hotelowych; w przypadku 
imprezy 12 - dniowej 11 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: 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.
Uwaga! Cena nie obejmuje greckiego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od 
standardu hotelu i wynosi od 0,5 do 4 EUR za 
pokój za dzień pobytu. Podatek płatny będzie 
obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowa-
niem. Szczegóły w opisie hotelu.

ZAKYNTHOS

Kalamaki

Zakynthos

Laganas
Agios Sostis

GRECJA

Argassi

Alykanas

Tsilivi

Grecja

Zakynthos

Grecja
Zakynthos

Jedna z najładniejszych wysp Jońskich jest pełna zieleni 
- gaje oliwne, winorośle, sady cytrusowe i sosnowe 
lasy. Do tego piękne piaszczyste plaże, a morze i niebo 
w kolorze „electric blue”. Na szczególną uwagę jednak 
zasługują dwa miejsca - zatoka Navajo, której zdjęcia stały 
się, obok Santorini, jednym z fotograficznych symboli 
Grecji oraz zatoka Laganas, gdzie swoje siedliska mają 
żółwie careta careta.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Grecji na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Grecki.

Waluta
EUR - EUR. Płatności kartami kredytowymi 
akceptowane są w niektórych miejscach, 
korzystanie z bankomatów jest możliwe 
w miejscowościach turystycznych. W miej-
scowościach turystycznych istnieje wiele 
miejsc w których można wymienić funty 
brytyjskie lub dolary USA. Nie ma możliwo-
ści wymiany złotówek.

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. Karty telefoniczne kosztują 
6 EUR (100 jednostek). Telefony komórko-
we działają w całej Grecji, mogą występo-
wać problemy z zasięgiem w budynkach 
hotelowych. Koszty połączeń w roamingu 
polskich sieci komórkowych prosimy 
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Grecji 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 8-10 EUR; 
woda 1 l - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 2,5 EUR; 
kawa w kawiarni od 2,5-4,5 EUR

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Bydgoszczy, Katowic, 
Gdańska, Łodzi, Poznania, Rzeszowa i Wro-
cławia. Zbiórka na 2 godz. przed planowa-
nym wylotem przy stanowisku Rainbow 
na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady.

X

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IV V VI VII VIII IX
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

Magiczne Zante
Poznaj Zakynthos od strony lądu i morza. W trakcie tej wycieczki 
odwiedzimy tłocznię, w której powstaje płynne złoto wyspy – 
oliwa z oliwek, zobaczymy najstarsze drzewko oliwne na wyspie 
w Exo Hora, posłuchamy opowieści o najciekawszych historiach, 
zajrzymy do tajemniczego i starego klasztoru, zatrzymamy się 
przy tradycyjnych górskich straganach wypełnionych smakowi-
tymi lokalnymi wyrobami i rękodziełem. Nie zabraknie zapiera-
jącego dech w piersiach widoku na najczęściej fotografowaną, 
a przy tym jedną z najpiękniejszych zatok Świata – Zatokę Wra-
ku! Na północnym krańcu wyspy, z urokliwego portu w Agios 
Nikolaos, wypłyniemy do Błękitnych Jaskiń, podziwiając tam 

niesamowity spektakl – grę świateł i kolorów morza. Będzie też 
czas na kąpiel, a po tych atrakcjach, czas na odpoczynek i obiad 
w tawernie położonej nad samym brzegiem morza. Ten dzień 
pełen wrażeń zakończymy w klimatycznej, rodzinnej winiarni, 
biesiadnie degustując wyborne i aromatyczne wina z Zakynthos. 
Cena od 129 zł/os.

Rejs dookoła wyspy
Niezwykły całodniowy rejs dookoła Zakynthos. Urozmaicona linia 
brzegowa wyspy słynie jako jedna z piękniejszych w całej Grecji 
- groty, lazurowe zatoki, monumentalne klify i bajeczne plaże – 
tworzą niezwykłą scenerię. W trakcie rejsu będziemy rozkoszo-
wać się kąpielami w krystalicznie czystych wodach urokliwych 
zatok, będziemy podziwiać zmieniające się krajobrazy, ale przede 

Zakynthos – to wyspa, na której najbardziej 
zjawiskowe plaże Grecji łączą się ze świetną 
kuchnią oraz urzekającą przyrodą. Podczas Ma-
gicznego Zante odkryjemy wszystkie tajemnice 
wyspy: niepowtarzalny widok na Zatokę Wraku, 
urzekające Błękitne Groty, zagadkowy Monastyr, 
plaże i kąpiele. Wszytko to utonie w lokalnych 
przysmakach, takich jak: wina, miody, rodzynki 
korynckie, słodkości czy oliwa z oliwek. W ten 
świat wprowadzą Państwa najlepsi piloci 
Rainbow!

Dawid Manicki 
Rezydent Rainbow

Grecja
Zakynthos
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Navajo

Zakynthos
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wszystkim odwiedzimy słynną Zatokę Wraku, gdzie na otoczonej 
wysokimi skałami, urokliwej plaży spoczywa wrak statku, a błę-
kitna woda w połączeniu z białymi, wapiennymi klifami tworzy 
bajkową scenerię. To wyjątkowa wizytówka i jedno z najczęściej 
fotografowanych miejsc na terenie całej Grecji. Warto je zobaczyć 
na własne oczy. Cena od 139 zł/os.

Rejs Caretta Caretta
Fantastyczna okazja do zobaczenia słynnych żółwi caretta caretta 
w wyjątkowy sposób! Popołudniowa wyprawa łodzią podwodną po 
terenach Zatoki Laganas. Niezwykła łódź zapewnia nam możliwość 
oglądania morskich stworzeń nie tylko z pokładu, ale również pod 
wodą! Dodatkową atrakcją jest możliwość zatrzymania się na ką-
piel bezpośrednio na malowniczej plaży słynnej żółwiowej wyspy 
Marathonisi i z bliska zobaczyć miejsca lęgowe! W wypłukanych 
wapiennych skałach jaskiń Półwyspu Keri zachwyci nas błękit wód 
i będzie to okazja do ponownej kąpieli. Cena od 109 zł/os.

Kefalonia
Największa wyspa Archipelagu Wysp Jońskich – przepiękna, ta-
jemnicza, wiecznie zielona Kefalonia. Zwiedzimy tam dwie słynne 
jaskinie, będące cudami natury i pomnikami przyrody – Melissani 
krystalicznie czyste podziemne jezioro, po którym popłyną Pań-
stwo łódkami, oraz liczącą 150mln lat Drogarati ze stalaktytami 
i stalagmitami oraz naturalnie wyrzeźbionym balkonem, na któ-
rym śpiewał sam Pavarotti. Zobaczymy również słynną filmową 
plażę Myrtos. Będzie również czas wolny na obiad i kawę w Agia 
Effimia - urokliwym, portowym miasteczku Kefalonii z widokiem 
na wyspę Itakę. Zwieńczeniem będzie wizyta i kąpiel w Assos – 
miejscowości tysiąca barw. Nasi wspaniali przewodnicy odkryją 
przed Państwem niezwykłe historie związane z losami wyspy, 
dowiecie się między innymi dlaczego Kefalońskie kozy mają złote 
zęby, a zakonnice zmieniają się w węże. Cena od 259 zł/os.

Zakynthos nocą
Popołudniowa wycieczka do miasta Zakynthos, wizyta w Kościele 
Św. Dionizosa. Czas wolny ok. 1,5 h. Wizyta w lokalnej winiarni. 
Cena od 69 zł/os.

Starożytna Olimpia
Całodzienna wycieczka na półwysep Peloponez do największe-
go sanktuarium Zeusa w starożytnej Grecji. Obecnie kojarzy się 
głównie z igrzyskami, jednak kiedyś to miejsce było wyrazem kul-
tu dla boga Zeusa i miało znaczący wpływ na rozwój starożytnej 
kultury i sztuki. Dzięki odwiedzinom na Stadionie Olimpijskim 
zetkniemy się z najstarszą sportową historią. Muzeum Arche-
ologiczne to okazja na obejrzenie prac starożytnych artystów 
Praksytelesa i Fidiasza. Zobaczymy także rzeźby zdobiące słynną 
świątynię Zeusa. W centrum współczesnej Olimpii będzie czas na 
posiłek i zakupy. Cena ok. 68 EUR/os.

Z dziećmi

Szaleństwo w Splash Fun Water Park 
Daj się wciągnąć w wir zabawy w parku wodnym! Statek piracki, 
czy wolno płynąca rzeka, po której można pływać pontonami...to 
dopiero początek szaleństwa. Dzieci będą zachwycone miastecz-
kiem wodnym. Dostępne są bilety na cały dzień bądź na pół dnia. 
W cenie pełnego dnia przekąski w porze lunchu w restauracji.

Dla aktywnych 

Królestwo sportów wodnych na Zakynthos
Plaża Banana w Vasilikos posiada dobrze rozwiniętą bazę gastro-
nomiczno-sportową, dlatego jest rajem dla aktywnych wczasowi-
czów. Do wyboru takie sporty wodne, takie jak jak jazda skuterem 
wodnym czy lot na spadochronie ciągniętym przez motorówkę. 
Ciekawą atrakcją jest crazy ufo i flying fish, które dostarczają ekscy-
tujących wrażeń. Na plaży są również miejsca do gry w siatkówkę. 

Relaks

Kultowy Rescue Club 
Wpadnij w imprezowy trans! Jeden z najbardziej znanych i zara-
zem największych klubów w mieście. Może imprezować tu nawet 
2000 osób naraz! Dużą atrakcją są efektowne pokazy barmańskie. 
Popularną imprezą jest Paint Party (koszt 10 euro), w trakcie której 
co około 15-20 minut w tańczący tłum rozpryskiwana jest koloro-
wa fluorescencyjna farba. W ramach ceny - klub zapewnia spe-
cjalne koszulki. Klub znajduje się w Laganas  www.rescueclub.net

Relaks w Republic
Wspaniałe miejsce z bardzo dobrym jedzeniem i drinkami, znaj-
dujące się tuż przy plaży. Znajduje się tu również boisko do gry 
w siatkówkę, ping pong, wiele gier planszowych do wypożyczenia 
oraz książki i czasopisma. Są prysznice i toalety oraz bezpłatny 
parking dla klientów. Leżaki i miejsca do siedzenia są bezpłatne 
ale wypada wówczas zamówić coś z baru. 

Xigia 
Jedna z najpiękniejszych plaż na Zakynthos. Specyfika tej plaży wy-
nika z podwodnych źródeł siarkowych, których ujście tutaj się znaj-
duje. Woda co prawda nie jest tak przejrzysta jak w innych częściach 
wyspy, lecz stanowi naturalne SPA wspaniale działające na skórę. 

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

Kefalonia
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All Inclusive Royal We dwoje

Elitarny, designerski hotel został oddany do użytku w 2019 roku. Jego architektura, wyposażenie oraz lokalizacja w Laganas sprawiają, 
że można go zaliczyć do niewielkiego grona najlepszych hoteli na Zakynthos. Na sezon 2020 przygotowaliśmy nowe animacje i relaksującą 
atmosferę. Tylko w naszych hotelach all inclusive działa od momentu wejścia do hotelu do transferu powrotnego. 

White Olive Elite Laganas – Laganas 
Kategoria lokalna: *****
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Położenie
Jest to nowoczesny, wybudowany w 2019 roku 5-gwiazdkowy ho-
tel zbudowany z myślą o komforcie i wypoczynku. Położony jest 
niedaleko centrum jednego z najpopularniejszych kurortów na wy-
spie – Laganas. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok 30 min. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej pla-
ży z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole dodatkowo 
płatne ok. 8 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, 2 baseny zewnętrzne, brodzik dla dzieci w wy-
dzielonej części basenu głównego, restauracja, bar przy basenie, 
przechowalnia bagażu, leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne. 
Ręczniki basenowe w recepcji hotelowej (depozyt ok 10 EUR).
Pokoje
196 nowocześnie urządzonych i eleganckich pokoi w 1-piętrowych 
budynkach. Wyposażone w: łazienkę z prysznicem, indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, TV-sat, minisejf, lodówkę, czajnik, telefon, 
suszarkę do włosów oraz balkony lub tarasy. Pokoje standardowe 
dla 3 osób dorosłych, lub pokoje rodzinne, przeznaczone dla mak-
symalnie 4 osób. Pokoje rodzinne są większe od standardowych z 
częściowo oddzieloną sypialnią (przesuwne, ażurowe drzwi). 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje w formie bogatego bufe-
tu. Napoje bezalkoholowe - woda, soki, słodkie napoje typu cola, 
fanta, kawa, herbata oraz lokalne alkoholowe - piwo, wino, ouzo, 
wódka, gin, brandy, rum. Bar czynny w godzinach 10:00-23:00. 
Możliwość korzystania z All Inclusive od momentu przyjazdu do 
hotelu do momentu wyjazdu na lotnisko.
Program sportowy i animacyjny
Siłownia, za dodatkowa opłatą możliwość skorzystania z sauny 
oraz hotelowego SPA. Aqua aerobic i water polo w basenie. Dwa 
razy w tygodniu wspólne, integracyjne wyjście do lokalnej tawer-
ny na wieczór z muzyką na żywo (za drobną opłatą). Dla dzieci 
aktywności plastyczne i zręcznościowe oraz zabawy w wodzie 
prowadzone przez animatora. W hotelu dostępna będzie również  
konsola z zestawem gier. Poza sezonem (do połowy czerwca oraz 
od połowy września) niektóre aktywności mogą być niedostępne. 
NOWOŚĆ! Strefa Sportu i Zabawy w hotelu White Olive Premium 
Laganas (oddalonym o ok. 700 m), na której znajdują się: wie-
lofunkcyjne boisko (tenis, koszykówka, piłka nożna), boisko do 
siatkówki plażowej i plac zabaw dla dzieci. Od połowy czerwca 
do połowy września zajęcia dla dzieci i dorosłych w Strefie: stret-
ching/joga, turniej siatkówki, boulle, tańce animacyjne, fitness, 
turniej piłki nożnej, animacje i minidisco dla dzieci.
Internet
Bezpłatna sieć Wi-Fi w pokojach i na terenie całego hotelu.
www.whiteolivehotels.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

CENA OD

2270 zł

KOD IMPREZY: ZTA 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.

Kwiecień od 2499 3999 4520 7020

Maj od 2270 3649 4130 6430

Czerwiec od 2599 4299 4720 7520

Lipiec od 3399 5799 6049 10020

Sierpień od 3070 5149 5470 8949

Wrzesień od 2570 4299 4630 7549

Październik od 2399 3999 4349 7049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 3030 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 430 449 

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel otoczony jest malowniczymi ogrodami i położony jest bez-
pośrednio nad piękną zatoką w Laganas przy piaszczystej plaży. 
Tętniące życiem nocnym centrum znajduje się 1 km od hotelu 
(bary i kluby nocne), a 10 km dzieli obiekt od lotniska. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Duża, piaszczysta plaża z licznymi barami i restauracjami w okoli-
cy. Leżaki i parasole plażowe dostępne za dodatkową opłatą. Ręcz-
niki plażowe można wypożyczyć w hotelu po uiszczeniu depozytu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, kantor, lobby, winda, 2 restauracje (w tym a’la carte), 
bar koktajlowy, odkryty basen (12 x 25m), basen dla dzieci (4 x 
4 m, głębokość 45 cm), bar przy basenie, sklep z pamiątkami, 
kiosk, sala TV, pokój zabaw dla dzieci, parking. Leżaki i parasole 
przy basenie bez dodatkowej opłaty, ręczniki basenowe można 
wypożyczyć po uiszczeniu depozytu. Za dodatkową opłatą: opie-
ka nad dziećmi, opieka medyczna, pralnia i usługi fryzjerskie.
Pokoje
Hotel dysponuje 268 dobrze wyposażonymi i gustownie zaprojek-
towanymi pokojami, które znajdują się w 2-piętrowym budynku 
głównym bądź w jednym z 8 budynków bocznych. W każdym 
pokoju znajduje się łazienka (prysznic, wc, suszarka do włosów), 
klimatyzacja, TV-SAT, telefon, sejf (płatny ok 3,5 EUR/dzień), mini-
bar (płatny), lodówka, zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon 
lub taras. Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka 
do 2 lat. Hotel oferuje różne typy pokoi. Pokój standardowy z wi-
dokiem na ogród lub morze (21 m2). Pokój typu superior bungalow 
z widokiem na ogród lub morze (28 m2) - wyposażony w łóżko 
typu twin i 2 sofy, oddzielone od siebie przesuwnymi drzwiami. 
Bungalow z widokiem na morze (21 m2) z łóżkiem typu twin i 1 roz-
kładaną sofą.
Wyżywienie
All inclusive – posiłki w formie bufetu: śniadanie (07:00-10:15), 
późne śniadanie (10:00-12:00) obiad (12:00-15:00), przekąski 
(10:00-12:00, 15:00-18:00), kolacja (18:30-21:30), specjalny bu-

fet dla dzieci (18:30-21:30) tuż obok głównego bufetu, późne 
przekąski (22:00-0:00) w barze “Vachus”, napoje bezalkoholowe 
(10:00-0:00) w barze przy basenie lub w barze głównym, ciepłe 
przekąski (07:00-0:00).
Program sportowy i animacyjny
2 korty tenisowe, boisko do siatkówki, centrum fitness, aerobic, 
stół do ping ponga, stół do bilarda (dodatkowo płatny). Dla dzieci 
– piracki statek, miniklub dla dzieci w wieku 4 - 12 lat (międzyna-
rodowe animacje), plac zabaw.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu.
louiszantebeach.com

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

Hotel słynie ze świetnej lokalizacji - położony bezpośrednio przy pięknej plaży, w otoczeniu bujnej zieleni. Stylowo zaprojektowane pokoje 
z myślą o prawdziwym relaksie sprawią, że będą to Twoje niezapomniane wakacje!

Louis Zante Beach – Laganas +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

CENA OD

2599 zł

KOD IMPREZY: ZTA 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.

Maj od 2599 4430 4699 7749

Czerwiec od 4099 7270 7249 12530

Lipiec od 4530 8149 7899 13999

Sierpień od 4449 7899 7770 13530

Wrzesień od 3520 6299 6220 10899

Październik od 2799 5030 5020 8749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299 3599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 870 899 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest w samym centrum jednego z najpopularniej-
szych kurortów na wyspie - Laganas, dzięki czemu gwarantuje do-
stęp do pełnej życia, rozrywkowej części miasta z licznymi sklepami, 
barami, klubami i dyskotekami. Wieczorem ulica główna zamienia 
się w miejsce spotkań i zabawy młodych ludzi z całej wyspy, która 
trwa do późnych godzin nocnych. Obiekt posiada również dogodne 
połączenie ze stolicą wyspy, miastem Zakynthos, oddalonym o ok. 
8 km, przystanek autobusowy znajduje się ok. 50 m od hotelu (bilet 
ok. 2 EUR/1 strona). Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 30 min. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośred-
nio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 400 m od piaszczystej plaży, z łagod-
nym zejściem do wody. Serwis plażowy - płatny.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z lobby, restauracja główna, basen z wydzielo-
ną częścią dla dzieci (ze słodką wodą), taras przy basenie oraz bar 
przy basenie. Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne. Na tere-
nie hotelu centrum SPA (dodatkowo płatne): basen wewnętrzny, 
jacuzzi, siłownia, łaźnia fińska, turecka, tropikalny deszcz, ciepłe 
fotele, masaże (relaksacyjny, terapeutyczny, indyjski, antycellulito-
wy), szczegółowy cennik zabiegów dostępny na miejscu.
Pokoje
Obiekt składa się z 265 przestronnych pokoi 2-osobowych (moż-
liwość 2 dostawek w formie pojedynczych łóżek) z łazienkami 
(prysznic lub wanna, suszarka do włosów oraz WC).Pokoje ro-
dzinne są dość duże i wygodne. Każdy pokój wyposażony jest 
w indywidualnie sterowaną klimatyzację, nowoczesne, nastro-
jowe oświetlenie, elektronicznie sterowane zasłony, TV z progra-
mem satelitarnym i kanałem muzycznym, telefon, lodówkę, sejf 
(dodatkowo płatny ok. 15 EUR/tydzień), balkon lub taras z me-
blami ogrodowymi. Istnieje możliwość wstawienia łóżeczka dla 
dziecka - bezpłatnie, konieczna wcześniejsza rezerwacja.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00 - 10:00), lunch (13:00-14:30), 
kolacje (19:00-21:00) w formie bufetu. W ciągu dnia przekąski 

w barze przy basenie. Lokalne napoje alkoholowe: wino, piwo, 
ouzo, brandy, koktajle i bezalkoholowe: kawa, herbata, gorącą 
czekoladę, woda, napoje gazowane, soki, cola, lemoniada (10:00-
23:00).
Program sportowy i animacyjny
Bilard (dodatkowo płatny ok. 2 EUR/gra). Na terenie hotelu znaj-
duje się również centrum SPA.
Internet
Na terenie hotelu oraz w pokojach internet Wi-Fi (bezpłatny).
www.hotelmajesticspa.gr

All Inclusive Fit & Fun We dwoje

Majestic to obiekt z przestronnymi pokojami oraz świetną lokalizacją, w centrum kurortu, w pobliżu wielu atrakcji. W ostatnim czasie hotel 
zdecydowanie zmienił profil i stał sie obiektem bardziej rodzinnym, przyjaznym dzieciom.

Majestic – Laganas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1730 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: ZTA 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.

Maj od 1730 2549 3230 4599

Czerwiec od 2349 3749 4299 6630

Lipiec od 2699 4349 4849 7599

Sierpień od 2470 3899 4470 6849

Wrzesień od 1999 3199 3720 5699

Październik od 1770 2649 3299 4770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 2270 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 870 899 

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Pokój standard

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Nasz własny hotel to z pewnością miejsce gdzie najlepiej możemy zadbać o swoich Klientów. W ostatnim czasie zdecydowanie 
zmieniliśmy wygląd tego obiektu, został rozbudowany i unowocześniony. Powstały nowe pokoje, większa restauracja, taras wypoczynkowy 
i siłownia. White Olive Premium posiada obecnie jedne z najlepszych pokoi w kurorcie Laganas. 

White Olive Premium Laganas – Laganas +
Kategoria lokalna: ****
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Pokój deluxe

Położenie
Nowy, zadbany i świetnie utrzymany hotel. Położony jest niedaleko 
centrum jednego z najpopularniejszych kurortów na wyspie – Laga-
nas. Ok. 500 m od hotelu znajdują się liczne sklepy i tawerny oraz 
bary, kluby i dyskoteki. Wieczorem centrum zamienia się w miejsce 
spotkań i zabawy całego kurortu. Transfer do hotelu trwa ok 30 min. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 
EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 100 m od szerokiej, piaszczystej plaży. 
Serwis plażowy dodatkowo płatny ok 8 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, 3 baseny zewnętrzne, taras słoneczny, leżaki 
i parasole przy basenie - bezpłatne. Ręczniki basenowe dostępne 
w recepcji hotelowej (wymagany depozyt ok 10 EUR).
Pokoje
Wyposażone są w łazienkę z prysznicem, indywidualnie stero-
waną klimatyzację (bezpłatną), TV-sat z polskimi programami, 
minisejf (bezpłatny), lodówkę, suszarkę do włosów oraz balkony 
lub tarasy. Łóżeczka dla dzieci. 
Pokoje standard – nowocześnie urządzone, 2-os. (możliwość 
1 dostawki).
Pokoje de luxe - to najnowsze, nowocześnie urządzone, 2-os. 
pokoje (w niektórych możliwość 1 dostawki - regularne łóżko 
90x200 cm). Poza standardowym wyposażeniem znajdują się 
w nich szlafroki i kapcie hotelowe, mini expres do kawy, oraz 1 bu-
telka wody i wina.
Pozostałe typy pokoi dostępne na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje w formie bogatego bufe-
tu. Napoje bezalkoholowe - woda, soki, słodkie napoje typu cola, 
fanta, kawa, herbata oraz lokalne alkoholowe - piwo, wino, ouzo, 
wódka, gin, brandy, rum, tequila, tsipouro. Bar czynny w go-
dzinach 10:00-23:00. Możliwość korzystania z All Inclusive od 
momentu przyjazdu do hotelu do momentu wyjazdu na lotnisko.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatna siłownia, jacuzzi przy basenie, niewielki kącik zabaw dla 
dzieci. NOWOŚĆ! Strefa Sportu i Zabawy, na której znajdują się: 
wielofunkcyjne boisko (tenis, koszykówka, piłka nożna), boisko 
do siatkówki plażowej i plac zabaw dla małych dzieci. Od połowy 
czerwca do połowy września zajęcia dla dzieci i dorosłych w Strefie: 
stretching/joga, turniej siatkówki, boulle, tańce animacyjne, fitness, 
turniej piłki nożnej, animacje i minidisco dla dzieci. Dodatkowo 
aqua aerobic i water polo w basenie. Dwa razy w tygodniu wspólne, 
integracyjne wyjście do lokalnej tawerny na wieczór z muzyką na 
żywo (za drobną opłatą). Poza sezonem (do połowy czerwca oraz 
od połowy września) niektóre aktywności mogą być niedostępne.
Internet
Bezpłatna sieć wifi w pokojach i na terenie całego hotelu.
www.whiteolivehotels.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2199 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: ZTA 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.

Kwiecień od 2349 3630 4270 6399

Maj od 2199 3299 3849 5849

Czerwiec od 2399 3899 4399 6849

Lipiec od 3099 5199 5549 9020

Sierpień od 2799 4599 5049 8020

Wrzesień od 2370 3899 4299 6849

Październik od 2199 3630 3999 6399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1970 2799 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 799 820 

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Dla rodzinAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

HIT sezonu 2019!. Hotel Poseidon Beach jest jednym z najbardziej znanych i chętnie kupowanych obiektów na Zakynthos. Najlepsze 
położenie, przy świetnej plaży, w najbardziej znanym kurorcie na wyspie. Warte uwagi: bardzo atraktcyjna cena w stosunku do standardu.

Poseidon Beach – Laganas 
Kategoria lokalna: ***



281

Grecja Zakynthos

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

KOD IMPREZY: ZTA 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.

Kwiecień od 2599 3930 4720 6899

Maj od 2199 3499 4020 6199

Czerwiec od 2499 4099 4549 7220

Lipiec od 3299 5530 5849 9570

Sierpień od 2949 4899 5270 8520

Wrzesień od 2499 4099 4520 7249

Październik od 2449  4430 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2020 2930 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 799 799 

CENA OD

2199 zł

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony jest przy plaży, nieopodal centrum najbardziej 
znanego kurortu na wyspie Zakynthos - Laganas. Kurort zachwy-
ca przede wszystkim cudowną plażą, na której występują żółwie 
Careta-Careta. Sama miejscowość tętni życiem i przyciąga rzesze 
turystów z całego świata. Można tu znaleźć liczne bary, tawerny, 
puby i kluby z dyskoteką, które oferują zabawę do białego rana. 
Hotel usytuowany jest ok. 500 metrów od centrum i ok. 4 km 
od lotniska w Zakynthos. Transfer zajmuje ok. 20 - 30 min. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej pla-
ży. Dla Klientów hotelu leżaki i parasole w specjalnej cenie: 6 EUR 
/ za 2 leżaki i parasol.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, basen z wydzieloną częścią dla dzieci, bez-
płatne leżaki i parasole przy basenie, restauracja, bar przy plaży 
oraz snack bar przy basenie, jacuzzi, winda, plac zabaw dla dzieci, 
kącik internetowy (dodatkowo płany).
Pokoje
Hotel posiada 250 wygodnych i ładnie urządzonych pokoi z ła-
zienką, klimatyzacją i balkonem. Większość pokoi posiada widok 
na morze, pozostałe mają widok na ogród. Dodatkowo wszystkie 
są wyposażone w: TV sat, małą lodówkę, sejf (bezpłatny) i su-
szarkę do włosów. Kategorie pokoi: dwuosobowe, dwuosobowe 
z dostawką i rodzinne (max dla 2 os. dorosłych i 2 dzieci lub 3 os. 
dorosłych i 1 dziecka, dostawka w postaci łóżka piętrowego). 
Dzieci do lat 2 nie wliczają się w maksymalne obłożenie pokoi.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (a także późne śniadania w snack barze 
przy basenie), lunch i kolacje w formie rozbudowanego bufetu. 
Przekąski w godzinach 11:00 – 16:00 (hamburgery, hot-dogi, ka-
napki, pizza, lody). Napoje bezalkoholowe (w tym kawa, herbata, 
gorąca czekolada) oraz lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino 
białe i czerwone, tsipouro, wódka, gin, tequila, brandy) w godzi-
nach 10:00 – 23:00.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi rozbudowane animacje dla dzieci i dorosłych. Ho-
tel posiada 2 stoły do ping-ponga i i stół bilardowy. Dodatkowo 
do dyspozycji nasz własny, doskonale zorganizowany Figloklub 
oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych w ję-
zyku polskim. Sporty wodne na plaży (dod. płatne).
Internet
Wi-Fi dodatkowo płatne: 10 EUR za cały pobyt.

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek na malowniczej wyspie Zakynthos! Basen z widokiem na morze, cudowna, piaszczysta plaża 
z łagodnym zejściem do wody, animacje oraz zabawy w naszym Figloklubie a także poza hotelem w tętniącym życiem Laganas zachwycą 
zarówno dzieci jak i dorosłych.

Gardelli Resort – Laganas 
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

KOD IMPREZY: ZTA 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.

Kwiecień od 1999 3499 4699 7199

Maj od 1549 2999 4270 6699

Czerwiec od 1649 3249 4430 7099

Lipiec od 2699 5099 6020 10020

Sierpień od 2230 4120 5399 8549

Wrzesień od 1630 3299 4399 7130

Październik od 1670 3249 4399 7099

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1099 1120 

CENA OD

1549 zł

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Nowocześnie urządzony, 2-piętrowy hotel leży w miejscowości 
Laganas, bezpośrednio przy plaży. Składa się z dwóch bliźnia-
czych budynków oddzielonych uliczką, którą dochodzi się do 
plaży. Odległość do centrum - ok. 400 m, do sklepów - ok. 50 m, 
do przystanku autobusowego - ok. 200 m, a do miasta Zakynthos 
- ok. 9 km, a do lotniska - ok. 7 km.
Plaża
Hotel zlokalizowany jest bezpośrednio przy piaszczystej, publicz-
nej plaży (z widokiem na wyspę Marathonisi) o łagodnym zejściu 
do morza. Parasole i leżaki płatne (ok. 8 EUR/dzień), ręczniki za 
kaucją (ok. 10 EUR; wymiana: 1 EUR). Istnieje możliwość korzy-
stania z bezpłatnych leżaków zlokalizowanych w prywatnej ho-
telowej strefie przyplażowej.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 2 windy, eleganckie lobby, restauracja 
główna, 2 baseny (z czego jeden dochodzi do samej plaży), 
snack-bar przy basenie.
Pokoje
Hotel posiada łącznie 74 pokoi. Obiekt składa się z dwóch bliź-
niaczych budynków oddzielonych uliczką i podzielony jest na trzy 
rodzaje pokojów. W pierwszym budynku znajduje się recepcja, 
w drugim restauracja. 
Pokoje standardowe (w budynku z recepcją) - przytulne, 2-oso-
bowe pokoje (możliwość 1 dostawki dla dziecka) z  łazienką 
wyposażoną w prysznic, suszarkę do włosów. Pokoje posiadają 
bezpłatna klimatyzację indywidualną oraz balkon ze stolikiem 
i krzesełkami. Dodatkowe wyposażenie obejmuje: TV-SAT, te-
lefon, sejf (płatny - 2EUR/dzień), lodówkę, czajnik i zestaw do 
parzenia kawy i herbaty (na życzenie). 
Pokoje rodzinne (w budynku z recepcją) - średniej wielkości, dla 
maksymalnie 4 osób, 2 pomieszczenia oddzielone drzwiami, wy-
posażone jak pokoje standardowe. 
Pokoje superior (w budynku z restauracją) - 2-os. (możliwość 1 
dostawki), wyposażony jak pokój standard.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiad (13:00-14:30) i ko-
lacja (19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji – przysmaki 

kuchni śródziemnomorskiej. Przekąski (lody i tosty) serwowane 
są w godzinach - 10:30-12:30 oraz 15:00-18:00, napoje bezalko-
holowe (w tym kawa, herbata) oraz lokalne napoje alkoholowe 
(lekkie piwo, 2 rodzaje wina) w wyznaczonych barach w godzi-
nach 10:30-22:45.
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji nasz własny, doskonale zorganizowany Figloklub 
oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych w ję-
zyku polskim! Siłownia.
Internet
Wi-Fi bezpłatne w hotelu.
www.gardellibeachresort.gr

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Należący do naszej własnej sieci hoteli White Olive Cameo jest hitem sprzedażowym ostatnich kilku lat. Klienci najbardziej cenią położenie 
obiektu, dosłownie kilka metrów od plaży, ładną okolicę i bliskość romantycznej wysepki CAMEO. Oferujemy duże apartamenty nawet dla 
6 osób z 3 sypialniami. Nowością w 2020 będą atrakcje dla dzieci, w tym konsola do gier. Zapraszamy! 

White Olive Premium Cameo – Agios Sostis 
Kategoria lokalna: ****



285

Grecja Zakynthos

Położenie
Hotel położony jest w centrum miejscowości Agios Sostis, w pięk-
nej zatoce Laganas. Wizytówką tej niewielkiej miejscowości jest 
mała, ale ciekawa wysepka Cameo Island, do której prowadzi 
drewniany most. Na samej wysepce znajduje się również piasz-
czysta plaża, która jest bardzo popularnym miejscem ślubów. 
Najbliższe sklepy i tawerny znajdują się w odległości ok 100 m 
od hotelu. Do Laganas, najbardziej popularnego kurortu w okolicy 
dotrzemy pieszo w 20 min. Laganas - miasto, które nigdy nie śpi 
to pełne życia centrum z licznymi sklepami, tawernami, kluba-
mi i dyskotekami. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 30 min. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel znajduje się tuż przy wąskiej, piaszczystej plaży (przejście 
przez uliczkę i kilkoma schodkami). Leżaki i parasole dodatkowo 
płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, restauracja główna, bary (w tym jeden przy 
basenie), 2 baseny ze słodką wodą. Leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatne. Ręczniki plażowe (wymagany depozyt ok 10 EUR).
Pokoje
Składający się z dwóch budynków hotel przeszedł generalny re-
mont (pokoje, restauracja, bary) na przełomie 2015 i 2016 roku. 
W swojej ofercie posiadamy nowocześnie i gustownie urządzone 
pokoje dwuosobowe oraz rodzinne (dla maksymalnie 4 osób) 
z widokiem na morze lub basen. Wszystkie pokoje wyposażone 
są w łazienkę (prysznic, toaleta), balkon lub taras z meblami tara-
sowymi, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-SAT, lodówkę, 
umywalkę z lustrem, sejf. Pokoje rodzinne składają się z dwóch 
pomieszczeń: sypialni z łóżkiem małżeńskim oraz pokoju dzienne-
go z dwoma pojedynczymi łóżkami. Dodatkowo w ofercie mamy 
pokoje typu Suite, które mogą pomieścić nawet do 6 osób i składają 
się z 3 sypialni.
Wyżywienie
All inclusive - śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu, lody 
w barze 10:00 - 23:00, przekąski 15:00 - 19:00, napoje bezalkoho-
lowe (kawa filtrowana, herbata, soki, woda) i alkoholowe lokalnej 
produkcji (tsiopouro, ouzo, piwo, białe i czerwone wino, wybrane 
koktajle) serwowane są w hotelowych barach od 10:00-22:00. 
Zagraniczne alkohole oraz świeżo wyciskane soki są dodatkowo 
płatne. Możliwość korzystania z All Inclusive od momentu przy-
jazdu do hotelu do momentu wyjazdu na lotnisko.
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci: gry i zabawy, minidisco. W hotelu dostępna 
będzie również konsola z zestawem gier.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi dostępne na terenie lobby.
www.whiteolivehotels.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

CENA OD

1930 zł

KOD IMPREZY: ZTA 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.

Kwiecień od 2170 3270 3970 5799

Maj od 1930 2970 3570 5299

Czerwiec od 2199 3499 4020 6199

Lipiec od 2830 4620 5070 8049

Sierpień od 2570 4120 4630 7220

Wrzesień od 2170 3499 3970 6199

Październik od 1999 3270 3730 5799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1849 2570 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 799 799 

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Tsilivi Water Park

Położenie
Hotel po przebudowie na przełomie roku 2017/2018 zyskał zupeł-
nie nowy wizerunek i jakość. Obiekt usytuowany we wschodniej, 
bardzo zielonej części wyspy Zakynthos, w miasteczku Tsilivi, któ-
re leży ok. 5 km od stolicy wyspy - Zakynthos i 10 km od lotniska. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok 100 m od plaży, zaś ok. 500 m od hotelu 
znajduje się piaszczysta plaża, oznaczona Błękitną Flagą przyzna-
waną kurortom spełniającym warunki programu ochrony środo-
wiska w miejscowościach nadmorskich. Brzeg posiada łagodne 
zejście do morza. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne 
(ok. 8 EUR/zestaw).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., 2 windy, sala TV, dyskoteka, 3 baseny od-
kryte ze słodką wodą, brodzik dla dzieci. Leżaki i parasole przy 
basenie hotelowym - bezpłatne. Akceptowane karty kredytowe 
Visa i MasterCard.
Pokoje
Apartamenty - 4-osobowe, składające się z 2 pomieszczeń. 
Pokoje typu studio - 4-osobowe, 1-pomieszczeniowe.
Pokoje wyposażone są w klimatyzację sterowaną indywidualnie, 
TV-sat, telefon, lodówka, czajnik, sejf (płatny ok. 10 EUR/tydzień), 
łazienka z WC, suszarka do włosów. Pokoje z balkonami lub ta-
rasami z widokiem na basen. Istnieje możliwość wypożyczenia 
łóżeczka dla dziecka - bezpłatnie.
Wyżywienie
All inclusive obejmuje: 3 posiłki w  formie bufetu: śniadania 
(07:30-10:00), lunch (12:30-14:30), kolacje (18:30-21:00), napoje 
bezalkoholowe i alkohole lokalne do posiłków, przekąski poranne 
i popołudniowe, serwowane między posiłkami, podawane w ba-
rze przy basenie (10:00-12:30 i 15:30-17:30); napoje alkoholowe 
lokalne (piwo, wino, ouzo, brandy, gin, wódka, rum) i bezalkoho-
lowe (10:00-24:00). Wysokie krzesełka dla dzieci w restauracji.
Program sportowy i animacyjny
Za opłatą: bilard, wypożyczalnia sprzętu sportowego na plaży. 

Dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych prowadzone są 
w języku polskim, tenis stołowy. W sezonie hotel organizuje raz 
w tygodniu wieczór grecki. Dodatkową atrakcją jest Tsilivi Water 
Park (wstęp dodatkowo płatny, zniżka dla gości hotelu 30%), 
który słynie z wielu najróżniejszych zjeżdżalni, zapewniających 
świetną zabawę klientom w każdym wieku. Miejscowe lokale 
oferują doskonałą zabawę do białego rana.
Internet
Sieć wifi w ogólnodostępnych częściach hotelu - bezpłatna
www.tsiliviadmiralhotel.gr

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin Aquapark

Bardzo sympatyczny, niezwykle przyjazny rodzinom hotel, położony jest niedaleko Parku Wodnego w Tsilivi. Obiekt słynie z bardzo 
smacznego i obfitego wyżywienia. Warte uwagi - po przebudowie w ostatnim sezonie hotel zyskał zupełnie nową jakość, polecamy!

Admiral Tsilivi – Tsilivi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2199 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: ZTA 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.

Kwiecień od 2449 3770 4430 6630

Maj od 2199 3499 4020 6199

Czerwiec od 2399 3820 4399 6730

Lipiec od 2299 5549 5849 9599

Sierpień od 2870 4499 5130 7849

Wrzesień od 2199 3570 4049 6299

Październik od 2270 3649 4130 6430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2020 2920 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 780 799 

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Położenie
Hotel położony wśród zieleni, w  cichym kurorcie Alykanas, 
w odległości ok 400 m od jego centrum. Najbliższy przystanek 
autobusowy znajduje sie ok. 250 m od hotelu, lotnisko w odle-
głości 17 km. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 50 min. Cena 
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bez-
pośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Piaszczysta, szeroka, publiczna plaża o łagodnym zejściu do mo-
rza znajduje sie ok. 1 km od hotelu (bezpłatny hotelowy autobus 
kursuje 4 x dziennie). Serwis plażowy - płatny.
Do dyspozycji gości
Hotel to 2-piętrowy obiekt, wybudowany w 2003 r. Recepcja 
czynna całą dobę, lobby, sala TV, duży basen z wydzieloną czę-
ścią dla dzieci, ze słodką wodą, ogród, taras słoneczny i snac-
k-bar przy basenie, leżaki i parasole przy basenie - bezpłatnie, 
klimatyzowana restauracja główna (z wysokimi krzesełkami dla 
dzieci), bilard (ok. 2 EUR/gra), tenis stołowy (bezpłatny), fryzjer 
(na zamówienie, dodatkowo płatny), przechowalnia bagażu, par-
king, minimarket, miniklub dla dzieci.
Pokoje
110 przestronnych pokoi (pow. ok. 25m2) 2-osobowych (możli-
wość 1 lub 2 dostawek dla osób dorosłych i dzieci w formie po-
jedynczych łóżek) z widokiem na ogród lub basen, z łazienkami 
(WC, wanna z prysznicem, suszarka do włosów). Wszystkie po-
koje posiadają indywidualnie sterowaną klimatyzację (bezpłatna 
w lipcu i sierpniu, przed i po - płatna dodatkowo 5 EUR/dzień) 
oraz balkon lub taras (meble ogrodowe: stolik + krzesła). Ponadto 
TV (również polskie kanały), telefon, radio, lodówkę lub minibar, 
sejf (płatny 10 EUR /tydzień). Istnieje możliwość wypożyczenia 
łóżeczka dla dziecka - bezpłatnie.
Wyżywienie
All Inclusive w formie bufetu: śniadania (08:00-10:00), lunch 
(13:00-14:30), kolacje (19:00-21:00). Ponadto w ciągu dnia serwo-
wane są przekąski (11:00-12:30 i 15:30-17:30), lody (12:30-15:30). 
Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe: piwo, wino, ouzo, 
brandy, kawa, herbata, soki, napoje gazowane (10:00-23:30).

Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu animacje od poczatku lipca do końca sierpnia: 
zajęcia przy basenie, wieczorem imprezy tematyczne z muzyką, 
w ciągu dnia również zajęcia dla dzieci. 1 x w tygodniu hotelowy 
wieczór grecki.
Internet
W całym hotelu (również w pokojach) Internet Wi-Fi - bezpłatny, 
kącik internetowy - płatny (ok. 1 EUR/15 min.).
zantevillage.gr

Malowniczo położony wśród zieleni pomiędzy górami a Morzem Jońskim. Zante Village to od lat jeden z najchętniej wybieranych hoteli. 
Doskonały dla rodzin z dziećmi, idealny do spokojnego wypoczynku i bardzo atrakcyjny cenowo.

Zante Village – Alykanas +

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

CENA OD

1599 zł

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

KOD IMPREZY: ZTA 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.

Kwiecień od 1920 2630 3549 4730

Maj od 1599 2330 2999 4230

Czerwiec od 1949 2949 3630 5299

Lipiec od 2599 4149 4720 7270

Sierpień od 2349 3499 4270 6199

Wrzesień od 1699 2570 3199 4630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 2120 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 780 799 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel usytuowany wśród zieleni, na niewielkim wzniesieniu, skąd 
rozpościera się wspaniały widok na zatokę i miasto Zakynthos. 
Zaledwie 250 m dzieli hotel od głównej ulicy Argassi (liczne skle-
py, tawerny, puby), gdzie również znajduje sie najbliższy przysta-
nek autobusowy. Transfer z lotniska trwa ok. 40 min. (ok. 6 km). 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
1,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
W odległości ok 500 m od hotelu znajduje się wąska piaszczy-
sto-żwirowa, publiczna plaża o łagodnym zejściu do morza. Ser-
wis plażowy - płatny. Hotel dysponuje także prywatną plażą (ok 
600 metrów od hotelu), na której serwis plażowy jest bezpłatny, 
a do dyspozycji gości pozostaje dystrybutor z napojami bezalko-
holowymi (w godzinach 11:00-17:00).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., lobby, sala TV, bar, winda, klimatyzowana 
restauracja główna (wysokie fotele dla dzieci), basen ze słodką 
wodą, taras słoneczny i snack-bar przy basenie, leżaki i parasole 
przy basenie - bezpłatnie, bilard (ok.1,50 EUR/gra). Klienci mogą 
korzystać z udogodnień 3 hoteli: Admiral Argassi, Commodore 
i Captains (baseny, restauracje, bary).
Pokoje
Gustownie, nowocześnie i wygodnie urządzone:
Pokoje 2-os. - (możliwość 1 lub 2 dostawek w postaci rozkładanej 
sofy lub pojedynczych łóżek) z łazienkami (WC, prysznic, suszar-
ka do włosów).
Pokoje 4-os. - część z nich przedzielona jest rozsuwanymi drzwiami. 
Zarówno pokoje 2-os. jak i 4-os. posiadają indywidualnie stero-
waną klimatyzację oraz balkon z meblami ogrodowymi (stolik, 
krzesła). Ponadto TV (z polskimi kanałami), mały aneks kuchenny 
z lodówką, sejf (dodatkowo płatny 10 EUR/tydzień), Większość 
pokoi posiada widok na morze.
Wyżywienie
All Inclusive w formie bufetu: śniadania (08:00-10:00), lunch 
(13:00-14:30), kolacje (19:00-21:00). Ponadto w ciągu dnia (10:00 
- 12:00 i 15:00 - 17:00) serwowane są przekąski (hamburgery, 

frytki, tosty, hot-dogi, sałatki), zimne napoje, kawę, herbatę, 
wodę oraz lokalne napoje alkoholowe: piwo z beczki, wino, wód-
kę, rum, gin, ouzo, martini, brandy (09:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Animacje (w języku polskim i angielskim): zajęcia przy basenie, 
wieczorem imprezy tematyczne z muzyką, w ciągu dnia zajęcia dla 
dzieci. Nasi klienci mogą korzystać z hotelu Commodore i Captains 
(ten sam właściciel) - basen dla dzieci, mini boisko do piłki nożnej, 
jacuzzi, program animacyjny, mini-disco dla dzieci, ping pong.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu (w lobby, przy basenie) 
internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.admiralhotel.gr

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Najlepszą rekomendacją tego hotelu są doskonałe opinie gości. Admiral to zdecydowanie najlepszy hotel all inclisive w tej kategorii 
cenowej. Hotel oferuje między innymi bezpłatny serwis plażowy. Gorąco polecamy!

Admiral Argassi – Argassi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1870 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: ZTA 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.

Kwiecień od 2070 3020 3799 5399

Maj od 1870 2799 3470 5020

Czerwiec od 1999 3099 3730 5570

Lipiec od 2749 4449 4970 7770

Sierpień od 2399 3649 4349 6430

Wrzesień od 1870 2849 3470 5099

Październik od 1999 3920 3499 5220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2430 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 720 730 

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

Kategoria lokalna: ***

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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Położenie
Hotel leży na wzgórzu w spokojnej miejscowości Argassi, skąd 
zwłaszcza wieczorem rozpościera się wspaniały widok na stoli-
cę wyspy. Do centrum resortu, gdzie znajdują się tawerny, bary 
i sklepy oraz najbliższy przystanek autobusowy jest ok. 400 m. 
Transfer z lotniska trwa ok. 40 min. (ok. 6 km). Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1.50 EUR/pokój/
dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recep-
cji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zloklaizowany ok. 500 m od piaszczysto-żwirowej plaży 
o łagodnym zejściu do morza. Serwis plażowy - płatny. Hotel 
dysponuje także prywatną plażą (ok 600 metrów od hotelu), na 
której serwis plażowy jest bezpłatny, a do dyspozycji gości po-
zostaje dystrybutor z napojami bezalkoholowymi (w godzinach 
11:00-17:00).
Do dyspozycji gości
Recepcję 24 - godz., parking, 3 baseny zewnętrzne ze słodką 
wodą, brodzik dla dzieci, snack bar przy basenie, bar w hotelu, 
klimatyzowaną restaurację główną z tarasem, salę TV. Bezpłatne 
leżaki i parasole przy basenie. Klienci mogą korzystać z udogod-
nień 3 hoteli: AdmiralArgassi, Commodore i Captains (baseny, 
restauracje, bary).
Pokoje
Hotel Commodore posiada łącznie 110 pokoi. 
Pokoje standardowe - przestronne, 2-osobowe (możliwość 1 do-
stawki w formie rozkładanej sofy lub pojedyńczego łóżka). 
Pokoje family - większość z widokiem na basen lub ogród, 4-os..
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę (prysznic lub wan-
na, wc oraz suszarka do włosów), TV-sat, sejf (dodatkowo płatny 
10 EUR/tydzień), telefon, indywidualnie sterowaną klimatyzację 
(bezpłatna), balkon lub taras (meble ogrodowe: stolik + krzesła). 
Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - bezpłatnie.
Wyżywienie
All inclusive w formie bogatego bufetu: śniadania (08:00-10:00), 
obiady (13:00-14:30), kolacje (19:00-21:00). Ponadto w ciągu 
dnia (10:00 - 12:00 i  15:00 - 17:00) serwowane są przekąski 
(hamburgery, frytki, tosty, hot-dogi, sałatki). Hotel serwuje zim-

ne napoje, kawę, herbatę, wodę oraz lokalne napoje alkoholo-
we: piwo z beczki, wino, wódkę, rum, gin, ouzo, martini, brandy 
(09:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny prowadzony w j. polskim i angielskim: za-
jęcia przy basenie, wieczorem imprezy tematyczne z muzyką, 
w ciągu dnia również zajęcia dla dzieci, wieczorem mini disco 
show. Dodatkowo do dyspozycji: basen dla dzieci, mini boisko 
do piłki nożnej, jacuzzi, ping pong.
Internet
Internet Wi-Fi w rejonie recepcji - bezpłatny.
www.commodorehotel.gr

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Oferta dla oszczędnych Klientów. Za niewysoką cenę dostaniemy All Inclusive na bardzo solidnym poziomie. Właściciel Commodore 
słynie z najlepszej zorganizowanej obsługi All Inclusive na wyspie, obsługuje m. in. Aqua Bay, Admiral Argasi i Tsilivi. Warto zwrócić uwagę 
na bezpłatny serwis plażowy z wliczonymi napojami.

Commodore – Argassi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1630 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: ZTA 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.

Kwiecień od 1830 2649 3570 4930

Maj od 1630 2449 3230 4599

Czerwiec od 1799 2730 3549 5099

Lipiec od 2420 3920 4549 7049

Sierpień od 2120 3130 4049 5730

Wrzesień od 1630 2499 3230 4699

Październik od 1670 2549 3299 4770

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 670 680 

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

Kategoria lokalna: ***

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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All Inclusive We dwoje Dla rodzin

Atrakcyjna oferta naprawdę tanich wakacji all inclusive. Ciesząca się największą popularnością w Grecji, wyspa Zakynthos zachwyci 
Państwa przepięknymi, piaszczystymi plażami, pięknymi zakątkami do zwiedzania i tętniącymi życiem kurortami takimi jak Laganas, 
do którego Państwa serdecznie zapraszamy!

Ikaros Hotel– Laganas +
Kategoria lokalna: **
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Położenie
Hotel leży w miejscowości Laganas, w południowo-wschodniej 
części wyspy, nad zatoką Laganas. Kurort zachwyca przede 
wszystkim cudowną, piaszczystą plażą, to tutaj właśnie wystę-
pują żółwie Careta-Careta. W celu ich ochrony powstał Morski 
Park Narodowy. Sama miejscowość tętni życiem i przyciaga rze-
sze turystów z całego świata. Można tu znaleźć liczne restauracje, 
puby i kluby, które oferują wiele rozrywek i zabawę do białego 
rana. Hotel usytuowany jest ok. 300 metrów od centrum i ok. 
4 km od lotniska w Zakynthos. Transfer zajmuje ok. 15 - 20 min. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
0.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 500 m od pięknej, piaszczystej plaży. Leżaki 
i parasole przy basenie bezpłatne, na plaży płatne (ok 8 EUR/
komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 -godz., basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, 
restauracja, bar/klub nocny przy basenie, TV sat w barze, taras 
słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami, sejf w recepcji 
(dodatkowo płatny 20 euro/tydzień), darmowy parking.
Pokoje
110 pokoi, w tym pokoje dla 2, 3 i 4 (w pokoju 4-osobowym do-
stawka to zazwyczaj łóżko piętrowe) osób, klimatyzacja, łazienka 
z WC, prysznicem i suszarką do włosów, TV z lokalnymi kanałami, 
lodówka, balkony/tarasy z krzesłami i stolikami.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunch i kolacje w formie bufetu. Napoje 
bezalkoholowe (w tym kawa, herbata) oraz lokalne napoje alko-
holowe (piwo, ouzo, wino czerwone i białe, tsipouro) bez ogra-
niczeń podawane są w godzinach 10:00 – 22:00.
Program sportowy i animacyjny
Gry: szachy, scrabble, bilard (płatny).
Internet
Wi-Fi dostępne za dodatkową opłatą (ok. 10 EUR za tydzień/
urządzenie)
www.ikaroshotel.gr

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

KOD IMPREZY: ZTA 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.

Maj od 1699 2470 3199 4470

Czerwiec od 1699 2470 3199 4520

Lipiec od 2220 3399 4070 6020

Sierpień od 1999 2849 3699 5099

Wrzesień od 1770 2649 3299 4799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 2220 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 820 820 

CENA OD

1699 zł

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Położenie
Składa się z 2 hoteli Kali Pigi i Danny’s oraz Katerina Studios 
dysponując łącznie 95 funkcjonalnie urządzonymi pokojami 
typu studio. Klienci mogą korzystać z całej infrastruktury kom-
pleksu. Hotel posiada świetną lokalizację, ok. 150 m od centrum 
Alykanas, w którym znajdziemy kilka sklepów, lokalne tawerny 
i bary. Kompleks posiada doskonałe połączenie lokalną komuni-
kacją (przystanek ok. 50 m od hotelu) lub taksówką z sąsiednimi 
miejscowościami, do stolicy wyspy Zakynthos tylko ok. 15 km, 
a koszt biletu to ok. 2 EUR/1 strona. Obiekt oddalony o ok. 17 km 
od lotniska. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 0.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Do szerokiej, piaszczystej plaży, z łagodnym zejściem do morza, 
jest ok. 600 m.
Do dyspozycji gości
W obiekcie Kali Pigi & Danny`s: recepcja, małe lobby, bar, snack-
-bar, sala TV, taras słoneczny, ogród, sklep spożywczy. Raz w ty-
godniu hotel organizuje wieczór grecki. W barze organizowany 
jest również wieczór karaoke (w trakcie imprez organizowanych 
przez bar może być trochę głośno). Leżaki przy basenie bezpłat-
nie, na plaży dodatkowo płatne.
Pokoje
Pokój typu studio w części KATERINA- funkcjonalnie urządzone, 
2 - osobowe z możliwością 1 dostawki), z łazienką (WC, prysznic). 
Wyposażone w: klimatyzację (dodatkowo płatna na miejscu, 
w recepcji - ok. 6 EUR/pokój/dzień), aneks kuchenny z pełnym 
wyposażeniem (lodówka, kuchenka, czajnik, naczynia i sztućce), 
TV, balkon lub taras. Żelazko można wypożyczyć w recepcji. Łó-
żeczko dla dziecka do 2 lat w cenie 2 EUR/dzień.
Wyżywienie
Bez wyżywienia.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: basen ze słodką wodą i brodzikiem dla dzieci, plac 
zabaw. Odpłatnie: bilard (ok. 1 EUR/gra), sporty wodne na plaży 
(oferta lokalnego biura).

Internet
Bezpłatny Internet bezprzewodowy w pomieszczeniach ogólno-
dostępnych obiektu Kali Pigi.
www.dannyshotel.com

Ekonomiczna oferta (podstawowe zakwaterowanie) z możliwością korzystania z całej infrastruktury kompleksu Kali Pigi&Danny’s: basenu, 
tarasu słonecznego, ładnego ogrodu.

Kali Pigi & Danny`s annex (Katerina) – Alykanas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1220 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: ZTA 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.

Maj od 1299 1499 2349 2670

Czerwiec od 1249 1449 2270 2599

Lipiec od 1449 1749 2599 3099

Sierpień od 1349 1570 2420 2799

Wrzesień od 1220 1449 2199 2599

Październik od 1320 1649 2399 2920

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1120 1149 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1120 1149 

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

Kategoria lokalna: **

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni
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We dwoje

Położenie
Hotel posiada świetną lokalizację w spokojnym zakątku, ale bar-
dzo blisko centrum miejscowości Laganas, tylko ok. 600 m do 
tętniącej życiem, głównej ulicy z mnóstwem barów, restauracji 
i sklepów. Posiada doskonałe połączenie lokalną komunikacją 
(przystanek oddalony o ok. 600 m) lub taksówką z sąsiednimi 
miejscowościami, do stolicy wyspy Zakynthos tylko ok. 8 km. 
Oddalony o ok. 6,5 km od lotniska. Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 0.50 EUR/pokój/dzień. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt oddalony jest zaledwie o ok. 250 m od plaży. Leżaki i pa-
rasole na plaży - dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się 1-piętrowego budynku. Recepcja, bar przy ba-
senie (serwuje napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz przeką-
ski), sejf (dodatkowo płatny 1,5 EUR/dzień), parking. Leżaki przy 
basenie bezpłatne.
Pokoje
Obiekt oferuje łącznie ok. 30 pokoi. Pokój typu standard jest 
funkcjonalnie urządzony, 2-osobowy (możliwość 1 dostawki) z ła-
zienką (WC i prysznic). Wyposażony w klimatyzację (dodatkowo 
płatna na miejscu, w recepcji - ok. 7 EUR/pokój/dzień), TV-sat, 
telefon, aneks kuchenny, lodówkę, balkon lub taras.
Wyżywienie
BB: śniadania (podstawowa formuła wyżywienia w cenie).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: basen. Odpłatnie: bilard, na plaży wypożyczalnia 
rowerów wodnych, kajaków.
Internet
Przy recepcji i w pokojach Internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.hotel-megara.gr

Malowniczo położony, kameralny hotel z fantastyczną atmosferą. Ze względu na lokalizację stanowi wspaniałą propozycję dla młodych 
osób lubiących rozrywkę i pragnących spędzić wakacje w miejscu pełnym atrakcji.

Megara – Laganas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1430 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: ZTA 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.

Maj od 1520 1949 2699 3430

Czerwiec od 1499 1920 2670 3399

Lipiec od 1820 2499 3220 4349

Sierpień od 1670 2020 2899 3720

Wrzesień od 1430 1899 2570 3349

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

Kategoria lokalna: **

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel posiada dogodną lokalizację, bardzo blisko centrum miej-
scowości Laganas, tylko ok. 200 m do tętniącej życiem głównej 
ulicy z mnóstwem barów, restauracji i sklepów. Doskonałe połą-
czenie lokalną komunikacją (przystanek ok. 200 m) lub taksówką 
z sąsiednimi miejscowościami, do stolicy wyspy Zakynthos tylko 
ok. 8 km. Obiekt położony w odległości ok. 6,5 km od lotniska. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
0.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany zaledwie ok. 50 m od piaszczystej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (8 EUR/komplet 
2 leżaki + parasol/dzień).
Do dyspozycji gości
Kompleks składa się 2 budynków. Recepcja/bar przy basenie 
(serwuje napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz przekąski). 
Leżaki przy basenie - bezpłatnie.
Pokoje
Hotel oferuje 40 przestronnych pokoi standardowych, 2-osobo-
wych (możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej), z ła-
zienką (WC i prysznic lub wanna), wyposażonych w klimatyzację 
(dodatkowo płatna na miejscu, na recepcji - ok. 6,5 EUR/pokój/
dzień), TV-sat, aneks kuchenny (podstawowe wyposażenie), 
lodówkę, sejf (za opłatą ok. 10 EUR/tydzień) balkon lub taras.
Wyżywienie
We własnym zakresie
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: basen. Odpłatnie: oferta sportów wodnych na plaży.
Internet
Internet Wi-Fi przy basenie - bezpłatny
www.alexstudios.weebly.com

We dwoje

Świetnie położony, cieszący się dużą popularnością obiekt z typowo wakacyjną atmosferą . Ze względu na lokalizację stanowi wspaniałą 
propozycję dla młodych osób lubiących rozrywkę i pragnących spędzić wakacje w miejscu pełnym atrakcji.

Alex Studios – Laganas +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

CENA OD

1420 zł

KOD IMPREZY: ZTA 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.

Maj od 1420 1799 2549 3199

Czerwiec od 1420 1799 2549 3199

Lipiec od 1699 2270 2999 3970

Sierpień od 1570 1999 2799 3499

Wrzesień od 1470 1899 2630 3349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1470 1799 

Kategoria lokalna: **

7
dni

10
dni

11
dni

14
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni



295

Grecja Zakynthos

We dwoje

Położenie
Chrysafis to rodzinne studia położone niedaleko centrum najbar-
dziej rozrywkowej miejscowości na wyspie – Laganas. Sam kurort 
to pełne życia i rozrywek miasto z mnóstwem sklepów, barów, 
klubów i dyskotek. Wieczorem i nocą główna ulica (ok. 400 m od 
hotelu) zamienia się w miejsce spotkań i zabawy młodych ludzi. 
Laganas posiada dogodne połączenia z okolicznymi kurortami 
oraz ze stolicą wyspy - miastem Zakynthos, oddalonym o ok. 8 km, 
przystanek autobusowy znajduje się ok. 150 m od hotelu (bilet 
ok. 2 EUR/1 strona). Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 30 min. 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
0,50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 100 m od szerokiej, piaszczystej plaży, 
z łagodnym wejściem do wody. Leżaki i parasole na plaży - do-
datkowo płatne (ok. 8 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Istnieje możliwość skorzystania z posiłków w sąsiadującej z apar-
tamentami tawernie (za dodatkową opłatą).
Pokoje
Funkcjonalnie wyposażone studia składają się z pokoju dzienne-
go pełniącego jednocześnie funkcję sypialni dla 2 osób (możliwe 
2 dostawki w postaci łóżka), aneksu kuchennego z podstawowym 
wyposażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia i sztućce), łazienki 
z wc oraz balkonu/tarasu - z meblami ogrodowymi. Ponadto TV-
-SAT, klimatyzacja (dodatkowo płatna 6EUR/dzień) i sejf (dodat-
kowo płatny 3 EUR/dzień). Sprzątanie 5 razy w tygodniu, zmiana 
ręcznika i pościeli 2 razy w tygodniu.
Wyżywienie
We własnym zakresie.
Program sportowy i animacyjny
Sporty wodne przy plaży (dod. płatne)
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi za dodatkową opłatą (w czę-
ściach ogólnodostępnych).

Polecany szczególnie Klientom ze skromniejszym budżetem, ceniących samodzielność i intensywnie zwiedzających wyspę. Warte uwagi: 
istnieje możliwość dokupienia posiłków w pobliskiej (wyjatkowo dobrej) tawernie.

Chrysafis – Laganas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki, czwartki, piątki, niedziele

KOD IMPREZY: ZTA 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.

Kwiecień od 1530 1849 2730 3270

Maj od 1470 1699 2470 2999

Czerwiec od 1430 1820 2599 3230

Lipiec od 1770 2399 3130 4199

Sierpień od 1620 2070 2899 3630

Wrzesień od 1399 1799 2499 3199

Październik od 1399 1770 2499 3130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1120 1149 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1120 1149 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 602 1204 

CENA OD

1399 zł

Kategoria lokalna: **

7
dni

10
dni

11
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni14

dni
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      –› Wyloty z : Warszawa, Katowice 



297

Macedonia

Informacje ogólne 

Wiza
Do przekroczenia granicy macedońskiej 
obywatele Polski nie potrzebują wizy do 
90 dni pobytu. Aby wjechać do kraju po-
trzebny jest dowód osobisty lub paszport.

Czas
Taki sam jak w Polsce. 

Język urzędowy
Macedoński. 

Waluta
MKD - denar macedoński. Aktualny prze-
licznik: 1 euro = 61 denarów, 1 złoty =14,5 
denarów. Na terenie Macedonii znajduje 
się wiele kantorów, w których można 
wymienić walutę. Można płacić kartami 
lub wypłacać pieniądze (wyłącznie denary 
macedońskie) z bankomatów, które są 
niemalże wszędzie.

Elektryczność
230V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczka-
mi działają bez problemów. 

Telefony
Zasięg jest praktycznie w całym kraju. 
Najpopularniejsze sieci to One, T-Mobile, 
Vip. Koszty połączeń w roamingu polskich 
sieci komórkowych prosimy sprawdzać 
przez wyjazdem u operatora. W centrum 
Ochrydy można zakupić macedońskie 
karty telefoniczne, które pozwolą uniknąć 
wysokich kosztów połączeń spoza terenu 
UE. Bardzo popularne jest korzystanie 
z komunikatorów, które warto zainstalować 
przed wyjazdem do Macedonii.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Mace-
donii trwa od początku czerwca do połowy 
września.

Orientacyjne ceny 
Piwo- ok. 70-90 MKD
Kawa- 70 MKD
Obiad w restauracji- ok. 300-400 MKD

Wyloty 
Wyloty z Warszawy i Katowic. Zbiórka na 
2 godz. przed planowanym wylotem przy 
stanowisku Rainbow na Lotnisku im. 
Chopina w Warszawie. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady.

W regionie
Jezioro Ochrydzkie
Woda w tym ogromnym, przypominającym 
morze (360 km2), jeziorze ma wyjątkową 
niebieską barwę, jest czysta, ciepła i przejrzysta 
- idealna do kąpieli, a krajobraz wokół, jednym 
z najpiękniejszych w całej Europie. Akwen 
ten jest najgłębszym (289 m) na Bałkanach 
oraz jednym z najstarszych jezior na świecie 
(najwcześniejsze ślady bytności człowieka 
pochodzą mniej więcej z szóstego tysiąclecia 
przed naszą erą). Często nazywa się je „perłą 
macedońskiej korony” - pływa w nim ponad 
200 endemicznych gatunków ryb.
Ochryda
Perła Macedonii i Słowiańska Jerozolima - tak 
określane jest to malownicze miasto położone 
tuż nad Jeziorem Ochrydzkim przy granicy 
z Albanią, w południowo-zachodniej Mace-
donii. Od 1980 roku miasto jest na światowej 
liście dziedzictwa UNESCO nie tylko ze względu 
na dziedzictwo kulturowe ale także przyrodni-
cze. Już od czasów rzymskich stanowiło ważny 
ośrodek religijny i kulturalny, a w XI wieku 
było stolicą kraju i cara Samuela. Prawdopo-
dobnie to tu św. Klemens Ochrydzki stworzył 
cyrylicę. Zachowały się rozliczne zabytki 
wczesnochrześcijańskie: kościoły i cerkwie 
m.in.: św. Pantelejmona, św. Zofii lub św. Jana 
w Kaneo a także pamiątki z czasów starożyt-
nych, jak jedyny w swym rodzaju teatr. Wąskie, 
klimatyczne uliczki, miejski bazar oraz liczne 

sklepy pamiątkami i  prawosławnymi ikonami 
zachwycą każdego.
Struga
Wokół miasteczka, położonego tuż nad 
Jeziorem Ochrydzkim, znajdują się liczne 
plaże, z których najbardziej urokliwą jest plaża 
Galeb. Czysta, krystaliczna woda w jeziorze jak 
i w Czarnym Drinie, rzece przecinającej Strugę, 
zachęca do plażowania i kąpieli. Amatorzy 
zabytków odnajdą tu wiele cerkwi z freskami 
i mozaikami z XV wieku oraz meczetów z okre-
su Imperium Osmańskiego, które są przykła-
dem na harmonijną koegzystencję wielu religii. 
W tej uroczej okolicy co roku organizowane są 
spotkania poetyckie, a artyści z całego świata 
rywalizują o Złotą Koronę. 

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 fa-
kultatywnych, posiłków innych niż wymienio-
ne w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie 
podano inaczej, taksy klimatycznej płatnej 
na miejscu ok. 0,8 EUR/dzień/os. oraz innych 
wydatków osobistych.

Kaskadowo położona Ochryda pełna unikatowych 
zabytków, otoczona malowniczymi górami Parku 
Narodowego Galicica, przytulona do wielkiego 
jak morze jeziora Ochrydzkiego - to piękno natury 
i architektury zgromadzone w jednym miejscu. 
Dodajmy do tego lokalną kuchnię i mamy prawdziwą 
ucztę dla zmysłów!

Ochryda

MACEDONIA

Albania

Bułgaria

Grecja

Serbia

Grecja

Bułgaria
Serbia

Macedonia

Albania

Macedonia
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Macedonia
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Już czas, żeby odkryć Macedonię! Wierzcie mi, 
ten kraj Was zachwyci! Czym? Jeziorem wielkim 
jak morze, o krystalicznie czystej wodzie, 
otwartością ludzi, pejzażami jak z bajki. A perły 
z Ochrydy nosi sama królowa angielska!

Hanna Łuszczek
Koordyntor kierunku bałkańskiego

Wycieczki lokalne 

Ochrydzkie perły
Wybierzemy się do największego skarbu Macedonii, antycznego 
miasta Ohrid, które przegląda się w wodach najczystszego na 
Bałkanach - Jeziora Ochrydzkiego. Przez Greków i Rzymian na-
zywane Miastem Światła, współcześnie kojarzone z pierwszymi 
słowiańskimi piśmiennikami, św. Cyrylem i św. Metodym. Jako 
unikalne miejsce na Bałkanach, Ohrid już od 1979 roku znajdu-
je się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Odwiedzimy 
m.in. Galerię Ikon. Udamy się również do antycznego teatru, 
aby dalej przejść do pocztówkowego punktu widokowego przy 
cerkwi św. Jana, skąd roztacza się bajeczna panorama okolicy. 
Odwiedzimy Muzeum Rodziny Robevci - przykład XIX - wiecznej 

architektury miasta, z zachowanym wyposażeniem wnętrz. Czas 
wolny w samym sercu miasta Ohrid, którego liczne zabytki są 
nie tylko atrakcją turystyczną, ale służą również jako plener dla 
wielu bałkańskich produkcji filmowych, będzie doskonałym uko-
ronowaniem tego dnia. Powrót z wycieczki na kolację. W cenie: 
przejazd klimatyzowanym autokarem; pilot. Cena ok. 28 EUR/os. 

Rejs statkiem: „Tam gdzie bije serce przyrody” 
Rejs statkiem do monastyru św. Nauma to propozycja dla wszyst-
kich, którzy chcą zaznać majestatu Jeziora Ochrydzkiego. W czasie 
wycieczki odwiedzimy szmaragdową Zatokę Kości z repliką pre-
historycznej osady. Następnie dopłyniemy do miasteczka - Sveti 
Naum - jednego z najświętszych miejsc prawosławia. Monastyr 
z grobem św. Nauma to zabytkowe, mistyczne miejsce, gdzie, 

Ochryda

Skopje
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przykładając ucho do grobowca Świętego, można usłyszeć bicie 
Jego serca. Po obiedzie będzie czas wolny. Chętni będą mogli udać 
się na relaksacyjny rejs do źródeł rzeki Czarny Drim. (rejs dodat-
kowo płatny, ok. 200 denerów/os.). W cenie: przejazd do portu; 
rejs statkiem, rejs po źródłach; obiad (napoje dodatkowo płatne); 
pilot polskojęzyczny lub/i przewodnik lokalny. Cena ok. 36 EUR/os.

Skopje – stolica, miasto Matki Teresy
W stolicy Macedonii Północnej - Skopje - podziwiać będziemy re-
zultat projektu „Skopje 2014” - współczesnej aranżacji nowej części 
centrum miasta (serce miasta uległo zniszczeniu w czasie trzęsienia 
ziemi w 1963 roku). Zobaczymy połączenie historycznych elemen-
tów, takich jak Kamienny Most, z nowymi budynkami stylizowa-
nymi na klasyczne oraz pomniki symbolizujące postaci i zdarzenia 
znaczące dla historii Macedonii. Skopje to również miasto rodzinne 
Matki Teresy, odwiedzimy Dom Pamięci jej poświęcony. Przespace-
rujemy się przez turecką część miasta - czarsziję - labirynt wąskich 
uliczek, pełnych kawiarenek, w których spróbować można kawy po 
turecku lub bozo. Kolejną atrakcją wycieczki będzie Kanion Matka, 
najpiękniejszy w Macedonii, utworzony na rzece Treska w pobliżu 
Skopje. Miejsce urzeka zielenią, monumentalną urodą i malowni-
czymi ścieżkami spacerowymi. W czasie wolnym będzie okazja 
do rejsu łódkami w głąb Kanionu (dodatkowo płatne) Powrót do 
hotelu na kolację. W cenie: przejazd klimatyzowanym autokarem; 
pilot polskojęzyczny lub/i przewodnik lokalny; wstęp do Kanionu 
Matka; wstęp do Domu Pamięci Matki Teresy, obiad (napoje dodat-
kowo płatne). Cena ok. 39 EUR/os.

Trpejca
Nowość w ofercie! Wycieczka do Trpejcy - wioski rybackiej, któ-
ra słynie z wyjątkowo malowniczego położenia w zatoce, u stóp 
masywu Galicica. Ze względu na biały kolor kamyków woda w za-
toczce przybiera barwę lazuru przywodzącego na myśl Francuską 
Riwierę. W czasie wycieczki odwiedzimy unikalną XIV - wieczną 
cerkiew, do której dopłyniemy tradycyjnymi łódkami. Będzie też 
czas wolny w miejscach widokowych. W cenie: przejazd z/do ho-
telu; rejs małymi łódkami; bilet wstępu do cerkwi pw Bogurodzicy 
Zaumskiej; opieka przewodnika anglojęzycznego; obiad (napoje 
dodatkowo płatne). Cena ok. 39 EUR/os.

Wieczór Macedoński
Cały region Bałkanów słynie z barwnego folkloru, muzyki i do-
skonałego jedzenia. Już w niewielu miejscach na świecie folklor 
jest tak żywy, jak tutaj w Macedonii. Taniec i śpiew to nieodłączny 
element lokalnej kultury. Zakosztujmy takiej atmosfery i my! Przy 
wspólnym stole, przy rytmach bałkańskiej muzyki. W cenie: prze-
jazd z/do hotelu; występ zespołu folklorystycznego, poczęstunek 
z lokalnymi specjałami i napojami. Cena ok. 33 EUR/os. 

Lot paralotnią
Miłośnikom adrenaliny proponujemy niezwykłe widokowe loty 
paralotnią w tandemie – ze wzgórz Parku Narodowego Galici-

ca nad Jeziorem Ochrydzkim. Pierwsza propozycja to lot nad 
Ochrydem, druga - lot u stóp najwyższego wzniesienia tego re-
gionu - Magaro. Loty są dozwolone dla osób od 5 roku życia. Loty 
w tandemie nie wymagają specjalnego przygotowania, tylko sto-
sowanie się do zaleceń instruktora, z którym lecimy. Należy być 
odpowiednio ubranym – długie spodnie, bluza, buty trzymające 
się stopy. Możliwość wykonania skoku jest uzależniona od pogo-
dy. W cenie: przejazd z/do hotelu; instruktor lotu; film kręcony 
podczas lotu. Sugerujemy wykupienie dodatkowego ubezpie-
czenia zawierającego sporty ekstremalne. Cena ok. 75 EUR/os.

Zwiedzanie 

Prastare Lychnidos (Ochryda)
Ochryda jest miastem o bogatej tradycji. Najstarsze ślady osad-
nictwa pochodzą z 6 tys. lat p.n.e. Jednak historia samego miasta 
rozpoczyna się od legendy o Kadmusie, królu Teb, który po wy-
gnaniu założył miasto Lychnidos, czyli dzisiejszą Ochrydę. 

Starożytny teatr
Starożytny grecki teatr w Ochrydzie jest jedynym tego typu za-
bytkiem w całej Macedonii. Powstał prawdopodobnie ok. 220 r. 
p.n.e. Do dzisiejszych czasów zachowała się dolna część widowni. 

Majestatyczna twierdza
Ogromna twierdza cara Samuela góruje nad miastem. Pochodzi 
z XI w., z okresu wpływów bułgarskich. Do naszych czasów za-
chowały się potężne mury i wieże obronne. Z murów rozciąga się 
niezwykła panorama na miasto oraz jezioro.

Symbol Ochrydy
Najsłynniejszy zabytek Macedonii to z pewnością kościół Jana 
Ewangelisty w Kaneo. Trudno się dziwić, jego uroda i położenie na 
skale tuż nad brzegiem jeziora tworzy iście pocztówkowy krajobraz.

Klasztor św. Nauma
Klasztor znajduje się ok. 30 km na południe od Ochrydy. Sam 
obiekt został wybudowany przez św. Nauma (ucznia Cyrylego 
i Metodego) w X w. Z czasem wielokrotnie przebudowywany 
stanowi jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych.

Przyroda 

Najstarsze drzewo Macedonii
W centrum Ochrydy rośnie platan uznawany za najstarsze drzewo 
w kraju. Wg legendy został posadzony przez św. Klimenta w 967 r.

Ochrydzkie perły
Tajemnica wytwarzania ochrydzkich pereł jest pilnie strzeżona. 
Wiadomo jedynie, że są one wykonane z naturalnego budulca, 
który pozyskiwany jest z niewielkich rybek (plaszica). Podobno 
przypadły do gustu samej królowej angielskiej Elżbiecie!

Relaks

Spacer po Macedońskim Bulwarze
Na Bulwarze Macedońskim koncentruje się życie turystyczne 
Ochrydy. Znaleźć tu można wiele restauracji i kawiarenek lub 
przejść się wzdłuż brzegu jeziora.

Kuchnia

Odwiedzając Macedonię trzeba skosztować tradycyjnej kuchni. 
Przede wszystkim należy spróbować tavče gravče- danie z fasoli 
oraz burek- rodzaj nadziewanego placka. Na uwagę zasługują 
też słodycze - baklawa i lokum oraz alkoholach - winie i rakiji.

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

Cerkiew św. Jovana Kaneo
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Położenie
Ekskluzywny hotel składający się z ośmiopiętrowego, piramidal-
nie zaprojektowanego budynku głównego, położony na rozle-
głym terenie bezpośrednio nad Jeziorem Ochrydzkim w pobliżu 
miejscowości Struga. Hotel posiada jeden z największych (17 000 
m2) aquaparków w regionie. Do centrum Strugi ok. 7 km (przysta-
nek autobusowy przy hotelu - ok. 1 EUR/os, taxi ok. 2 EUR/os), do 
Ochrydy ok. 20 km, do lotniska ok. 15km.
Plaża
Szeroka, żwirkowa plaża z łagodnym zejściem do jeziora, bezpo-
średnio przy hotelu (ok. 200m). Na plaży i przy basenie bezpłatne 
leżaki i parasole. W sezonie bar na plaży (płatny, czynny w go-
dzinach (08:00-20:00))
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, 4 windy, sklep, bankomat, punkt wymiany walut, 
aquapark ze zjeżdżalniami (ok.10 o różnej wielkości dla dorosłych 
i dzieci; czynny w zależności od pogody), duży lagunowy ba-
sen odkryty typu infinity ze słodką wodą oraz brodzik dla dzieci 
a także basen wewnętrzny, boisko wielofunkcyjne (siatkówka, 
koszykówka), boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, wy-
pożyczalnia rowerów (płatna), centrum SPA. Restauracja główna 
z tarasem zewnętrznym i widokiem na jezioro, restauracja a la 
carte (płatna), beach bar (płatny), lobby bar oraz aquapark bar 
(płatny).
Pokoje
W hotelu znajduje się ok. 200 komfortowo wyposażonych pokoi 
standardowych (ok. 19-22 m2; z możliwością zakwaterowania 
2  dzieci - drugie dziecko śpi z rodzicami; pokoje rodzinne wy-
łącznie na potwierdzenie) z łazienkami (WC, prysznic, suszarka 
do włosów, kosmetyki toaletowe, szlafrok, kapcie), zestaw do 
parzenia kawy i herbaty. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub 
taras (stolik + krzesła), centralną klimatyzację, TV SAT, telefon, 
sejf (bezpłatny), mini bar (za opłatą), bezpłatne Wi-Fi. Pokoje 
z widokiem na las/góry lub na jezioro (za opłatą).
Wyżywienie
Śniadania (07:00-10:00) i obiadokolacje w formie bufetu (19:00 
- 21:30; napoje do obiadokolacji płatne, posiłki w formie bufetu). 
Restauracja a’la carte (płatna; posiłki serwowane) czynna w po-

rze lunchu (13:00-14:00) i kolacji (19:00 - 21:30). Hotel zastrzega 
sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą HB (np. 
godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatny, nielimitowany wstęp do aquaparku. W strefie welness 
(09:00-21:00): bezpłatnie basen wewnętrzny, sala fitness, łaźnia 
turecka oraz sauna; jacuzzi, masaże i solarium (płatne). Ponadto 
bezpłatnie: boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa oraz 
tenis stołowy, mini golf. Dla dzieci: plac zabaw, zjeżdżalnie w aqu-
aparku, brodzik, mini klub.
Internet
Wi-Fi bezpłatnie w całym obiekcie, również w pokojach.
www.hotelizgrev.com/index.html

Elegancki hotel z bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym, ulokowany bezpośrednio przy jeziorze, zaspokoi oczekiwania wymagających 
klientów. Odpowiedni na komfortowe wakacje oraz rodzinny relaks i wypoczynek.

Przy plaży Fit & Fun Royal Dla rodzin Aquapark

Izgrev Spa & Aquapark – Struga 

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: MAW 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.

Czerwiec od 2099 3349 3770 5849

Lipiec od 2670 4349 4699 7499

Sierpień od 2199 3499 3999 6199

Wrzesień od 2149 3399 3899 6049

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1020 1030 

CENA OD

2099 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
3- piętrowy kompleks hotelowy Granit położony jest nad samym 
brzegiem Jeziora Ochrydzkiego i otoczony zielenią parkową. 
Dogodny dojazd do centrum Ochrydy oddalonej ok. 5 km (przy-
stanek ok. 200 m od hotelu). Do najbliższego lotniska ok. 12 km.
Plaża
Hotel posiada prywatną żwirkową plażę stworzoną sztucznie na 
tarasach słonecznych nad brzegiem jeziora, która jest idealnym 
miejscem na relaks. Wejście do jeziora z pomostu po schodkach. 
Przy plaży bezpłatne leżaki i parasole. Bar przy plaży (płatny) 
w otoczeniu pięknej roślinności i kolorowych kwiatów.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 windy, bezpłatny sejf w recepcji, 
punkt wymiany walut (w recepcji), bankomat. Restauracja głów-
na z otwartym tarasem z pieknym widokiem na jezioro, restau-
racja a’la carte oraz bary (m.in. w lobby, przy basenie, na plaży; 
cześć z barów płatna dodatkowo). Duży basen w kształcie laguny 
(1,4m głębokości), brodzik dla dzieci. Przy basenie dostępne są 
bezpłatne ręczniki, parasole i leżaki.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 110 pokoi. Dwuosobowe pokoje standardowe 
(ok. 20 m2; głównie pokoje z łóżkiem małżeńskim o wymiarach 
160 x 200 cm; w hotelu jest bardzo ograniczona ilość pokoi 
z osobnymi łóżkami) z indywidualnie sterowana klimatyzacją 
oraz wyposażoną łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów). 
Ponadto w pokojach: telefon, telewizja satelitarna, mini bar (do-
datkowo płatny), balkon lub balkon francuski (okno balkonowe 
z balustradą). Pokoje z widokiem na park/góry posiadają balkon 
francuski. Pokoje z widokiem na jezioro posiadają balkon i do-
stępne są za dodatkową opłatą. Łóżeczka dziecięce dostępne bez-
płatnie (na zapytanie). W pokojach bezpłatny dostęp do Wi Fi.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (08:00-10:30), obiad (12:00-14:00), 
kolacja (18:00-20:30) (wszystkie posiłki w  formie bufetu) 
w 2 restauracjach (w jednej z nich dostępne są tylko śniadania, 
w drugiej - obiady i kolacje). Przekąski (17:00-18:30) oraz lody 
(12:00-17:00). Lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino, ouzo itp.) 

i bezalkoholowe (10:00-22:00). Hotel zastrzega sobie prawo do 
zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin 
serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Na terenie obiektu: bezpłatne centrum fitness czynne całą dobę, 
boisko do koszykówki (bezpłatnie), kort tenisowy (za opłatą). Dla 
najmłodszych: brodzik, plac zabaw.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostęp-
nych.
hotelgranit.com.mk

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Jeden z niewielu hoteli w Macedonii, oferujący all inclusive w pełnym wymiarze. Dobry wybór dla wszystkich ceniących beztroski 
wypoczynek w komfortowych warunkach. Polecany grupom znajomych i parom.

Granit – Ochryda 

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: MAW 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.

Czerwiec od 1749 2599 3099 4599

Lipiec od 2499 4049 4470 6999

Sierpień od 1949 2899 3599 5199

Wrzesień od 1849 3070 3399 5470

CENA OD

1749 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Kameralny, 3 – piętrowy hotel Makpetrol położony jest w miejsco-
wości Elen Kamen, w otoczeniu zieleni, z malowniczym widokiem 
na oddalone o ok. 200 m. Jezioro Ochrydzkie. Do centrum Strugi 
ok. 7 km (przystanek autobusowy ok. 50 m od hotelu - ok. 1 EUR/
os, taxi ok. 2 EUR/os), do Ochrydy ok. 20 km (taxi ok. 7 EUR). Do 
lotniska ok. 15 km. W 2014 r. hotel otrzymał „Zoover Award”- 
prestiżową nagrodę przyznawaną przez internautów świadczącą 
o wysokim poziomie serwisu i zadowoleniu gości. Hotel położony 
jest w sąsiedztwie hotelu Izgrev Spa & Aquapark.
Plaża
Żwirkowa plaża znajduje się 200 m od hotelu, zejście po schod-
kach (plaża wspólna z hotelem Izgrev Spa & Aquapark). Na plaży 
i przy basenie bezpłatne leżaki i parasole. Bar na plaży (płatny; 
wspólny z hotelem Izgrev Spa & Aquapark).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, winda, sejf w recepcji (bezpłatny), punkt 
wymiany walut, restauracja główna z tarasem z pięknym wido-
kiem na jezioro, gdzie serwowane są dania kuchni lokalnej i mię-
dzynarodowej oraz aperitif bar przy basenie i bar na plaży (płat-
ny; wspólny z hotelem Izgrev Spa & Aquapark). Ponadto basen 
o owalnym kształcie (375 m2, gł. 2,2 m) oraz osobny brodzik dla 
dzieci (16 m2, gł. 60 cm), mała sala fitness, boisko do siatkówki 
i piłki nożnej, tenis stołowy. 
Pokoje
Hotel posiada ponad 40 klimatyzowanych pokoi 2-os. (ok. 22 m2). 
W pokojach są 2 pojedyncze łóżka 90 x 200 cm (brak łóżek małżeń-
skich). Istnieje możliwość dostawki dla dziecka (łóżko o wymiarach 
90 x 200 cm; łóżeczko dla niemowlaka jest bezpłatne, na zapyta-
nie). Pokoje wyposażone są w łazienkę (WC, prysznic; suszarka do 
włosów, podstawowy zestaw mini kosmetyków), balkon lub taras, 
TV-sat, telefon i mini bar (za opłatą). Dostępne są również pokoje 
junior suite znajdujące się na parterze (wyposażenie jak w pokojach 
standardowych; w pokoju 2 łóżka pojedyncze i rozkładana sofa).
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:00), obiad (12:00-14:00) i kola-
cja (19:00-21:00) w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. 
Nielimitowane lokalne bezalkoholowe (kawa, herbata) i alkoholo-

we (uzo, piwo, wino) napoje dostępne w godzinach 10:00-22:00. 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych 
formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Hotel dysponuje: małą salą fitness (sauna, masaże i inne zabiegi 
płatne), boiskiem (do piłki nożnej i siatkówki) i stołem do tenisa 
stołowego. W hotelu Izgrev Spa & Aquapark można skorzystać 
z Aquaparku (płatny; wymagana rezerwacja w recepcji).
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w lobby i na tarasie.
hotels.makpetrol.com.mk/struga/zahotelot_mk.asp

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Niewielki, komfortowy hotel o bardzo dobrym serwisie i standardzie, odpowiedni dla osób ceniących ciszę i spokój. Nagrodzony „Zoover 
Award”-  internetowym wyróżnieniem klientów.

Makpetrol – Struga 

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: MAW 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.

Czerwiec od 1849 2770 3199 4799

Lipiec od 2649 4270 4599 7299

Sierpień od 2049 3080 3699 5399

Wrzesień od 1970 3270 3549 5699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1720 2370 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1049 1049 

CENA OD

1849 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Duży, 3 piętrowy hotel Sileks, składa się z 2 połączonych ze sobą 
budynków. Usytuowany jest na brzegu jeziora Ochrydzkiego, 
pomiędzy krystalicznie czystymi i błękitnymi wodami jeziora, 
a zielenią lasu sosnowego. W okolicy hotelu znajduje się szlak 
turystyczny, który prowadzi do soboru Świętego Stefana poło-
żonego na wysokości 720 m n.p.m. Centrum Ochrydy oddalone 
jest od hotelu o ok. 4 km, a od ochrydzkiego lotniska dzieli obiekt 
ok. 10 km. W okolicy hotelu liczne kawiarnie i bary.
Plaża
Prywatna, żwirkowa plaża z łagodnym zejściem do jeziora znaj-
duje się ok. 150 m od hotelu (przejście przez niewielką ulicę). Na 
plaży bezpłatne leżaki i parasole. Bar na plaży (płatny). Przejrzy-
sta woda jeziora zachęca do kąpieli i nurkowania.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h z lobby (w recepcji bezpłatne sejfy), winda, restau-
racja z tarasem zewnętrznym i aperitif bar, bar na plaży (płatny), 
duży prostokątny odkryty basen, plac zabaw dla dzieci. Leżaki 
i parasole przy basenie i na plaży bezpłatne (brak ręczników pla-
żowych). Za dodatkową opłatą masaże i sauna.
Pokoje
Ponad 100-pokojowy hotel oferuje zakwaterowanie w wygod-
nych pokojach 2-osobowych (ok. 20 m2; w pokoju łóżko małżeń-
skie lub 2 łóżka pojedyncze) z możliwością 1 dostawki dla osoby 
dorosłej lub dziecka (w formie rozkładanego łóżka). Każdy pokój 
posiada łazienkę (WC, prysznic, suszarka do włosów, zestaw mini 
kosmetyków). Pokoje wyposażone są w indywidualnie sterowa-
ną klimatyzację, TV-sat, telefon, mini bar (dodatkowo płatny). 
Ponadto dysponują balkonem ze stolikiem i krzesłami. Posiadają 
widok na basen i boczny na jezioro lub na ogród i boczny na jezio-
ro. Możliwe łóżeczko dla niemowlaka (bezpłatne, za zapytanie).
Wyżywienie
All Inclusive soft: śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00) 
i kolacje (19:00-21:30) serwowane w formie bufetu. Nielimito-
wane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-22:00). 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych 
formułą All inclusive Soft (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Wieczorami, kilka razy w tygodniu, muzyka na żywo. Ponadto 
sauna (dodatkowo płatna ok. 7 EUR/30 min.). Dla najmłodszych: 
mały plac zabaw przy plaży.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi Fi w lobby. Nie jest dostępny w pokojach.
hotelsileks.mk

Soft All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Polecamy klientom, którzy szukają relaksu i spokoju w zacisznej okolicy, a jednocześnie cenią sobie bliskość atrakcji, które są na 
wyciągnięcie ręki w pobliskiej Ochrydzie.

Sileks – Ochryda 

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: MAW 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.

Czerwiec od 1799 2649 3199 4699

Lipiec od 2499 3999 4470 6970

Sierpień od 1999 2899 3599 5199

Wrzesień od 1799 2770 3349 4970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 2320 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1049 1049 

CENA OD

1799 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Kompleks Mizo usytuowany jest przy plaży nad Jeziorem 
Ochrydzkim. Składa się z budynku głównego i willi - bungalowów 
– przypomina mini wioskę wakacyjną rozlokowaną na obszernym 
terenie. Do centrum Ochrydu tylko 1,5 km, do najbliższego lotni-
ska ok. 9 km. Do Ochrydy warto wybrać się spacerem ścieżką 
wijącą się początkowo wzdłuż jeziora, a dalej prowadzącą na 
wzgórze Staromiejskie.
Plaża
Hotel posiada własną żwirkową plażę (długość ok. 350 m) bezpo-
średnio przy obiekcie. Bezpłatne leżaki i parasole na plaży (brak 
ręczników plażowych). Przy hotelu pomost (korzystanie z pomo-
stu jest dodatkowo płatne ok. 3,5 EUR/os./dzień).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja w budynku głównym, bezpłatne sejfy przy 
recepcji, duży prostokątny basen (leżaki i parasole bezpłatne, 
brak ręczników plażowych), boiska do koszykówki i siatkówki. 
Ponadto w hotelu restauracja śniadaniowa i restauracja główna 
z tarasem z widokiem na jezioro i bar.
Pokoje
Hotel oferuje możliwość zakwaterowania w budynku głównym 
(pokoje z widokiem na jezioro za dodatkową opłatą) oraz w wil-
lach-bungalowach przy basenie (pokoje z widokiem na jezioro za 
dopłatą). Pokoje 2- osobowe (odnowione na sezon 2018) z moż-
liwością jednej dostawki (dla dorosłego lub dla dziecka, łóżeczko 
dla niemowlaka na zapytanie). W każdym pokoju: łazienka (WC, 
prysznic/wanna; suszarka do włosów), klimatyzacja oraz balkon 
lub taras. Ponadto: TV-sat, lodówka (bezpłatna) i bezpłatny do-
stęp do Wi-Fi (o ograniczonym zasięgu).
Wyżywienie
Śniadania (07:30 - 09:30) w formie bufetu, obiady (13:30 - 15:00) 
i kolacje (19:00 - 20:30) - wybór dań (spośród: zup, sałatek, 2 dań 
głównych i 2 deserów) oraz 2 napoje w ciągu dnia (lokalne alko-
holowe -piwo, uzo, rakija, wino; lub bezalkoholowe - woda, kawa, 
herbata, napoje). Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu 
usług objętych formułą Full Board Plus (np. godzin serwowania 
posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.
Internet
Bezpłatnie w całym hotelu, również w pokojach (o ograniczonym 
zasięgu).
hotelmizo.com.mk

Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Beztroska atmosfera wakacyjnej wioski w otoczeniu zieleni i bezpośredniej bliskości jeziora, sprawia że kompleks Mizo jest świetnym 
miejscem na udane wakacje.

Mizo – Ochryda 

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: MAW 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.

Czerwiec od 1649 2380 2899 3970

Lipiec od 2170 3299 3799 5699

Sierpień od 1699 2449 3130 4349

Wrzesień od 1599 2349 2899 4199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 2070 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1030 1049 

CENA OD

1599 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Kategoria lokalna: ****

Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Położenie
Elegancki, ośmio-kondygnacyjny hotel nagrodzony w 2016 r. jako 
najlepszy nowo oddany do użytku obiekt hotelowy w Macedonii. 
Na sezon 2019 został uruchomiony nowy basen z mini aquapar-
kiem dla dzieci. Hotel położony nad brzegiem Jeziora Ochrydzkie-
go z własną plażą (przejście przez ulicę), otoczony z jednej strony 
krystalicznie czystą wodą jeziora a z drugiej strony lasami Parku 
Narodowego Galicica. Dogodny dojazd do centrum Ochrydy od-
dalonej ok. 6km (ok. 15 minut), przystanek autobusowy ok. 150m 
od obiektu. Do najbliższego lotniska ok. 16km.
Plaża
Hotel posiada prywatną plażę żwirkową z łagodnym zejściem 
do jeziora (przejście przez ulicę; ok. 150 m od hotelu), na której 
znajduje się restauracja oraz bar z drinkami i napojami (dodat-
kowo płatne). Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe 
(codziennie wymieniane; dostępne przy plaży lub w recepcji) 
przy basenie i na plaży.
Do dyspozycji gości
24 godz. recepcja, 2 windy, restauracja główna z tarasem, która 
serwuje dania kuchni lokalnej i międzynarodowej. Ponadto basen 
ze słodką wodą, bezpłatnie duże zaplecze sportowe z komplek-
sem boisk a także sauna i jaccuzi (za dodatkowa opłatą).
Pokoje
Hotel posiada ok. 90 pokoi. Każdy pokój 2-osobowy (z możliwo-
ścią 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej; ok. 25 m2) klimaty-
zowany z łazienką (WC, prysznic, suszarka do włosów i bezpłatny 
zestaw kosmetyków) wyposażony w telewizor z płaskim ekranem 
i telewizją kablową, mała lodówka i sejf (bezpłatny), bezpłatny 
dostęp do Wi Fi. Pokoje posiadają widok na jezioro lub las i góry. 
Pokoje nie posiadają balkonów.
Wyżywienie
Śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w głównej restauracji 
hotelowej. Do każdego posiłku jeden napój alkoholowy (lokalne 
piwo, ouzo, wino) lub bezalkoholowy w cenie (z wyłączeniem 
śniadań w trakcie których serwowane: kawa, herbata, mleko). 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych 
formułą Full Board Plus (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Boisko do koszykówki, piłki nożnej i tenisa ziemnego. Okazjonal-
nie muzyka na żywo na plaży, kilka razy w tygodniu w restauracji 
na plaży.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w obiekcie, również w pokojach.
www.aqualina.com.mk

Komfortowy hotel (po generalnym remoncie w 2015 r) z dużym zapleczem rekreacyjno-sportowym, spełni oczekiwania wymagających, 
aktywnych klientów. Prywatna plaża hotelowa i nowo otwarty basen będą dodatkowymi atutemi i miejscem beztroskiego relaksu.

Aqualina – Ochryda 

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: MAW 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.

Czerwiec od 1599 2349 2899 4199

Lipiec od 2270 3499 3970 5999

Sierpień od 1799 2570 3270 4549

Wrzesień od 1649 2449 2999 4349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 2070 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1020 1030 

CENA OD

1599 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Wrocław, Rzeszów  
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W regionie
Albena
Kurort idealny dla rodzin z dziećmi, położony 
na olbrzymim terenie otoczony lasem i ziele-
nią. Funkcjonuje jako miasteczko turystyczne 
więc wszystkie atrakcje są dostępne niezależ-
nie od tego w którym hotelu jest sie zakwa-
terowanym. Plaża piękna, szeroka i z białym 
drobnym piaskiem oferuje leżaki i parasole dla 
każdego klienta bezpłatnie. Jest ona na tyle 
duża, że nigdy nie bywa zatłoczona i posiada 
niebeską flagę świadczącą o czystości wody 
i plaży. Po całym terenie kursuje kolejka tury-
styczna dowożąca w każde miejsce. Znajduje 
się tu świetne zaplecze rekreacyjne i sportowe 
oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Teren 
tonie w zieleni, a hotele położone są w ogro-
dach w otoczeniu drzew lub na samej plaży. To 
idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, najlepsze 
na Bułgarskiej Riwierze.
Złote Piaski
Wspaniała, piaszczysta plaża dająca nieograni-
czone możliwości spędzenia urlopu aktywnie, 
świetnie wyposażone centra, wypożyczalnie 
i obiekty sportowe. Hotele na każdą kieszeń 
i turyści z całej Europy. Życie nocne zadowoli 
wszystkich spragnionych tanecznych szaleństw 
i wakacyjnych rozrywek.
Słoneczny Brzeg
To najwieksza i najstarsza turystyczna miej-
scowość na bułgarskim wybrzeżu. Wzdłuż 
6 km. plaży znajduje się bardzo wiele hoteli 
oraz wszelkich turystycznych atrakcji. Hotele 

specjalizują się w obsłudze rodzin z dziećmi 
więc wiele hoteli posiada liczne udogodnienia 
dla najmłodszych. Plaża łagodnie opada do 
morza i jest bezpieczna nawet dla tych którzy 
nie umieją pływać.
Sozopol
Jedna z najstarszych miejscowości nad Morzem 
Czarnym, uznawana za kulturalną stolicę wy-
brzeża. Ulubione miejsce artystów i fotografów, 
którzy uwieczniają malownicze zaułki, kręte 
uliczki i oryginalne drewniane domy z XVIII w. 
Stare miasto oczarowuje romantyczną at-
mosferą. Atrakcją dla turystów są oczywiście 
piękne, piaszczyste plaże. 

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, 4,7,10,11 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 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.

Turcja

Rumunia
Serbia

Słoneczny Brzeg

Złote Piaski
Albena

BUŁGARIA

Burgas

Primorsko

Sozopol

Czajka

Obzor

Pomorie

Grecja Turcja

Bułgaria

Rumunia

Szerokie, piaszczyste plaże, ciepłe morze 
z niezawodnym słońcem, urzekające doliny. 
Znakomita kuchnia i doskonałe wina, folklor, liczne 
zabytki, skalne cerkwie, bizantyjskie fortece  
– to wszystko czeka na nas w słonecznej Bułgarii!

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Bułgarii na podstawie dowodu osobistego.

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Bułgarski.

Waluta
LV - Bułgarska Lewa. Można płacić kartami 
kredytowymi i korzystać z bankomatów. 
W miejscowościach turystycznych istnieją 
miejsca w których można wymienić dolary 
i euro.

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

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Buł-
garii trwa od połowy czerwca do połowy 
września.

Orientacyjne ceny 
Obiad od 10 LV; 
woda 1,5 l - 1-2 LV; 
piwo w barze od 1.5-3 LV; 
kawa w kawiarni od 1 LV.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska, 
Katowic, Łodzi, Poznania, Rzeszowa i Wro-
cławia. Zbiórka na 2 godz. przed planowa-
nym wylotem przy stanowisku Rainbow na 
lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady.

Bułgaria
Złote Piaski i Albena
Słoneczny Brzeg

X

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IV V VI VII VIII IX
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Wycieczki lokalne

Czerwony Przylądek i Białe Miasto
Wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzania miasta Bałczik które 
zwane jest również Białym Miastem. Słynie ono przede wszystkim 
z pałacu rumuńskiej księżnej Marii. Zbudowany w latach 1865 – 
1927 przez króla Ferdynanda I obiekt to połączenie wielu stylów 
architektonicznych: gotyckiego, orientalnego i bułgarskiego od-
rodzenia narodowego. Kolejną atrakcją są ogrody, gdzie można 
zobaczyć, drugą po Monako, największą kolekcję kaktusów. Po 
zwiedzaniu czas wolny w Bałcziku. Następnie przejazd na Przylą-
dek Kaliakra, dwukilometrowy cypel, który tworzą monumental-
ne skały o wysokości dochodzącej do 70 metrów! To malownicze 
miejsce było świadkiem bardzo wielu wydarzeń historycznych. 

Na koniec proponujemy zwiedzanie muzeum. Cena od 139 zł/os.

Delfinarium w Warnie
Zapraszamy do morskiej stolicy Bułgarii - Warny, na show 
z delfinami w roli głównej. Dodatkowo dla chętnych możliwość 
zwiedzania drugiej pod względem wielkości świątyni w Bułga-
rii- Katedralnej Cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy. Cena od 129 zł/os.

Bułgarski Dubrownik – Nesebyr
Wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzania jednej z najstarszych wio-
sek w kraju, która w 1983 roku została wpisana na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W pro-
gramie zwiedzanie Starego Miasta, kościołów prawosławnych oraz 
ruin średniowiecznej fortecy. Spacer po wąskich klimatycznych 

Zapraszam Państwa do odwiedzenia Nesebyru, 
gdzie można na własne oczy zobaczyć jak niegdyś 
żyło się w Bułgarii. Jest to przepiękne, antycz-
ne miasto, gdzie poznają Państwo wspaniale 
wyeksponowaną kulturę i historię tego regionu, 
oraz zachwycą się Państwo widokiem miasta 
oblanego ze wszystkich stron błękitem Morza 
Czarnego.

Patryk Piotrowski
Rezydent Rainbow

Bułgaria

Złote Piaski i Albena
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Nessebar

Bukareszt
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uliczkach wprowadzi Państwa do bułgarskiej kultury wszechobec-
nej w każdym budynku i cerkwi. Podczas czasu wolnego każdy 
będzie mógł zobaczyć port w Nessebarze. Cena od 159 zł/os.

Balczik, Kaliakra + wieczór bułgarski 
Bałczik - jedno z najbardziej urokliwych miasteczek bułgarskich. 
Jest on nazywany „Białym Miastem Morza Czarnego” ze wzglę-
du na wapienne skały, u podnóża których się znajduje. Głównym 
punktem będzie zwiedzanie kompleksu pałacowo-ogrodowego 
królowej rumuńskiej Marii. Podziwiać w nim można m.in. piękne 
budowle, a także rezerwat kaktusów i róż. Jak się bawić, to tylko 
w gorącym, bałkańskim stylu na wieczorze bułgarskim w ludowej 
restauracji. Nie zabraknie specjałów lokalnej kuchni i typowo buł-
garskich napojów oraz występów. Cena ok. 50 EUR/os.

Jeep safari
Wycieczka zapewniająca mnóstwo adrenaliny, będąca wspaniała 
zabawa dla całej rodziny. Wyjazd z hotelu w godz. 9- 10, jeepami 
z napędem 4x4 w góry Bałkańskie. Jazda jeepami po trudnym 
terenie, leśnych ścieżkach i pagórkach. Wycieczka również dla 
hoteli w Słonecznym Brzegu. Cena ok. 38 EUR/os.

Przyroda

Zacisze w Parku Przyrodniczym Złote Piaski
Idealne schronienie dla osób poszukujących wytchnienia od pla-
żowego lenistwa. Park Przyrodniczy Złote Piaski leży w bezpo-
średnim sąsiedztwie kurortu. Po zaledwie kilkunastu minutach 
spaceru od Grand Hotelu Hermitage otoczy nas gęsta, żywa zie-
leń, a dobiegający zewsząd szum wielkiego kurortu zniknie. Na 
terenie parku można wędrować wyznaczonymi szlakami. Około 
90% z 13,2 km2 stanowią tutaj drzewa i krzewy!

Relaks

Pora na zabawę! 
Kurort Złote Piaski oferuje niezliczoną liczbę znakomitej klasy 
klubów, pubów, dyskotek. Lokale o tak „gorących” nazwach jak: 
Roxy Disco, Arrogance Disco czy Papaya zapewnią wspaniałą 
atmosferę oraz przepyszne drinki, a wisienką na torcie jest zna-
komita muzyczna oprawa! Na nudę zatem nie można narzekać!

Czas na plażowanie w Albenie!
Plaża w Albenie jest szeroka i piaszczysta, więc czas spędzony 
tutaj na opalaniu to czysta przyjemność! Dzieci mogą bawić się 
swobodnie i bezpiecznie, gdyż zejście do morza jest łagodne 
i długo nie przekracza głębokości 150 cm.

Wszystko czego dusza zapragnie 
Nadmorska promenada to serce Złotych Piasków! Miejsce tętni 
życiem 24 godziny na dobę. Tutaj znajdziecie wypożyczalnie, 
sklepy, bary oraz restauracje.

Niebiańskie plaże
Turyści kochają Złote Piaski za szerokie, piękne plaże pokryte 
drobnym piaskiem. To wymarzone miejsce na korzystanie z ką-
pieli słonecznych.

Zwiedzanie

Klasztor z XIV-wieku 
Zobacz na własne oczy Monaster Aładża! Nadzwyczajna skała, 
wysoka na ok.30 metrów, skrywa w sobie dwa poziomy wykutych 
w skale pomieszczeń. Znajdowały się tutaj niegdyś cele, w których 
spali zakonnicy, sala modlitewna, dwie cerkiewki, kaplica, krypta, 
kuchnia i jadalnia. Połączone korytarzami i kamiennymi schodami 
robią niesamowite wrażenie! Katakumby z I i II wieku, również 
wykute w skale, są oddalone ok. 800 metrów od klasztoru.

Z dziećmi

Rozrywka dla najmłodszych!
Lunapark w Albenie gwarantuje wspaniałą zabawę dzieciom. 
Wachlarz atrakcji jest duży – do wyboru dyskoteka, dmuchana 
trampolina, tor kartingowy i mini-kolejka. Z myślą o maluchach 
organizowane są również konkursy oraz przedstawienia teatrzyku 
lalkowego.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane 
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę 
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz ak-
tualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem 
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach 
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokal-
nych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny 
u naszych rezydentów.
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Rozległy, elegancki kompleks hotelowy z lokalizacją nad brzegiem morza, wśród natury, pozwoli na relaksujący wypoczynek. Polecamy 
szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu na liczne animacje, bogatą infrastrukturę i obszerne apartamenty a także wygodną ofertę 
all inclusive. Beztroskie wakacje - gwarantowane!

Sunrise All Suites Resort – Obzor 



311

Bułgaria Złote Piaski

Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Położony na dużym terenie kompleks składający się z 4 budyn-
ków 7-piętrowych. Do pobliskiego Obzoru ok 3 km - kursuje bus 
hotelowy za opłatą ok 1 EUR/os. Odległość do lotniska w Warnie 
- ok.65 km, a do lotniska w Burgas - ok. 75 km.
Plaża
Ok. 250 m. od jednej z  najdłuższych i  najpiękniejszych plaż 
w Bułgarii.
Do dyspozycji gości
Zbudowany w 2008 r. i odnowiony w 2016 r. rozległy kompleks 
hotelowy oferuje 24-godz. recepcję, restaurację główną, restau-
rację a la carte (za opłatą), grill bar i 3 bary oraz 3 baseny dla 
dorosłych i 3 dla dzieci, duży staw, tarasy słoneczne z leżakami 
i parasolami, kilka sklepików, kantor wymiany walut.
Pokoje
223 nowoczesnych i przestronnych pokoi. Standardowe 2-os. 
(z możliwością 1 dostawki dla dorosłego lub 2 dla dzieci) z ła-
zienką (wanna/ prysznic, WC, suszarka do włosów), TV-sat., 
mini lodówką, telefonem, sejfem (płatny), zestawem do parzenia 
kawy/herbaty, klimatyzacją i balkonem. Dostępne również apar-
tamenty wyposażone jak pokoje standardowe, ale z dodatkową 
1 lub 2 sypialniami, gdzie w części dziennej znajduje się aneks ku-
chenny (lodówka, czajnik elektryczny, pralka, kuchenka) z częścią 
jadalną, a w przypadku apartamentów z 2 sypialniami dodatkowe 
WC. W apartamentach z 1 sypialnią mogą być zakwaterowane 
maksymalnie 4 os., a z 2 sypialniami 6 os. Możliwość zamówienia 
łóżeczka dla dziecka do 2 lat. .Uwaga! 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30 - 10:00), późne śniadania (10:00 
- 11:00), obiady (12:30 - 14:30), kolacje (18:30 - 21:30) w formie 
bufetu. W ciągu dnia (12:30-16:00) przekąski w postaci, sałatek, 
pizzy, dań z grilla serwowanych w barze przy stawie oraz lody 
(10:00-21:30). Podwieczorek z kawą, herbatą i ciastem (16:00 - 
17:30) w wyznaczonych barach. Napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe w wyznaczonych barach na terenie kompleksu 
hotelowego w godz. 10:00-23:00. Raz na pobyt w cenie kolacja 
w restauracji a la carte (19:00 - 21:00) -wymagana wcześniejsza 
rezerwacja.

Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia, 6 razy w tygodniu program animacyjno-sportowy 
z wieczornymi przedstawieniami. Ponadto boiska do siatkówki 
i piłki nożnej, siłownia, plac zabaw, zajęcia zumby, wodny aerobic, 
water polo, tenis stołowy, rzutki. Dla dzieci zajęcia w Figlo Klubie 
od połowy czerwca do połowy września - animacje, gry i zabawy 
w języku polskim! Za dodatkową opłatą: centrum SPA, sauna, 
łaźnia parowa, rowery, sporty wodne na plaży.
Internet
Dostęp do WiFi za dodatkową opłatą.
www.sunrise.bg

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1799 2949 3430 5349

Lipiec od 2520 4170 4549 7299

Sierpień od 2049 3180 3849 5730

Wrzesień od 1799 3080 3430 5570

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 570 630

CENA OD

1799 zł
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Dla rodzinAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Nadzwyczajna lokalizacja przy samej plaży sprawia, że wypoczynek w tym hotelu jest wyjątkowy i niepowtarzalny! Serwis plażowy w cenie! 
Szczególnie dedykowany rodzinom z dziećmi oraz wszystkim preferującym nieograniczoną swobodę pobytu w kurorcie!

Berlin Golden Beach – Złote Piaski 
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Kompleks usytuowany w  północnej części Złotych Piasków, 
bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie wiodącej przez 
cały kurort z jego niezliczonymi atrakcjami: tętniącymi życiem 
restauracjami, kawiarniami i sklepikami.
Plaża
Tuż przy hotelu, niespotykana w Złotych Piaskach, prywatna, 
hotelowa plaża. Serwis plażowy (2 leżaki i parasol na pokój)- 
bezpłanie (możliwość wypożyczenia ręczników plażowych za 
depozytem). W sezonie ilość może być ograniczona 
Do dyspozycji gości
Kompleks 4 budynków hotelowych - rozłożystego 6-piętrowego 
i wysokiego 10-piętrowego oraz 11-piętrowego.
Recepcja 24 - godz., sejf (bezpłatny w pokoju), sklep, pralnia 
oraz pokój bagażowy. Ponadto w hotelu: restauracja główna 
z tarasem, restauracja a’la carte, lobby bar, bar przy basenie oraz 
bar na plaży. Dostępny basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci 
i widokiem na morze. Leżaki i parasole przy basenach i na plaży 
- bezpłatne! Hotel akceptuje karty kredytowe Visa i MasterCard.
Pokoje
Wygodne pokoje 2-osobowe (możliwość dostawki dla 2 dzieci 
lub 1 osoby dorosłej),z klimatyzacją, telefonem, TV-sat, łazienką 
(prysznic lub wanna, suszarka do włosów) i balkonem. 
Łóżeczko dla niemowląt - bezpłatnie.
Uwaga! Maksymalne obłożenie w pokoju to 2 os dorosłe + 2 dzieci.
Wyżywienie
All Inclusive Gold: śniadanie z cooking show (07:30-10:00), lunch 
z cooking show (12:30-14:30) i kolacje (18:00-20:30) w formie 
bufetu serwowane w restauracji głównej. Burgery serwowane 
naprzeciwko hotelu w Burger barze (10:00-16:00). 1 x w trakcie 
pobytu (od 15.06 do 15.09) możliwość zamówienia kolacji w re-
stauracji a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja). W ba-
rach na terenie hotelu serwowane są lokalne napoje bezalkoho-
lowe i alkoholowe. Lobby bar czynny całą dobę, bar przy basenie.
Program sportowy i animacyjny
Przy basenie bezpłatnie, m.in. siatkówka plażowa, rzutki, poranna 
gimnastyka, aqua aerobik; tenis stołowy, wieczorny show i mini 
disco dla dzieci oraz plac zabaw. Za opłatą: masaże i sauna. Od 

połowy czerwca do połowy września FIGLO KLUB z animacjami 
w języku polskim w sąsiednim hotelu Berlin Green Park.
Internet
W lobby - bezpłatny internet Wi-Fi
www.hotelberlin.bg

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1620 2620 3130 4730

Lipiec od 2470 4070 4470 7130

Sierpień od 1980 2949 3730 5349

Wrzesień od 1599 2570 3099 4720

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 570 620

CENA OD

1599 zł

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Dla rodzinAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun We dwoje

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Hotel z szeroką ofertą i niespotykanym w Złotych Piaskach serwisem all inclusive na plaży! Szczególnie polecany rodzinom z dziećmi oraz 
tym, którzy preferują wypoczynek w zielonym, sielskim otoczeniu.

Berlin Green Park – Złote Piaski 
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony jest w północnej części Złotych Piasków, na zie-
lonym wzgórzu, z którego rozciąga się ładna panorama kurortu. 
Niedaleko stąd do portu jachtowego. Zaciszne położenie daje 
możliwość pełnego relaksu, a jednocześnie okazję do skorzysta-
nia z atrakcji kurortu - przy plaży i promenadzie pełen wybór 
restauracji, barów, kawiarni i sklepików.
Plaża
Hotel oddalony o ok. 350 m od wydzielonej plaży hotelowej, 
przy bliźniaczym hotelu Berlin Golden Beach. Serwis plażowy 
(2 leżaki i parasol na pokój) - bezpłatny. W sezonie ilość może 
być ograniczona.
Do dyspozycji gości
6-piętrowy kompleks hotelowy z 216 pokojami, wybudowany 
został w 2003 r. 
Recepcja z kantorem wymiany walut, restauracja główna, restau-
racja a la carte, lobby bar, bar przy basenie, a także all inclusive 
bar na plaży wraz z serwisem plażowym (leżakami i parasolami) 
wliczonym w cenę! (możliwość wypożyczenia ręczników pla-
żowych - wymagany depozyt, 2 leżaki i parasol na pokój przy 
basenach w cenie), sklepik z pamiątkami.
Pokoje
Wygodne pokoje 2-osobowe (możliwość dostawki dla 2 dzieci 
lub 1 osoby dorosłej), wyposażone są w: klimatyzację, telefon, 
TV-sat, minibar (dodatkowo płatny, na zamówienie), łazienkę 
(prysznic, suszarka do włosów) i balkon. Pokoje z widokiem na 
park. 
Uwaga! Maksymalne obłożenie w pokoju to 2 os dorosłe + 2 dzieci.
Wyżywienie
All Inclusive Gold obejmuje: śniadania z show cooking (07:30-
10:00), lunch z show cooking (12:30-14:30) i kolacje (18:00-
20:30) w  formie bufetu serwowane w  restauracji głównej. 
Burger Bar serwuje burgery naprzeciwko Berlin Golden Beach 
(od 15.06 do 15.09). 1 raz w trakcie pobytu (od 15.06 do 15.09) 
możliwość zamówienia kolacji w restauracji a la carte (koniecz-
na wcześniejsza rezerwacja). W określonych barach na terenie 
hotelu dostępne napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalnej 
produkcji.

Program sportowy i animacyjny
Przy basenie, m.in. rzutki, poranna gimnastyka, aqua aerobik, te-
nis stołowy oraz wieczorny show i mini disco dla dzieci. W hotelu 
znajduje się również mini-club dla dzieci. Dodatkowo płatne: sau-
na oraz masaże. Od połowy czerwca do połowy września FIGLO 
KLUB z animacjami w języku polskim.
Internet
Bezpłane WiFi w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz w po-
kojach.
www.hotelberlin.bg

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1599 2449 2999 4430

Lipiec od 2349 3799 4199 6599

Sierpień od 1920 2770 3549 4970

Wrzesień od 1570 2430 2970 4399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1570 2230 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 570 620

CENA OD

1570 zł
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Nowy hotel z fantastycznym położeniem tuż przy plaży, zadowoli gusta nawet wymagających klientów. Bliźniaczy hotel Sunrise All Suites 
podzieli się doświadczeniem z „młodszym bratem” co z pewnością jest gwarancją dobrego serwisu i udanych wakacji.

Sunrise Blue Magic Resort – Obzor +
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Nowo wybudowany w 2018r Sunrise Blue Magic Resort jest bliź-
niaczym hotelem znanego już z naszej oferty Sunrise All Suites 
Resort, ulokowany pomiędzy nim a piękną piaszczystą plażą, któ-
ra rozciąga się tuż przy hotelu. Położony jest w spokojnej okolicy 
z dogodnym dostępem do pobliskiego Obzoru (ok. 3 km), gdzie 
można znaleźć liczne sklepy, bary i restauracje. Do Obzoru kursuje 
bus za opłatą ok 1 EUR/os/strona. Odległość do lotniska w Warnie 
- ok.65 km, a do lotniska w Burgas - ok. 75 km.
Plaża
Piękna, piaszczysta i jedna z najdłuższych plaż w Bułgarii (ok. 
10 km dł. i 30 do 90 m. szer.), znajduje się ok. 30 m. od hotelu. 
Hotel posiada prywatny taras słoneczny ulokowany bezpośrednio 
przy plaży. Na plaży leżaki, parasole i ręczniki plażowe dostępne 
bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 godz., 2 restauracje w tym główna restauracja bu-
fetowa z show cooking oraz 3 bary. Ponadto: fitness, basen od-
kryty, brodzik dla dzieci, leżaki i parasole na tarasie i przy plaży 
bezpłatnie. Za opłatą: strefa SPA i wypożyczalnia rowerów. Na 
terenie mini market.
Pokoje
7- piętrowy hotel dysponuje ponad 250 pokojami - standardo-
wymi i junior suites. Możliwość dostawki dla 1 osoby dorosłej lub 
2 dzieci. Łóżeczko dla niemowląt bezpłatnie (na zapytanie). Do-
stępne pokoje z widokiem na morze (za dopłatą). Wszystkie po-
koje są wyposażone w klimatyzację, łazienkę z prysznicem (WC 
i suszarką do włosów), telewizor, mini lodówkę, sejf oraz balkon.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie (10:00-
11:00), obiad (12:30-14:30), przekąski -owoce, pizza (12:30-16:00), 
lody (16:00-17:30), kolacja (18:00-21:00). 2 razy w tygodniu ko-
lacje tematyczne. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w lobby barze (08:00-24:00) i barze przy basenie (10:00-22:00). 
Podczas niektórych posiłków odbywa się tzw. show cooking. Raz 
na pobyt możliwość skorzystania z lunchu w restauracji a’la carte 
na tarasie (wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych i dla dzieci, m.in.: 
gimnastyka w wodzie i piłka wodna, rzutki, zajęcia zumby, boiska 
do siatkówki i piłki nożnej; siłownia. Sauna i masaże- za dopłatą. 
Dodatkowo: mini club, plac zabaw i brodzik dla dzieci, mini zjeż-
dżalnia dla dzieci (działa w określonych godzinach)
Internet
Bezpłatne WiFi w całym obiekcie, również w pokojach.
 www.sunrise.bg

CENA OD

1399 zł

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1399 2520 3399 5470

Lipiec od 2399 4470 5199 8649

Sierpień od 1670 2970 4299 6470

Wrzesień od 1270 2570 3470 5630

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 999 1020

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest w popularnym i lubianym przez turystów buł-
garskim kurorcie - Złote Piaski. Odległość od centrum miasta wy-
nosi ok. 350 m, do międzynarodowego portu lotniczego w Warnie 
jest ok. 25 km, odległość od lotniska w Burgas ok. 130 km.
Plaża
Obiekt oddalony jest ok. 350 m od publicznej, piaszczystej 
i szerokiej plaży, do której można dojechać bezpłatnym busem 
hotelowym lub dojść parkową ścieżką i schodkami w dół. Leżaki 
i parasole na plaży - odpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja, kantor, sejf w  recepcji (odpłatnie), basen, leżaki 
i parasole przy basenie bezpłatnie, (2 leżaki i parasol na pokój, 
w wysokim sezonie ilość może być ograniczona), wypożyczalnia 
ręczników plażowych (za kaucją ok. 10 EUR/osoba), przechowal-
nia bagażu, lobby z barem telewizyjnym, restauracja główna, bar 
przy basenie, plac zabaw dla dzieci, parking(płatny), animacje dla 
dzieci i dorosłych. Możliwość płatności kartami MasterCard i Visa
Pokoje
Pokoje typu standard - komfortowe, 2-osobowe (możliwość do-
stawki dla dziecka lub osoby dorosłej), posiadają: indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, TV-sat, mini bar (odpłatnie), telefon, 
łazienkę z prysznicem, balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu, późne 
śniadanie kontynentalne. W wyznaczonych godz. w ciągu dnia 
lekkie przekąski, lody (11:00 - 16:00), lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe serwowane (11:00-23:00) w wyznaczonych ba-
rach. Kilka razy w tygodniu wieczory tematyczne w restauracji.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: basen główny wraz z brodzikiem dla dzieci, basen 
kryty, boisko do koszykówki, tenis stołowy, boccia, aerobik, rzutki. 
Odpłatnie: korty tenisowe, bilard, sporty wodne na plaży, mini 
spa, jacuzzi.
Internet
Wi - fi bezpłatne w hotelu.
www.hotelsunrise-bg.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Primasol Sunlight Sunrise to nowoczesny obiekt hotelowy, malowniczo położony wśród zielonych drzew, nieopodal piaszczystej i szerokiej 
plaży oraz turystycznego centrum kurortu. Sieć hotelowa Primasol, do której należy obiekt, gwarantuje wysoki standard zakwaterowania 
i świadczonych usług oraz przyjazną atmosferę, która zapewnia udany urlop.

Primasol Sunrise – Złote Piaski 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1680 zł

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1680 2570 3070 4549

Lipiec od 2299 3620 4020 6220

Sierpień od 1880 2749 3399 4849

Wrzesień od 1699 2599 3099 4599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1620 2299 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 599 670

Kategoria lokalna: ****

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Złote Piaski

Położenie
Hotel położony jest w zachodniej części kurortu Złote Piaski. 
Zlokalizowany ok. 27 km od lotniska w Warnie. W pobliżu hotelu 
znajdują się sklepy, bary, restauracje i dyskoteki oraz aquapark. 
Dogodny dojazd do Warny komunikacją lokalną (w pobliżu przy-
stanek autobusowy) lub taksówką.
Plaża
Piaszczysta, szeroka publiczna plaża znajdująca się ok. 400 m od 
hotelu. Serwis plażowy - dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Nowoczesny, 15- piętrowy obiekt. 
Recepcja z sejfem (bezpłatny), basen, punkt wymiany walut, 
restauracja z wyjściem na basen, lobby bar, taras, ogród, fryzjer, 
spa centrum, salon piękności, pralnia, wypożyczalnia samocho-
dów i limuzyn, parking (płatny). Hotel akceptuje karty kredytowe: 
American Express, Euro/Mastercard, Visa.
Pokoje
Obiekt oferuje 128 pokoi. Hotel posiada wygodnie umeblowane 
i przestronne pokoje 2 - osobowe (możliwość dostawki), w każ-
dym pokoju: klimatyzacja, mini bar (dodatkowo płatny), TV, tele-
fon, łazienka z wc (wanna lub prysznic, suszarka do włosów) oraz 
balkon. Istnieje mozliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka 
- płatne dodatkowo ok. 5 lewa/dzień.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. W ciągu 
dnia lekkie przekąski, w tym kanapki, ciastka/ciasta, lody. Lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach na 
terenie hotelu. All Inclusive nie zawiera importowanych napoi al-
koholowych, soków ze świeżych owoców, napojów butelkowanych.
Program sportowy i animacyjny
Kasyno, centrum spa (masaże, sauna, jacuzzi, zabiegi kosmetycz-
ne - płatne dodatkowo), sporty wodne na plaży (skutery, rowery 
wodne, windsurfing, narty wodne - płatne dodatkowo). Dla naj-
młodszych: brodzik i plac zabaw.
Internet
Wifi w hotelu - bezpłatne.
www.havana.bg

All Inclusive We dwoje

Hotel polecany dla turystów nastawionych na rozrywkę i aktywny wypoczynek.

Havana – Złote Piaski 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1770 zł

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1770 2799 3220 4930

Lipiec od 2420 3899 4220 6699

Sierpień od 1980 3049 3570 5270

Wrzesień od 1770 3020 3220 5299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1649 2370 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 549 620

Kategoria lokalna: ****

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Złote Piaski

Położenie
Hotel ulokowany jest w samym centrum Złotych Piasków, w bez-
pośredniej bliskości barów i dyskotek, w najbardziej rozrywkowej 
strefie resortu. Okolica sprzyja wieczornym spacerom i imprezom, 
a bliskość licznych restauracji umożliwia zakosztowanie bułgar-
skich specjałów.
Plaża
Hotel zlokalizowany ok. 350 m. od piaszczystej, długiej i szerokiej 
plaży Złotych Piasków. Na plaży dostępne leżaki i parasole (za 
dodatkową opłatą; plaża publiczna).
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, 2 windy, sejfy (płatne), kantor wymiany walut. 
Do dyspozycji gości: bufetowa restauracja główna oraz 3 bary 
(lobby, przy basenie i na dachu hotelu). Goście korzystać mogą 
z licznych atrakcji hotelu takich jak: basen z wydzieloną częścią 
dla dzieci (bezpłatne leżaki), basen wewnętrzny, sala fitness, plac 
zabaw. Z opłatą sauna oraz sporty wodne na plaży.
Pokoje
Hotel dysponuje 180 klimatyzowanymi pokojami, wyposażonymi 
w jedno podwójne lub dwa osobne łóżka, możliwa dostawka dla 
2 dzieci lub osoby dorosłej (podwójna rozkładana sofa). Każdy 
pokój z łazienką (wanna, wc, suszarka do włosów) oraz niewielkim 
balkonem z widokiem na basen lub park. Ponadto TV Sat, telefon, 
lodówka. Uwaga! Przy zakwaterowaniu 4 osób nie ma możliwości 
wstawienia łóżeczka dla dziecka ze względu na ograniczoną prze-
strzeń. Przy zakwaterowaniu hotel może pobierać kaucję w wy-
sokości ok. 20 EUR za osobę na pokrycie ewentualnych szkód.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:30-10:00), lunche (12:00-14:00) oraz 
kolacje (18:00-20:00) w formie bufetu w restauracji głównej. 
Przekąski/ciastka w  godzinach 16:00-17:00. Lokalne napoje 
alkoholowe: wódka, rum, gin, whisky, wino, piwo oraz napoje 
bezalkoholowe: mirinda, 7up, tonic, soki, kawa, herbata i woda 
mineralna serwowane w lobby barze w godzinach 18:00-22:30, 
w barze przy basenie (11:00-17:30) oraz w Skybarze (20:00-
22:30) zlokalizowanym na dachu budynku.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, gdyż jego położenie 

w centrum strefy rozrywkowej kurortu pozwala na swobodnie 
korzystanie z licznych rozrywek. W pobliżu hotelu (przy plaży) 
dostępna infrastruktura umożliwiająca uprawianie sportów wod-
nych. Na terenie obiektu znajduje się sala fitness a także centrum 
odnowy biologicznej, które zapewnia gościom relaks i odpoczy-
nek (za dodatkową opłatą).
Internet
Wi-Fi w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych za do-
datkową opłatą. W hotelowym lobby znajduje się mały kącik 
internetowy (bezpłatny).
www.aphrodite-hotel.org

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Hotel o znakomitej lokalizacji blisko plaży a przede wszystkim w rozrywkowym centrum Złotych Piasków, co sprzyja wieczornej zabawie 
oraz dziennemu odpoczynkowi. Dodatkowo wygodny pakiet all inclusive. Szczególnie polecamy młodzieży i grupom znajomych. Tu nikt nie 
będzie się nudzić!

Aphrodite – Złote Piaski 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1620 zł

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1620 2420 2970 4299

Lipiec od 2199 3399 3849 5849

Sierpień od 1799 2599 3270 4599

Wrzesień od 1620 2449 2970 4349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 2270 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 799 949 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Złote Piaski

Położenie
Malowniczo położony hotel, zlokalizowany jest w północnej, ci-
chej części kurortu Złote Piaski, w otoczeniu bujnej zieleni wieko-
wych drzew. Z tarasu restauracji roztacza się wspaniała panorama 
Morza Czarnego. W okolicach hotelu znajduje się centrum han-
dlowe, centrum rozrywki oraz przystanek autobusowy, z którego 
można dojechać do Warny i Albeny. Do lotniska w Warnie ok. 
35 km, odległość od lotniska w Burgas to ok. 130 km.
Plaża
Obiekt usytuoawny ok. 200 m od szerokiej i piaszczystej plaży, 
do której prowadzi zejście schodkami w dół. Leżaki i parasole na 
plaży - odpłatnie. W opcji „All Inclusive na plaży” Rolba - 2 leżaki 
+ parasol/pokój, napoj bezalkoholowe, soki i piwo w godzinach 
10:00 -18:00.
Do dyspozycji gości
Nowoczesny, 9-piętrowy hotel wyposażony jest w 5 wind. Recep-
cja, sejf w pokoju (odpłatnie ok. 30 LV/tydzień), przechowalnia 
bagażu, restauracja, lobby bar, bar przy basenie, taras słoneczny, 
fryzjer, salon gier wideo, mini klub (od 4 do 12 lat), plac zabaw dla 
dzieci, dzienne i wieczorne programy animacyjne, pralnia, lekarz, 
centrum konferencyjne. Leżaki i parasole przy basenie - bezpłat-
ne. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (bezpłatnie).
Pokoje
Hotel dysponuje 247 bardzo dobrze wyposażonymi pokojami. 
Pokoje typu standard - 2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla 
osoby dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci), posiadają klimatyzację 
centralną, TV-sat, sejf i mini bar (odpłatnie), lodówkę (możliwość 
odpłatnego wypożyczenia w recepcji), telefon, łazienkę (wanna, 
suszarka do włosów), balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w  formie bufetu lub 
serwowane do stołu, lekkie przekąski w ciągu dnia, podwie-
czorek, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane 
(10:00-23:00) w wyznaczonych barach, lody i owoce w barze 
przy basenie w określonych godzinach, w wybrane dni bufet te-
matyczny. Odpłatnie: soki ze świeżych owoców, markowe wina 
i importowane alkohole, restauracja barbecue a’la carte. Beach 
All Inclusive: możliwość dopłaty do opcji All Inclusive na plaży 

Rolba zawierającego: napoje bezalkoholowe i piwo serwowane 
na plaży (10:00-18:00) oraz zimne przekąski i owoce serwowane 
w określonych godzinach w ciągu dnia i lekki obiad (12:00-14:00)
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: basen główny (pow. ok. 380 m²), basen kryty (pow. 
ok. 350 m²), brodzik dla dzieci, siatkówka plażowa, aqua aerobik, 
tenis stołowy, jacuzzi, centrum fitness, rzutki, mini-golf, boccia, 
szachy. Odpłatnie: centrum spa, sauna, bilard, sporty wodne na 
plaży: kajaki, nurkowanie, rowery wodne, windsurfing, narty wod-
ne, kitesurfing, parasailing, wypożyczalnia żaglówek, motorowe 
sporty wodne.
Internet
W hotelu internet Wi-Fi - płatny (ok 5LV za dzień, 25 LV/tydzień).
www.parkhotelgoldenbeach.com

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

Bogata infrastruktura hotelu, położenie oraz wyżywienie All Inclusive sprawiają, że jest on idealny zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi.

Park Hotel Golden Beach – Złote Piaski 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1699 zł

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1699 2570 3199 4630

Lipiec od 2349 3799 4199 6599

Sierpień od 1920 2820 3549 5049

Wrzesień od 1699 2599 3199 4699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1620 2230 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 570 620

Kategoria lokalna: ****

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni



322

Bułgaria Złote Piaski

Położenie
Kameralny hotel usytuowany tuż przy promenadzie biegnącej 
wzdłuż piaszczystej plaży w północnej, najbardziej ekologicznej 
i zacisznej części Złotych Piasków. Lotnisko w Warnie oddalone 
jest o ok. 27 km. natomiast lotnisko w Burgas ok. 130 km.
Plaża
Ok. 30 m. od szerokiej, piaszczystej plaży - przejście przez pro-
menadę. Serwis plażowy bezpłatny (2 leżaki i parasol na pokój, 
w wysokim sezonie ilość może być ograniczona). Sporty wodne 
dostępne na plaży za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja z sejfami (płatne), lobby, 2 windy, pralnia. 
Ponad to restauracja główna Palm Beach z niewielkim tarasem 
wychodzącym na promenadę (dania kuchni międzynarodowej 
i bułgarskiej) oraz lobby bar (czynny 10:00-22:00). Goście mogą 
korzystać z basenu zewnętrznego z wydzieloną częścią dla dzie-
ci, otoczonego tarasem słonecznym (leżaki i parasole dostępne 
bezpłatnie, ręczniki plażowe za depozytem).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 114 pokojach, mieszczących się 
w sześciopiętrowym budynku. Standardowe pokoje 2-os. (pow. ok 
20 m2; z widokiem na park) z możliwością pojedynczej dostawki dla 
dziecka, wyposażone w: łazienkę (prysznic, wc, suszarka do wło-
sów), centralną klimatyzację, tv-sat, telefon oraz balkon. Dostępne 
są także większe pokoje (pow. ok. 25 m2; z widokiem na morze) 
z możliwością pojedynczej dostawki dla osoby dorosłej lub dwój-
ki dzieci (rozkładana sofa), wyposażone w: łazienkę (wanna, wc, 
suszarka do włosów), centralną klimatyzację, tv-sat, telefon oraz 
balkon. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat w zależności od dostępności. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunchy (12:00-14:00) oraz 
kolacje (18:00-20:00) serwowane w restauracji głównej w for-
mie bufetu. W Lobby Barze dostępne są (10:00-22:00) lokalne 
napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe (piwo, wino, wódka, 
whiskey, tequila, brandy, vermouth, likiery), a  w  godzinach 
10:00-11:00 oraz 16:00-17:00 - przekąski, owoce i ciasta. Bar 
w kręgielni (09:30-17:00) serwuje lokalne napoje bezalkoholo-
we oraz piwo.

Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych prowadzone w ciągu dnia - gry 
i zabawy, wieczorne show. Dla najmłodszych - brodzik, plac za-
baw, mini klub oraz mini disco. Za opłatą dostępne są: centrum 
SPA (masaże, zabiegi pielęgnacyjne), bilard oraz kręgielnia (jed-
na gra gratis na tydzień pobytu, reszta odpłatnie), tenis stołowy, 
gry elektroniczne. 
Internet
Wi-Fi  w hotelu- bezpłatne.
palmbeach-bg.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Świetnie ulokowany hotel tuż przy promenadzie i plaży z bezpłatnym serwisem plażowym. Fantastyczny wybór dla rodzin z dziećmi, dzięki 
wygodnym wnętrzom i wyżywieniu All Inclusive. Atrakcyjny wypoczynek zarówno dla spragnionych wrażeń jak i relaksu.

Palm Beach – Złote Piaski 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1830 zł

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1849 2870 3430 5130

Lipiec od 2599 4320 4599 7470

Sierpień od 2099 3170 3849 5630

Wrzesień od 1830 2920 3399 5220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1830 2670 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 549 620

Kategoria lokalna: ****

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Złote Piaski

Położenie
Hotel położony w miejscowości Kranevo, niecałe 5 km od uro-
kliwej Albeny. Do lotniska w Warnie niecałe 40 km, do lotniska 
w Burgas około 150 km (uwaga! długi transfer).
Plaża
Obiekt posiada piękną prywatną piaszczystą plażę znajdującą się 
tuż za hotelowym ogrodem. Parasole i leżaki bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Dobrej klasy 4* hotel oferuje całodobową recepcję, piękny, rozło-
żysty, zadbany ogród, restaurację główną, restaurację a la carte 
z kuchnią bułgarską oraz 4 bary. Dodatkowo basen z mineralną 
wodą (parasole i leżaki bezpłatne).
Pokoje
We wszystkich pokojach znajduje się łazienka (prysznic, suszarka 
do włosów), klimatyzacja, minibar (dodatkowo płatny), sejf, TV-
-SAT, telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz balkon. Każ-
dy pokój wyposażony jest w łóżko typu king size oraz dodatkową 
sofę. Istnieje możliwość wypożyzenia łóżeczka dla dziecka do 2 
lat (po wcześniejszej rezerwacji). Hotel oferuje różne typy pokoi:
- pokój standardowy z widokiem na park (24-26 m2)
- pokój standardowy z bocznym widokiem na morze (24-26 m2)
- pokój standardowy z widokiem na morze (24-26 m2)
- pokój typu royal room z widokiem na park (24-26 m2) 
- apartament deluxe (45-55 m2) składający się z pokoju dzien-
nego oraz sypialni.
Wyżywienie
All inclusive - śniadania, obiady i kolacje. Dodatkowo przekąski 
w ciągu dnia. Lokalne napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe 
serwowane podczas posiłków oraz w hotelowych barach w wy-
znaczonych godzinach.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienny program animacyjny (6 dni w tygodniu), 
kort tenisowy, boisko do plażowej siatkówki oraz piłki nożnaj 
a także boisko do koszykówki i wypożyczalnię rowerów (dodat-
kowo płatna).
Internet
Bezpłatne WIFI na terenie hotelu

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobra propozycja dla osób chcących wypocząć w mniejszej miejscowości, z dala od zgiełku miasta.

Algara Beach – Kranevo 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1470 zł

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1470 2970 3799 6299

Lipiec od 2830 5299 5899 10020

Sierpień od 1870 3199 4630 6849

Wrzesień od 1499 2820 3849 6049

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1320 1670

Kategoria lokalna: ****

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Złote Piaski

Położenie
Dobrej klasy hotel, po całkowitej renowacji (za wyjątkiem re-
stauracji) w 2015 r., położony w samym sercu Złotych Piasków, 
w pobliżu licznych restauracji, barów i pubów (ok.250 m). Dzię-
ki takiemu położeniu hotel spełnia oczekiwania zarówno osób 
szukających spokojnego wypoczynku, jak i tych korzystających 
aktywnie ze wszystkich atrakcji oferowanych przez kurort.
Plaża
Od długiej, piaszczystej plaży dzieli hotel niewielki dystans ok. 150 m
Do dyspozycji gości
24- godz. recepcja, sejfy przy recepcji, kantor oraz kącik interne-
towy w lobby (dodatkowo płatne). Na terenie hotelu: restaura-
cja główna, restauracja a’la carte, lobby bar, Irish pub i bar przy 
basenie.(niektóre z wymienionych płatne dodatkowo). Ponadto: 
basen z tarasem i brodzik dla dzieci (ze słodką wodą); leżaki i pa-
rasole przy basenie są bezpłatne (na plaży za dodatkową opłatą).
Pokoje
Ponad 130 całkowicie odnowionych, wygodnie urządzonych 
pokoi, mieszczących się na 6 piętrach. Pokoje 2- os, z możliwo-
ścią dostawki. Wszystkie pokoje z: łazienką z wc (suszarka do 
włosów), klimatyzacją, telefonem, TV-SAT, lodówką (mini bar 
dodatkowo płatny) oraz balkonem.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07.30-10.00), lunch (12.30-14.00) oraz 
kolacje (18.00-20.00) serwowane w formie bogatego bufetu 
w  głównej restauracji (dostępne specjalne menu dla dzieci 
podczas lunchu i kolacji oraz lody). Dostępne dania kuchni euro-
pejskiej, a także lokalne. Ponadto w barach na terenie hotelu (w 
ciągu całego dnia, w określonych godzinach): przekąski - pizza, 
kanapki, owoce (15.30-17.00), lokalne napoje alkoholowe: piwo, 
wino białe i czerwone, wódka, whisky, gin, rum, tequila, koktajle 
na bazie alkoholi lokalnych oraz lokalne napoje bezalkoholowe: 
woda mineralna, napoje gazowane, kawa, herbata (10.30-22.30). 
(alkohole importowane oraz napoje butelkowane i w puszkach - 
dodatkowo płatne).
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci: za-
bawy i gry przy basenie, muzyka na żywo. Ponadto dla dzieci: 

mini klub, plac zabaw oraz mini disco. Na terenie hotelu dostępne 
(bezpłatnie): tenis stołowy, piłka wodna, fitness oraz rzutki. Moż-
na także skorzystać z: mini golfa, bilardu oraz masaży (dodatkowo 
płatne).
Internet
WiFi - za dodatkową opłatą.
www.sofiahotel.net

All Inclusive We dwoje

Odrestaurowany w 2015 r. zacisznie położony i otoczny zielenią hotel, w centralnej części kurortu w śród licznych atrakcji. Szczególnie 
polecany parom.

Sofia – Złote Piaski 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1930 zł

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1930 3170 3570 5630

Lipiec od 2749 4549 4849 7849

Sierpień od 2199 3370 4020 5970

Wrzesień od 1970  3630 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 2899 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 620 620

Kategoria lokalna: ****

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Złote Piaski

Położenie
Kompleks hotelowy wybudowany w 2016 roku stanowi połą-
czenie nowoczesnego stylu ze starożytną historią Babilonu oraz 
Persji. Położony jest w zachodniej części kurortu Złote Piaski 
w pobliżu dużego parku przyrodniczego. Odległość do między-
narodowego portu lotniczego w Warnie ok. 26 km, do lotniska 
w Burgas ok 140 km.
Plaża
Zaledwie ok 100 m do publicznej piaszczystej plaży. Serwis pla-
żowy – leżaki oraz parasole płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja główna, restauracja a’la carte, lobby 
bar (10.00-22.00), bar przy basenie (10.00-22.00), 4 baseny ze-
wnętrzne z leżakami i parasolami gratis, taras, sala konferencyj-
na, salon kosmetyczny, sklep (część z wymienionych dodatkowo 
płatna). Dla najmłodszych: basen, mini disco, plac zabaw, wysokie 
krzesełka w restauracji.
Pokoje
Rozlokowane w 8-piętrowym budynku hotelowym 280 komforto-
wych pokoi. Wszystkie nowoczesne, wyposażone w klimatyzację, 
łazienkę (prysznic, suszarka do włosów), TV-sat, aneks kuchenny, 
lodówkę, telefon, sejf, balkon lub taras.
Standardy o pow. ok 30 m2 dla max 3 osób z widokiem na park 
lub basen z 1 łóżkiem podwójnym lub 2 łóżkami typu twin, do-
datkowe łóżko rozkładane.
Apartament z 1 sypialnią o pow. 60 m2 dla max. 4 osób z wido-
kiem na park lub basen; pokój dzienny, pokój sypialny z 1 łóżkiem 
podwójnym lub 2 łóżkami typu twin, dodatkowe łóżko rozkła-
dane.
Hotel wymaga uiszczenia depozytu 100 EUR/ pokój podczas 
zakwaterowania.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu bufetu (7.30 – 10.00). Możliwość do-
płaty do All Inclusive obejmującego dodatkowo: późne śniadania 
(10.30 – 11.30), lunch (12.00 – 14.00), popołudniowe przekąski 
(16.00-17.00), kolacje (18.30-21.30), wszystkie posiłki w formie 
bufetu. Raz w tygodniu kolacje tematyczne. Szeroki wybór napo-
jów alkoholowych oraz bezalkoholowych (10.00 – 22.00). Obo-

wiązuje zakaz wchodzenia w strojach kąpielowych do głównej 
restauracji.
Program sportowy i animacyjny
W hotelu organizowane są programy animacyjne dla dzieci i do-
rosłych. Dodatkowo: aqua aerobik, tenis stołowy, rzutki, centrum 
fitness.
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny w pokojach i pomieszczeniach 
ogólnodostępnych.
argishtpartez.eu

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Nowoczesny przyjemny hotel ze świetnym położeniem w okolicy dużego parku przyrodniczego i plaży. Polecany szczególnie parom.

Argisht Partez – Złote Piaski 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1620 zł

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1649 2549 2999 4520

Lipiec od 2399 3770 4199 6470

Sierpień od 2049 2980 3699 5230

Wrzesień od 1620 2549 2970 4520

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 599 670 

Dopłata do All Inclusive od 574 1148

Kategoria lokalna: ****

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Złote Piaski

Położenie
Hotel zlokalizowany jest w odległości ok. 800 m. od plaży (w linii 
prostej, dojazd busem hotelowym) w zachodniej części kurortu, 
który uznawany jest za wakacyjną stolicę Bułgarii. Złote Piaski 
słyną z szerokiej, długiej plaży z drobnym, złocistym piaskiem 
oraz z bogatej oferty rozrywkowej. Do Warny z jej zabytkowym 
centrum i delfinarium ok. 17 km. Lotnisko w Warnie oddalone jest 
o ok. 25 km, a lotnisko w Burgas o ok. 125 km.
Plaża
Publiczna, piaszczysta plaża w odległości ok. 1 km od hotelu. Do-
godny dojazd 6 razy dziennie (w godz. 09-16) busem hotelowym 
- bezpłatny pod warunkiem zakupu serwisu plażowego - parasola 
(ok.3 EUR) lub leżaka (ok.3 EUR).
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, lobby, 3 windy, stylowa restauracja główna 
Golden Eagle, bar w  lobby i przy basenie, kaskadowy basen 
zewnętrzny z wydzielonym brodzikiem dla dzieci, leżaki i para-
sole przy basenie, ręczniki plażowe (wymagany depozyt), taras 
słoneczny, sklepik. Za opłatą: pralnia, parking, wypożyczalnia 
samochodów i rowerów.
Pokoje
Rozlokowane w 8-piętrowym budynku hotelowym: 110 przestron-
nych dwupomieszczeniowych apartamentów 2-os. z możliwością 
2 dostawek (dla 2 dzieci lub 1 dorosłego i 1 dziecka - rozkładana 
sofa). W każdym apartamencie znajduje się aneks kuchenny 
(mała lodówka, płyta grzewcza) z wydzieloną częścią jadalną, ła-
zienka (wanna lub prysznic, WC), TV sat, telefon, sejf (za opłatą), 
klimatyzacja, balkon. Dostępne również jednopomieszczeniowe 
studia 2 - os z możliwością 1 dostawki. Łóżeczka dla dzieci do 2 lat 
dostępne na życzenie za dodatkową opłatą.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu w restau-
racji głównej. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole dostępne 
w barze przy lobby. Ponadto przekąski: ciastka, kanapki i owoce 
w barze przy basenie (10:30-12:00 i 14:30-16:30).
Program sportowy i animacyjny
Dla dzieci brodzik i plac zabaw. Za opłatą: siłownia, sauna, jacuzzi.

Internet
W pomieszczeniach ogólnodostępnych internet WiFi bezpłatnie
www.paradise-greenpark.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Wygodnie urządzony hotel, położony w sąsiedztwie parku/lasu w spokojniejszej okolicy Złotych Piasków. To idealna oferta dla osób 
szukających jednocześnie relaksu i łatwego dostępu do różnorodnych atrakcji jednego z najpopularniejszych kurortów Riwiery Bułgarskiej. 
Plus za dobry standard zakwaterowania oraz niewygórowaną cenę.

Paradise Green Park – Złote Piaski +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1599 2449 2999 4430

Lipiec od 2170 3399 3899 5930

Sierpień od 1770 2670 3299 4720

Wrzesień od 1599 2649 2999 4770

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 620 670

CENA OD

1599 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Złote Piaski

Położenie
Kameralny hotel położony w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków, 
określanej jako Czajka, z dala od zgiełku, jaki panuje w dużych 
kurortach turystycznych. Kompleks znajduje się w niedalekiej od-
ległości od Złotych Piasków (ok. 2 km) i Warny (ok. 14 km). W po-
bliżu znajdują się sklepiki i restauracje. Jednakże wypoczynek 
w Detelinie, to przede wszystkim spokojny relaks w połączeniu 
z przyrodą oraz ciepłym morzem.
Plaża
Obiekt oddalony od piaszczystej plaży - Kabakum o ok. 450 m - 
zboczem wzgórza prowadzi ulica.
Do dyspozycji gości
Hotel po niedawnej kompleksowej renowacji. Recepcja 24 godz., 
basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci, restauracje: główna 
z dużym tarasem z widokiem na ogród, serwująca specjały kuchni 
bułgarskiej, lobby bar z wyjściem na część basenową oraz bar 
przy basenie. Ponadto: wypożyczalnia samochodów, plac zabaw 
dla dzieci, pralnia, sejfy, kantor. Hotel akceptuje również karty 
kredytowe: Visa, Maestro, Mastercard.
Pokoje
Ponad 100 pokoi 2-osobowych, standardowo urządzonych (moż-
liwość dostawki dla dziecka). Każdy pokój wyposażony jest w ła-
zienkę (wc i prysznic, suszarka do włosów), klimatyzację, mini bar 
(dodatkowo płatny), TV-sat oraz telefon.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (08:00-10:00), lunch (12:30-14:30) i kola-
cje (18:00-20:00), wszystkie posiłki w formie bufetu. Popołudnio-
we przekąski, ciastka, lody (16:00-17:00) w restauracji głównej. 
Szeroki wybór napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych, 
kawa, herbata, woda, lokalne (10:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi codzienne zajęcia aqua aerobiku, oferuje również 
niewielką siłownię oraz masaże. W pobliżu znajduje się również 
boisko do siatkówki, a na plaży centrum sportów wodnych (cześć 
z wymienionych atrakcji dodatkowo płatna).W wysokim sezonie 
(od 15.06 do 15.09) animacje po polsku.

Internet
Internet w hotelu - bepłatny.
www.detelinahotel.com

All Inclusive We dwoje

Wygodny i przyjemny hotel dla osób szukających spokojnego wypoczynku, z dala od dużych kurortów turystycznych. Dobra jakość 
za stosunkowo niska cenę.

Detelina – Złote Piaski 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

KOD IMPREZY: BUZ 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.

Czerwiec od 1470 2070 2699 3720

Lipiec od 1970 2999 3470 5199

Sierpień od 1649 2270 2999 4049

Wrzesień od 1449 2099 2670 3770

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 599 670

CENA OD

1449 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Albena

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Świetna propozycja dla rodzin ze względu na dogodne położenie hotelu w spokojnej Albenie, tuż przy plaży. Serdecznie polecamy!

Arabella Beach – Albena 
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Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony w Albenie na wybrzeżu Morza Czarnego, tuż 
przy piaszczystej plaży. Od lotniska w Warnie dzieli go odle-
głość ok 40 km, a od miasta Bałczik ok 15 km. Do najbliższe-
go przystanku autobusowego z którego można dostać się do 
pobliskich Złotych Piasków jest ok 1 km (przejście przez teren 
ośrodka w Albenie).
Plaża
Piękna, szeroka, piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu (2 
leżaki i 1 parasol na pokój bezpłatnie).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja główna z tarasem, Lobby bar, 
bar przy basenie z przekąskami z grilla, biblioteka na plaży, basen 
zewnętrzny. Dodatkowo płatne: sejf, ręczniki plażowe,wypoży-
czalnia samochodów i rowerów, kantor wymiany walut, SPA, 
masaże, usługi pralnicze.
Pokoje
Hotel oferuje przestronne, komfortowo umeblowane pokoje stan-
dardowe 2 – osobowe o powierzchni ok 30m2 z widokiem na mo-
rze lub park (z możliwością maksymalnie 2 dostawek) wyposa-
żone w łazienkę (wanna lub prysznic, wc), klimatyzację, telefon, 
telewizję kablową, aneks kuchenny, balkon lub taras oraz płatnie 
sejf i mini bar. Możliwość dostawienia łóżeczka dziecięcego. 
Wyżywienie
All inclusive obowiązuje od godziny 7:30 do 23:00. W głównej 
restauracji „Arabella Beach”: śniadanie (07:30-10:00), obiad 
(12:30-14:30), kolacja (18: 00-21:00). Ponadto tematyczne wie-
czory (bułgarski, włoski oraz owoce morza) i specjalne menu 
dla dzieci. Bar z przekąskami oraz deserami, owocami i lodami 
czynny w godzinach 15:00-17:00. Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe serwowane są w Lobby Barze (10:00-23:00) 
oraz barze przy basenie (10:30- 17:00). 
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program sportowy i animacyjny dla dzieci i do-
rosłych 6 dni w tygodniu. Ponadto wieczorne show, dyskoteki, 
w lipcu i sierpniu mini klub dla dzieci, sporty wodne, siatkówka 
plażowa, tenis ziemny i stołowy, mini golf, piłka nożna, koszyków-
ka, siłownia, aerobik na stepie, tryktrak, bilard, rowery, szachy 

(niektóre płate); aqua park „Aquamania” w odległości 1800 m 
od hotelu (płatne); SPA „Medica – Albena”.
Internet
Bezpłatne WI-FI w lobby i na plaży 

KOD IMPREZY: BUB 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.

Czerwiec od 1920 3049 3630 5520

Lipiec od 2670 4399 4799 7699

Sierpień od 2249 3380 4199 6070

Wrzesień od 1820 2970 3470 5399

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 620 680

CENA OD

1820 zł

Długość pobytu: 7 lub 14 dni14
dni

7
dni
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Położenie
Rewelacyjna lokalizacja - blisko morza, a zarazem w samym sercu 
Albeny! Niedaleko stąd do rozrywek oferowanych przez kurort, 
gdzie czekają na turystów liczne sklepiki z pamiątkami, restaura-
cje oraz zielone alejki parkowe i wiele rozrywek dla całej rodziny.
Plaża
Obiekt usytuowany przy samej plaży (bezpłatnie komplet: dwa 
leżaki+parasol na pokój).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z sejfami (za dodatkową opłatą), winda, 
kącik telewizyjny. Ponadto hotel dysponuje: klimatyzowaną re-
stauracją główną „MALIBBU” usytuowaną ok. 30 m od budynku 
głównego, restauracją a’la carte „Kaliopa” (dodatkowo płatna) 
ulokowaną zaledwie kilka metrów od plaży (10:00-22:00), lobby 
barem (10:00-23:00) oraz barem przy basenie (10:00-23:00). 
Przy hotelu znajduje się basen o lagunowym kształcie z brodzi-
kiem dla dzieci (ze słodką wodą), sąsiadujący z plażą, dzięki 
czemu niemal jednocześnie można korzystać z kąpieli w morzu 
i basenie! Bezpłatnie komplet plażowy: dwa leżaki+parasol na 
pokój. Ręczniki kąpielowe - płatne dodatkowo (ok. 5 leva/dzień). 
Do dyspozycji pokój bagażowy. Akceptowane karty płatnicze: 
Visa, MasterCard.
Pokoje
141 standardowo urządzonych pokoi, zajmujących 4 piętra budyn-
ku. Pokoje są 2-osobowe (możliwość 2 dostawek dla dzieci - łóżko 
piętrowe dla dzieci), wszystkie z: klimatyzacją, łazienką (prysznic, 
wc), TV-sat, telefonem oraz balkonem. Dostępny dodatkowo 
płatny mini bar. Łóżeczko dla niemowląt dostępne - bezpłatnie.
Wyżywienie
Śniadania (07:30-10:00) serwowane w formie bufetu w restau-
racji „MALIBBU” nieopodal hotelu (ok. 30 m).
Program sportowy i animacyjny
Za opłatą dostępne są: tenis stołowy i bilard. W niedalekiej 
odległości od hotelu znajduje się największe na terenie kurortu 
centrum tenisa ziemnego oraz centrum SPA „Medica” (niedaw-
no wyremontowane i przystosowane do świadczenia najwyższej 
jakości usług rekreacyjnych i kosmetycznych), a także SPA Ele-
ments w hotelu Flamingo Grand. W pobliżu hotelu (za opłatą) 

wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego, a także mini-golf 
i plac zabaw dla dzieci.
Internet
W hotelu internet Wi-Fi bezpłatny.
www.albena.bg

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Rewelacyjna lokalizacja, tuż przy samej plaży, a także w pobliżu centrum atrakcji rodzinnych i sportowych! Hotel polecany rodzinom 
z dziećmi.

Kaliopa – Albena 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1770 zł

KOD IMPREZY: BUB 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.

Czerwiec od 1849 2899 3430 5199

Lipiec od 2620 4220 4630 7299

Sierpień od 2130 3170 3899 5630

Wrzesień od 1770 2799 3299 5020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 2249 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 620 680

Kategoria lokalna: ***

Długość pobytu: 7 lub 14 dni14
dni

7
dni
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Położenie
Hotel położony w zacisznej części kurortu, otoczony zielenią rezer-
watu leśnego Baltata. Ulokowany na niewielkim wzniesieniu, z ma-
lowniczym widokiem na okolicę. Centrum Albeny ze sklepikami, re-
stauracjami, barami i tętniącym życiem kurortu w okolicach plaży.
Plaża
Oddalona o ok. 800 m, można do niej dotrzeć ocienionymi alej-
kami parkowymi, łagodnie schodzącymi w kierunku morza lub 
ruchomymi schodami (które łączą kurort z plaża). Leżaki i para-
sole (2 leżaki + 1 parasol na pokój)- bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., sejf (płatny), kantor, kącik telewizyjny. Po-
nadto restauracja główna z tarasem, lobby bar, bar przy basenie 
oraz bar z lodami i przekąskami, 3-poziomowy basen ze słodką 
wodą, a także brodzik dla dzieci z mini zjeżdżalnią. Komplet: 2 
leżaki i parasol na pokój-bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe można 
wypożyczyć - za dodatkową opłatą (5 leva/dzień). 
Pokoje
Ponad 200 skromnych pokoi, rozmieszczonych na 3 piętrach 
budynku (bez windy). Pokoje 2- sobowe (możliwość dostawki 
dla 1 osoby) wyposażone w: łazienkę (prysznic, wc) klimatyzację, 
telefon, TV-sat oraz balkon. Łóżeczko dla niemowląt - bezpłat-
nie. Pokoje rodzinne - wyposażenie jak w pokoju standardowym, 
możliwość 2 dostawek dla dzieci.
Wyżywienie
All Inclusive, obejmuje: śniadania (07:30-10:00), obiady (12: 00-
14: 00) oraz kolacje (18:30-21:30) serwowane w formie bufetu 
w restauracji głównej z tarasem (organizowane są kolacje tema-
tyczne: kuchni bułgarskiej, włoskiej oraz dania z owoców morza; 
dostępne specjalne dziecięce menu). Ponadto słodkie przekąski 
(15:00-17:00); lody (11:00-21: 00); lokalne napoje (soki, napoje 
gazowane, woda mineralna) oraz kawa, herbata i cappuccino, 
a także lokalne alkohole serwowane w lobby barze (10:00-23:00) 
oraz w barze przy głównej restauracji (12:00-14:00 i 18:00-21:00). 
W trakcie minimum tygodniowego pobytu po wcześniejszej re-
zerwacji (najpóźniej dzień przed)  można skorzystać z lunchu lub 
kolacji w jednej z wyznaczonych restauracji a’la carte na terenie 
Albeny (oferta DineAround obowiązuje w czerwcu i wrześniu). 

Program sportowy i animacyjny
Goście hotelowi mogą korzystać przez 6 dni w tygodniu z boga-
tego programu sportowego i animacyjnego, m.in aerobik, aerobik 
w wodzie, rzutki, szachy, gry planszowe, tenis stołowy, siatkówka 
wieczorny show, muzyka na żywo, a także rozmaite gry i zabawy;. 
Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw, mini-disco i mini-
-klub. W pobliżu hotelu znajdują się korty tenisowe, z których 
można skorzystać za dodatkową opłatą.
Internet
W lobby hotelowym internet Wi-Fi - bezpłatny.

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

Skromny obiekt zachęcający do spędzenia rodzinnych wakacji z dużą ilością atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Orchidea – Albena 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1620 zł

KOD IMPREZY: BUB 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.

Czerwiec od 1699 2499 3099 4430

Lipiec od 2249 3449 3930 5930

Sierpień od 1920 2720 3470 4799

Wrzesień od 1620 2449 2970 4349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1620 2270 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 670 730

Kategoria lokalna: ***

Długość pobytu: 7 lub 14 dni14
dni

7
dni
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

Białe Miasto i Czerwony Przylądek
Wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzania miasta Bałczik które 
zwane jest również Białym Miastem. Słynie ono przede wszyst-
kim z pałacu rumuńskiej księżnej Marii. Zbudowany w latach 
1865 – 1927 przez króla Ferdynanda I obiekt to połączenie wielu 
stylów architektonicznych: gotyckiego, orientalnego i bułgar-
skiego odrodzenia narodowego. Kolejną atrakcją są ogrody, 
gdzie można zobaczyć, drugą po Monako, największą kolekcję 
kaktusów. Po zwiedzaniu czas wolny w Bałcziku. Następnie 
przejazd na Przylądek Kaliakra, dwukilometrowy cypel, który 
tworzą monumentalne skały o wysokości dochodzącej do 70 
metrów! To malownicze miejsce było świadkiem bardzo wielu 

wydarzeń historycznych. Na koniec proponujemy zwiedzanie 
muzeum. Cena od 259 zł/os.

Apollonia i Amazonka Europy
Wycieczkę rozpoczniemy od odwiedzin w klasztorze Św. Jerzego 
w Pomorie wraz z kompleksem sakralnych budowli. Następnie 
proponujemy rejs statkiem po chronionym obszarze rzeki Ropo-
tamo, która jest domem dla kilkuset gatunków ptaków. Kolejnym 
punktem będzie przejazd do Sozopola – miejsce gdzie niegdyś 
wznosiła się wspaniała świątynia Appolina – stąd też potoczna 
nazwa miasta Apollonia. Proponujemy zwiedzanie XV wiecznej 
cerkwi św. Bogurodzicy. Na zakończenie transfer do Burgas i czas 
wolny na zakupy. Cena od 169 zł/os.

Jeśli chcecie się przekonać, z jakiego powodu 
Królowa Maria wybrała właśnie Bałczik na 
ulokowanie swojego pałacu, to warto odwie-
dzić jej ogrody z drugą największą kolekcją 
kaktusów w Europie oraz winiarnią ze słynnymi 
bułgarskimi winami. Półwysep Kaliakra zapewni 
zapierające dech w piersiach widoki na strome 
70 m klify mieniące się odcieniami czerwieni, 
kontrastujące z błękitem morza.

Weronika Ziółkowska
Rezydent Rainbow

Bułgaria
Słoneczny Brzeg
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Kaliakra
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Odkryj Bułgarię z wizytą we wsi Erkecz
Ta relaksacyjna wycieczka w głąb kraju pozwoli zaznajomić się 
z prawdziwą, bułgarską wsią. Na początek wizyta we wsi Koziczi-
no, gdzie orzeźwimy się domową lemoniadą u Pana Stefana oraz 
zaznajomimy się z procesem gręplowania (rozczesywania) owczej 
wełny. Następnie, w domostwie Kładeneca skosztujemy domowej 
rakiji, upieczemy tradycyjną banicę i pokroimy szopską sałatę. Na 
koniec przejazd i zwiedzanie pierwszego muzeum pszczelarstwa 
w Bułgarii. Cena od 149 zł/os.

Powrót do natury - jeep safari
Dla spragnionych mocniejszych wrażeń proponujemy wyprawę je-
epami przez góry i przeprawę przez niewielkie rzeczki w głębi lądu. 
Po drodze przewidujemy wiele atrakcji takich jak: wizyta w wiosce 
Erkecz, gdzie odbędzie degustacja bułgarskiej banicy z jogurtem 
kiselo mljako, wizyta w prawosławnej świątyni Św. Konstantyna 
i Eleny. Podczas wycieczki będzie możliwość poznania tajników 
i procesów powstawania bułgarskiego specjału - rakiji. Piękne 
widoki i dobra zabawa gwarantowana. Cena od 179 zł/os.

Pirackie party
Ekscytujący rejs pirackim statkiem! Turystów wita ekipa anima-
cyjna i personel, którzy są przebrani w stroje pirackie i wyglądają 
jak bohaterzy z filmu “Piraci z Karaibów”. Statek ma trzy pokłady 
i zjeżdżalnię wodną. Podczas rejsu drobny poczęstunek, napoje, 
gry i zabawy. Cena ok. 42 EUR/os.

Z dziećmi

Wodne figle w Aquaparku Action 
Najbardziej znany park wodny w Słonecznym Brzegu. Oferuje 
ponad 30 wodnych atrakcji dostosowanych do każdego wieku 
i gustu. Zabawy dostarczą rwące rzeki, fontanny, baseny, wo-
dospady i zjeżdżalnie. Najwyższa zjeżdżalnia liczy 18 metrów, 
a najdłuższa 120 metrów. Czynny od końca maja do połowy 
września. 

Relaks

Szalej od zmierzchu do świtu, imprezowiczu! 
Słoneczny Brzeg jest enklawą dla wszystkich imprezowiczów. 
Zaszalej w  Cacao Beach - okrzykniętym przez Internautów 
w 2011 roku najlepszym klubem w południowo-wschodniej Eu-
ropie. Bilet wstępu kosztuje 20 lew (10 EUR).
cacaobeach.bg/en

Błogie lenistwo na złocistej plaży 
Rozkoszuj się słonecznymi kąpielami na najpiękniejszej i najdłuż-
szej plaży w Bułgarii. Największą atrakcją Słonecznego Brzegu 
jest 6-cio kilometrowa plaża, tworząca półksiężyc otoczony 
wydmami i hotelami. Miejscami szeroka na 60 metrów! Została 
oznaczona Błękitną Flagą, gdyż jest jedną z najczystszych w Eu-

ropie. Morska bryza w dużym stopniu niweluje upał w ciągu dnia, 
a nocą orzeźwia.

Dla aktywnych

Pora ruszać w góry 
Kilkudniowa wyprawa w góry Bałkan to doskonały sposób na 
urozmaicenie pobytu w kurortach Bułgarii. Ze Słonecznego Brze-
gu blisko jest do Bałkan Wschodnich. Pasmo Stara Płanina (Bał-
kan) rozciąga się od granicy z Serbią przez środkową Bułgarię, 
aż do Morza Czarnego.

Raj dla aktywnych 
Słoneczny Brzeg to wymarzone miejsce dla amatorów sportów 
wodnych. Do wyboru masz pływanie, żeglugę, windsurfing, narty 
wodne, parasailing i nurkowanie .

Zwiedzanie 

Wielkie Tyrnowo - Wzgórze Carewec 
Rezerwat archeologiczny znajdujący się na wzgórzu skrywa 
w sobie zachowane do dziś fragmenty murów obronnych, po-
zostałości cerkwi i wież. Część budynków została odtworzona 
i zrekonstruowana. Najstarsze ślady ludzkości na wzgórzu są 
datowane na II wiek p.n.e. 

Kuchnia

„Gjuwecz” – bułgarski przysmak
Gjuwecz, czyli gulasz bułgarski, to bogactwo smaku mięsa i wa-
rzyw połączonych aromatycznym sosem. Jest przyrządzany tra-
dycyjnie w małych, glinianych naczyniach zwanych... „gjuwecz”.

Wina, wina dajcie!
Bułgarzy słyną z produkcji wielu gatunków wybornych win. Ist-
nieje nawet święto o nazwie „Dzień Świętego Tryfona” poświę-
cone ludziom zajmującym się wyrobem wina.

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

Bułgaria Słoneczny Brzeg

Rzeka Ropotamo
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Kategoria lokalna: *****

Położenie
Nowo wybudowany hotel przywitał pierwszych gości w 2019r. 
Położony ok 7 km od urokliwej miejscowości Pomorie, ok 10 km 
od Słonecznego Brzegu i ok 20 km od centrum Burgas. Do lotni-
ska w Burgas ok 15 km, do lotniska w Warnie ok 120 km. Z hotelu 
do miejscowości Pomorie kursuje bezpłatny hotelowy bus.
Plaża
Prywatna piaszczysta plaża z łagodnym zejściem znajduje się 
bezpośrednio przy hotelu. Parasole i leżaki bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel oferuje całodobową recepcję, restaurację główną, w któ-
rej serwowane będą dania kuchni międzynarodowej oraz 4 bary. 
Ponadto: windy, zjeżdżalnie,  duży basen zewnętrzny, basen 
w strefie ciszy, basen wewnętrzny w strefie wellness. Parasole, 
leżaki i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatne. Dla najmłodszych 
hotel proponuje mini club, plac zabaw oraz brodzik. Dodatkowo 
płatne: fryzjer, mini market, pralnia. 
Pokoje
Nowy, 6-cio piętrowy hotel oferuje łącznie ponad 420 pokoi. 
Standardowe 2-os. z balkonem i bocznym widokiem na morze 
(możliwa dostawka dla 1 osoby dorosłej, lub maksymalnie 2 
dzieci). Wyposażone w łazienkę (wc, prysznic, suszarka do wło-
sów), TV, telefon, minibar (dodatkowo płatny, napełniany tylko 
w dniu przyjazdu), sejf. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat dostępne 
bezpłatne. 
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (7:00-10:00), obiady (12:30-14:00) 
i kolacje (18:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej. 
Późne śniadania (10:00 - 12:00) i przekąski (12:00 - 18:00) oraz 
nocne przekąski (21:00 -07:00) w wybranych barach. Lokalne 
napoje bezalkoholowe i  alkoholowe dostępne w  restauracji 
głównej podczas posiłków, oraz w barach -Lobby Barze (08:00-
23:00), Beach Barze (10:00 - 18:00), Pool Barze (10:00 - 24:00). 
W Bistro Barze dostępne wino, piwo oraz napoje bezalkoholowe 
(10:00 - 06:00). W trakcie pobytu możliwość zarezerwowania 
kolacji tematycznych (po jednej na pobyt w każdej z 3 restauracji 
a la carte). Importowane alkohole oraz świeżo wyciskane soki za 
dodatkową opłatą. 

Program sportowy i animacyjny
Animacje hotelowe 6 razy w tygodniu, wieczorne show oraz 
gry i zabawy w ciągu dnia (tenis stołowy, siatkówka plażowa, 
piłka wodna, aerobik, aqua gym, rzutki). Wieczorami okresowo 
organizowany jest przy fontannach kilkuminutowy pokaz „światło 
i muzyka”. W centrum wellnes bezpłatnie wewnętrzny basen, 
sauna, jaccuzzi oraz centrum fitness. Dodatkowo płatne: masaże, 
sporty wodne na plaży.
Internet
Wi-Fi bezpłatne w budynku hotelu.
www.waveresort.bg

Ultra All Inclusive Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Zupełnie nowy hotel położony tuż przy plaży, zadowoli gusta nawet najbardziej wymagających klientów. Dodatkowy atut stanowi formuła 
Ultra All Inclusive.

Wave Resort – Pomorie 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

2299 zł

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 2399 4020 4349 7049

Lipiec od 3270 5670 5720 9720

Sierpień od 2820 4499 5049 7849

Wrzesień od 2299 3999 4199 7020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 3230 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 549 620

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Przestronny kompleks hotelowy zbudowany w stylu śróziemno-
morskim w otoczeniu zieleni, składający się z dwóch 5-piętro-
wych budynków i położony w nowej części Sozopolu tuż przy 
nadmorskiej promenadzie i plaży, do ktorej jest bezpośrednie 
przejście z terenu hotelu. Sozopol to miasteczko, którego hi-
storia sięga średniowiecza, a nadmorska, zabytkowa zabudowa 
i klimatyczne uliczki przyciągają turystów swym niewątpliwym 
urokiem. W bliskim sąsiedztwie hotelu znajduje się wiele sklepów, 
kawiarni oraz restauracji. Zabytkowe Stare Miasto w Sozopolu 
oraz dworzec autobusowy, z którego dojechać można do Burgas, 
Słonecznego Brzegu czy Nessebaru, znajduje się w odległości ok 
500 m od hotelu.
Plaża
Ulokowany jest przy piaszczystej i długiej na 5 km plaży, uzna-
nej za jedną z najpiękniejszych w całej Bułgarii, od której hotel 
oddzieli tylko nadmorska promenada. Leżaki i parasole - płatne 
dodatkowo (ok. 6 leva/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 godz. z sejfami (za dodatkową opłatą), windy, punkt 
wymiany walut, kącik telewizyjny, room service oraz pralnia (za 
dodatkową opłatą). Hotel posiada restaurację główną, restau-
rację a’la carte oraz lobby bar. Basen zewnętrzny z brodzikiem 
dla dzieci oraz basen wewnętrzny. Leżaki i parasole przy basenie 
- bezpłatnie.
Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom ponad 130 standardowych, zadba-
nych i eleganckich apartamentów (pokój dzienny oraz sypialnia) 
dla max. 2 dorosłych +2 dzieci lub 2 dorosłych +3 dzieci. Każdy 
wyposażony jest w łazienkę (wanna/prysznic, WC, suszarka do 
włosów), klimatyzację, TV-sat, telefon oraz podstawowo wyposa-
żony aneks kuchenny. Część pokoi posiada także balkon lub taras. 
Łóżeczko dla niemowlęcia - bezpłatnie.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w restau-
racji głównej. Raz w tygodniu kolacja tematyczna w restauracji 
głównej gratis! W lobby barze oraz w restauracji głównej w go-
dzinach 07:00-23:00 dostępne są ciepłe napoje, piwo, wino oraz 

inne lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Restauracja a’la 
carte płatna dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Siłownia (bezpłatna), tenis stołowy, minigolf, bilard, sauna oraz 
masaże (usługi płatne dodatkowo). Dla najmłodszych hotel ofe-
ruje brodzik oraz mini klub.Codzienne animacje dla dzieci w ciągu 
dnia, wieczorem mini disco.
Internet
Bezpłatny dostęp do WiFi w pomieszczeniach ogólnodostępnych 
oraz w pokojach.
martinez.bg

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Hotel polecamy głównie dla rodzin z dziećmi ze względu na przestronne apartamenty oraz położenie w spokojnej okolicy i tuz przy plaży.

Martinez Aparthotel – Sozopol 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1920 zł

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 2270 3680 4049 6399

Lipiec od 2949 4920 5099 8399

Sierpień od 2380 3799 4230 6599

Wrzesień od 1920 3349 3470 5849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1920 3170 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 599 670

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Luksusowy hotel w pobliżu 2 czarnomorskich kurortów (Neseberu i Słonecznego Brzegu), oferujący bardzo dobrą obsługę - polecany 
wymagającym klientom lubiącym komfort wypoczynku w formule All Inclusive.

Festa Panorama – Nessebar 
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Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony w pięknej okolicy przy promenadzie w Nesseba-
rze. Blisko stąd do wpisanego na listę UNESCO starego miasta 
w Nesebarze (ok. 25 min. spacerem) oraz niedaleko do Słonecz-
nego Brzegu w którym można znaleźć wiele atrakcji dla spra-
gnionych wrażeń turystów. Hotel usytuowany jest na pograniczu 
Nessebaru i Sł. Brzegu - przystanek autobusowy ok. 100 m od 
hotelu. Do międzynarodowego portu lotniczego w Burgas ok. 
30 km, do lotniska w Warnie ok. 110 km).
Plaża
Obiekt oddalony o ok. 250 m od piaszczystej plaży. Leżaki i pa-
rasole na plaży - za dodatkową opłatą (ok. 6 EUR/szt./dzień).
Do dyspozycji gości
Przestronny, nowoczesny, bardzo dobrej klasy, 6-piętrowy hotel. 
Recepcja z sejfami (za dopłatą ok. 6lv/dzień, 40lv/tydzień), lobby 
bar, restauracja główna; night club, sala konferencyjna. Basen 
z brodzikiem dla dzieci, tarasem słonecznym oraz barem; leżaki 
i parasole przy basenach - bezpłatnie. Możliwość wypożyczenia 
ręcznika plażowego (za depozytem ok 15 EUR/ lub 30 BGNszt).
Pokoje
238 wygodnie i komfortowo urządzonych pokoi 2-osobowych 
(możliwość dostawek dla 2 dzieci lub 1 osoby dorosłej), z ła-
zienką (prysznic lub wanna, wc, suszarka do włosów). Pokoje 
z widokiem na park, morze lub bocznym widokiem na morze. 
Ponadto w każdym pokoju centralnie sterowana klimatyzacja, 
mini lodówka, telefon, TV-sat, balkon. Możliwość wypożyczenia 
łóżeczka dla niemowląt (bezpłatnie). Uwaga! Przy zakwatero-
waniu 2 osób dorosłych i 2 dzieci nie ma możłiwości dodatkowo 
zakwaterowania dziecka do 2 roku życia.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:30-10:00), obiady (12:30-14:30) i kola-
cje (18:30-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej; lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w lobby barze 
(10:00-23:00); po południu kawa i ciastka. Dodatkowo w barze 
przy basenie (11:00-17:00): przekąski oraz lokalne drinki bezalko-
holowe i alkoholowe (10:00-18:00).

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Za dopła-
tą: bilard, tenis stołowy, sporty wodne na plaży. Całodzienny pro-
gram animacyjny prowadzony przy basenach i na terenie hotelu. 
Ponadto dobrze wyposażone centrum SPA (łaźnia parowa i aro-
matyczna), sauna fińska, (dodatkowo płatne). Od połowy czerwca 
do połowy września FIGLO KLUB z animacjami w języku polskim.
Internet
Wi-Fi (przy recepcji) - bezpłatny.
www.festahotels.com

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1899 3049 3599 5470

Lipiec od 2570 4270 4630 7470

Sierpień od 2070 3299 3899 5849

Wrzesień od 1849 3220 3499 5799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1830 2749 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 570 649

CENA OD

1849 zł
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Dla rodzinAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Wygodny hotel z przestrzennymi apartamentami w pobliżu najpiękniejszych bułgarskich plaż, będzie idealnym miejscem beztroskiego 
wakacyjnego wypoczynku. Dodatkowym atutem jest bliskość Sozopolu, klimatycznego bułgarskiego kurortu. Serdecznie polecamy.

Hacienda Beach – Sozopol 
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Wybudowany w 2014 i odnowiony w 2017 roku kompleks pięciu 
czterokondygnacyjnych budynków w spokojnej okolicy, w oto-
czeniu zieleni. Hotel położony jest ok. 4 km od centrum Sozopolu 
i 40 km od lotniska w Burgas, a od lotniska w Varnie ok. 170 km
Plaża
Dwie piaszczyste, publiczne plaże: Zlatna Ribka (Złota Rybka) 
- położona w odległości 100 m. od hotelu oraz Gradina (jena 
z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu bułgarskim) – w odległości 
170 m od obiektu. Leżaki i parasole na plaży za dodatkową opłatą 
(brak ręczników).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja główna Atia serwująca śniada-
nia, obiady i kolacje a także restauracja a’la carte Bistro Italiano, 
bar w lobby hotelu oraz przy basenie. Ponadto basen zewnętrzny 
(leżaki i parasole przy basenie bezpłatne; brak ręczników), bro-
dzik dla dzieci, plac zabaw, siłownia na świeżym powietrzu. Na 
terenie obiektu znjduje się mały sklep z pamiątkami i rzeczami 
przydatnymi na plażę. Przy hotelu płatny parking. Najbliższy 
kantor w miejscowości Sozopol!
Pokoje
Hotel oferuje apartamenty z 1 sypialnią (pokój dzienny i osobna 
sypialnia) o pow. 40-63 m2 i widokiem na park (możliwe zakwa-
terowanie maksimum 2 osób dorosłych z 3 dzieci, lub 3 osób 
dorosłych i 1 dziecka). Wyposażone są w łazienkę (wanna, wc, 
suszarka do włosów), klimatyzację, tv-sat, telefon, sejf i mini bar 
(dodatkowo płatny), zestaw minikosmetyków (1 raz na pobyt), 
balkon lub taras. W recepcji dostępne żelazko i deska do pra-
sowania.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30:14:30) i ko-
lacje (18:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej Atia. 
Dla gości pozostających minimum 5 noclegów kolacja (jedna na 
pobyt) w restauracji Bistro Italiano (3 daniowe menu + woda; 
konieczna wcześniejsza rezerwacja). W barze przy basenie ser-
wowane wybrane napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alko-
holowe (11:00:23:00), a także lody 10:30 -17:30. W lobby barze 
napoje dostępne do posiłków. 

Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny w ciągu dnia dla dzieci i dorosłych, wie-
czory z muzyką na żywo. Możliwość korzystania z siłowni na 
powietrzu (bezpłatnie). Dla dzieci - mini-klub i plac zabaw. Od 
połowy czerwca do połowy września FIGLO KLUB z animacjami 
w języku polskim.
Internet
Bezpłatny w części publicznej hotelu.
www.victoriagroup.bg/hacienda-beach

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1670 2680 3220 4899

Lipiec od 2320 3770 4220 6630

Sierpień od 1870 2870 3549 5220

Wrzesień od 1680 2749 3230 5020

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 570 620

CENA OD

1670 zł
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Komfortowo zaprojektowany hotel położony blisko pięknej, piaszczystej plaży oraz wygodna formuła all inclusive sprawiają, że jest to 
doskonałe miejsce na bezstroski rodzinny wypoczynek.

Primorsko Del Sol – Primorsko +
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Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel oddany na nowo do użytku w 2017 r., po częściowej reno-
wacji. Położony w Primorsku, ok. 800 m od ścisłego centrum. Pri-
morsko pełne jest barów, tawern i dyskotek, ale oferuje również 
obiekty historyczne i Aquapark. Odległość do lotniska w Burgas 
ok. 60 km, do lotniska w Warnie ok. 170 km. 
Plaża
Ok 150 m od długiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do 
morza. Na wydzielonej hotelowej części plaży parasole i leżaki 
dostępne w cenie.
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, 3 windy, lobby, przechowalnia bagażu, re-
stauracja główna, 3 bary, dyskoteka, taras słoneczny, basen 
zewnętrzny z wydzielonym brodzikiem dla dzieci, basen półkry-
ty z leżakami i parasolami przy basenie, sklep, kantor, parking 
(płatny). Za opłatą: ręczniki plażowe (ilość ograniczona), pralnia, 
wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Kompleks hotelowy składa się z 8-piętrowego budynku głównego 
i 4 budynków aneksowych, w których rozlokowane są 254 prze-
stronne studia (ok. 35 m2) i standardowe pokoje dwuosobowe (ok. 
26m2) z możliwością 1(rozkładany fotel) lub 2 dostawek (jedna sofa 
dwuosobowa). Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC), TV sat., sejf (ok. 3 EUR/dzień), klimatyzację, taras 
lub balkon. Pokoje standardowe znajdują się w budynku głównym, 
natomiast studia są nieco większe i zlokalizowane w budynkach 
bocznych z osobnym wejściem od strony strefy basenowej lub od 
strony ulicy. Hotel posiada pokoje dla niepełnosprawnych (na po-
twierdzenie). Za opłatą: łóżeczka dla dzieci do 2 lat (3 EUR/dzień). 
Istnieje możliwość wypożyczenia czajnika (ok. 2 EUR/dzień). 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (08:00-10:00), obiad (12:00-14:00), ko-
lacja (18:30-21:00) w restauracji głównej. W ciągu dnia (10:00-
12:00 i 15:00-17:00) zimne i gorące przekąski w wyznaczonych 
barach- słodkie bułeczki, pizza, oraz lody (10:30-17:00) dostęp-
ne w barze przy basenie. Napoje bezalkoholowe oraz lokalne 
napoje alkoholowe serwowane w barze przy basenie w godz. 
10:00-23:00.

Program sportowy i animacyjny
6 razy w tygodniu program sportowo-animacyjny oraz wieczorne 
przedstawienia, dyskoteka, piłka wodna, siłownia. Dla najmłod-
szych brodzik, mini klub (4-12 lat), mini disco. Za opłatą: bilard, 
SPA, masaże, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka; sporty wodne w ofer-
cie firm zewnętrznych przy plaży. Dla dzieci zajęcia w FIGLO 
KLUBIE od połowy czerwca do połowy września - animacje, gry 
i zabawy z polskimi animatorami!
Internet
WiFi w lobby bezpłatnie.

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1720 2680 3299 4899

Lipiec od 2399 3920 4349 6899

Sierpień od 1949 2920 3699 5299

Wrzesień od 1749 2720 3349 4970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 2370 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 570 620

CENA OD

1720 zł
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AquaparkAll Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Duży kompleks hotelowy z rewelacyjną lokalizacją przy samej plaży. Dedykowany głownie rodzinom z dziećmi, a także wszystkim chcącym 
wypocząć z dala od zgiełku kurortu.

Royal Park – Elenite 
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony na rozległym, zielonym terenie z pięknym ogro-
dem, w miejscowości Elenite - ok. 8 km od Słonecznego Brzegu 
(dojazd możliwy autobusem lub taksówką). Tuż obok imponu-
jącego kompleksu hotelowego znajduje się park wodny Atlan-
tida - dla gości hotelowych możliwość bezpłatnego korzystania 
z atrakcji parku tj. basenów oraz zjeżdżalni (parasole i leżaki oraz 
bar na terenie parku wodnego - bezpłatne, restauracje na terenie 
parku wodnego - płatne dodatkowo). Do urokliwego Neseba-
ru wpisanego na listę UNESCO - ok. 15 km. Lotnisko w Burgas 
znajduje się ok. 40 km od hotelu, lotnisko w Warnie ok. 100 km.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Leżaki 
i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Elegancki, czterogwiazdkowy hotel powstały w 2005 r. Recepcja 
24 - godz. z lobby, kantor wymiany walut, basen, restauracja głów-
na serwująca dania kuchni m.in. śródziemnomorskiej oraz regio-
nalnej, lobby bar, bar przy basenie. Na terenie kompleksu znajdują 
się również restauracje a’la carte, sklep z pamiątkami, dyskoteka, 
salon fryzjerski, centrum SPA z bogatą ofertą zabiegów (płatne 
dodatkowo). Uwaga! Hotel nie dysponuje ręcznikami plażowymi!
Pokoje
Hotel ma do dyspozycji ponad 450 pokoi 2-osobowych (możliwość 
dostawki dla 2 dzieci lub 1 osoby dorosłej). Wszystkie pokoje wy-
posażone w klimatyzację, telefon, TV, sejf (płatny dodatkowo ok 
7BGN/dzień), łazienkę z wc (wanna lub prysznic, suszarka do wło-
sów) oraz balkon z widokiem na ogród. Łóżeczko dla niemowląt 
- bezpłatne. Uwaga! Dziecko do 2 lat wchodzi w obłożenie pokoju.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:30) 
i kolacje (18:30-21:00)w formie bufetu. Lody, przekąski, burgery, 
ciastka, napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:30-17:30) w wy-
znaczonych barach i restauracjach. W barach na terenie hotelu 
(10:00-23:00) napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole. Bar 
na plaży dodatkowo płatny.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie kompleksu znajduje się Centrum Animacyjne, 6 x 

w tygodniu organizowane są wieczory folklorystyczne (poza po-
niedziałkiem). Ponadto centrum fitness, aerobik, masaże, bilard, 
tenis stołowy, rzutki, szachy - część atrakcji płatna dodatkowo. 
Na plaży do dyspozycji centrum sportów wodnych (rowerki, 
skutery, windsurfing - za dodatkową opłatą). Dla najmłodszych 
brodzik, animacje, mini klub oraz 6 x w tygodniu figloklub z pol-
skim animatorem. Dużą zaletą hotelu jest możliwość korzystania 
a aquaparku.
Internet
W recepcji internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.victoriagroup.bg

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1570 2399 2970 4349

Lipiec od 2349 3749 4199 6520

Sierpień od 1899 2730 3499 4899

Wrzesień od 1549 2399 2920 4349

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 570 620

CENA OD

1549 zł
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w spokojnej lokalizacji, blisko małej, turystycznej 
miejscowości Sveti Vlas (do centrum ok. 3km), tuż przy pięknej 
plaży. Znajduje się ok. 10 km od centrum Słonecznego Brzegu, do 
lotniska w Burgas ok. 50km, a do lotniska w Warnie ok. 100 km.
Plaża
Długa, piaszczysta, publiczna plaża bezpośrednio przy obiekcie. 
Zjazd panoramiczną windą i zejście schodami. Parasole, leżaki na 
plaży dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, windy, restauracja z  tarasem, 
z którego rozciąga się panoramiczny widok na morze, restaura-
cja główna, lobby bar- dodatkowo płatny, bar przy basenie oraz 
bar Paradise, mini market, basen (800m2) z wydzieloną sekcją 
dla dzieci i mini zjeżdżalnią, mini klub. Za opłatą dostępny kort 
tenisowy, fitness oraz sauna.
Pokoje
Obiekt wybudowany w 2002 r., składa się z 5 czteropiętrowych 
budynków i oferuje ok. 300 pokoi. Standardowe pokoje dwuoso-
bowe (z możliwością dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka) 
zostały odremontowane w 2016r. Wyposażone w: klimatyzację, 
telewizor, telefon, sejf (płatny), mini lodówkę i łazienkę (WC, 
prysznic lub wanna, suszarka do włosów). Pokoje posiadają 
balkon lub taras. Uwaga! Hotel oferuje swoim gościom magne-
tyczne opaski all inclusive, za które przy zakwaterowaniu pobiera 
depozyt w wysokości 20 BGN za osobę. Depozyt jest zwracany 
w momencie wykwaterowania.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30-10:00), obiad (12:30-14:30), kolacja 
(18:00-21:00) w formie bufetu w hotelowej restauracji. Dodat-
kowo późne śniadanie (10:30-11:30) i popołudniowe przekąski 
(16:00-18:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do-
stępne do posiłków oraz w barze Paradise (10:00-22:30) i w ba-
rze przy basenie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje animacje 6 razy w tygodniu. Basen, siatkówka pla-
żowa oraz odpłatnie: fitness, szachy, tenis ziemny, sporty wodne, 
masaże, sauna. Dla dzieci: basen oraz mini club.

Internet
Bezpłatne WiFi w recepcji.
paradisebeach.bg

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Malowniczo położony nad samym morzem i przy plaży, przestrzenny obiekt hotelowy z pewnością będzie odpowiednim miejscem do 
spędzenia atrakcyjnych rodzinnych wakacji. Polecamy.

Paradise Beach – Słoneczny Brzeg +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1570 zł

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1870 2999 3470 5349

Lipiec od 2749 4620 4849 7970

Sierpień od 2199 3420 4020 6049

Wrzesień od 1570 2699 2849 4849

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 599 620

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Słoneczny Brzeg

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Bardzo dobrej klasy hotel, zbudowany w 2010 r., położony na 
dużym, zielonym terenie, niedaleko (ok. 3 km) od niewielkiej, tu-
rystycznej miejscowości Pomorie. Do lotniska w Burgas ok. 10 km, 
od lotniska w Warnie ok. 120km.
Plaża
Obiekt usytuowany ok 100 m od piaszczystej plaży (wydzielona 
strefa dla gości hotelowych). Serwis plażowy - leżaki, parasole 
(dodatkowo płatne) 
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, przechowalnia bagażu. Ponadto: restauracja 
główna oraz restauracja a’la carte (dodatkowo płatna), lobby 
bar, bar na plaży oraz przy basenie (wszystkie bary dodatkowo 
płatne), pralnia i parking (płatne dodatkowo). Na terenie hotelu 
basen z brodzikiem oraz basen wewnętrzny, przy basenie leżaki 
i parasole bezpłatne, ręczniki plażowe do wypożyczenia (kaucja 
wymagana). Dostępne również: fryzjer, pasaż handlowy, salon 
urody, opieka lekarska (usługi płatne dodatkowo). Łóżeczka nie-
mowlęce bezpłatnie (na potwierdzenie). basen. Za dodatkową 
opłatą (ok 20 leva/os) możliwość degustacji win i lokalnych alko-
holi w hotelu (po wcześniejszej rezerwacji w hotelu, min 4 osoby).
Pokoje
Hotel oferuje ponad 90 komfortowych, przestronnych pokoi 
2-os. (możliwość jednej dostawki) z widokiem na ogród lub 
park, wyposażone w łazienki (wc, prysznic lub wanna, suszar-
ka do włosów), centralnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV 
i sejf (bezpłatny). Duże pokoje typu studio (jedno pomieszczenie 
z wydzieloną optycznie częścią sypialną i pokojem dziennym) 
z wyposażeniem jak w pokoju standardowym, z możliwością 
zakwaterowania 2 osób dorosłych i 2 dzieci do 12 lat. Większość 
pokoi posiada balkon.
Wyżywienie
All inclusive obecjuje: śniadania (07:30 - 10:00), lunche (12:30 
- 14:00) i kolacje (18:30 - 21:00) w restauracji głównej. Bar w 
lobby z napojami bezalkoholowymi i lokalnymi alkoholami (10:00 
- 23:00) oraz słodkimi przekąskami (10:00 - 11:00 oraz 16:00 - 
17:00). Bar przy basenie (10:00 - 18:00) z napojami zimnymi i 
gorącymi oraz lodami w ciągu dnia. Bar BBQ z przekąskami 

(10:00 - 17:00) oraz bar z winem (20:00 - 01:00) zlokalizowany 
w muzeum wina (płatny). 
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci oraz okazjonalne animacje dla dorosłych (w 
sezonie 2 razy w tygodniu folk-show). Ponadto organizowane są 
zajęcia: aerobiku, gimnastyki wodnej, siatkówki oraz siatkówki pla-
żowej; siłownia (gratis) i bilard (płatny dodatkowo). Centrum SPA, 
masaż i sauna oraz sporty wodne na plaży (płatne dodatkowo). Dla 
dzieci brodzik, mini club i plac zabaw (obok hotelu).
Internet
Internet WiFi bezpłatny, dostępny na terenie całego obiektu.
www.festaviapontica.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Royal We dwoje

Kameralny, luksusowy hotel w zacisznym miejscu przy plaży, polecany wymagającym klientom. Dedykoawny parom ceniącym pełen 
relaksu wypoczynek.

Festa Via Pontica – Pomorie +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1749 zł

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1749 2849 3349 5199

Lipiec od 2430 4020 4399 7049

Sierpień od 1949 3120 3699 5549

Wrzesień od 1749 3070 3349 5549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1749 2599 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 549 620

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Słoneczny Brzeg

Położenie
Hotel gwarantuje przyjazną, wakacyjną atmosferę, dobry stan-
dard i posiada rewelacyjną lokalizację w centrum kurortu Sło-
neczny Brzeg, która pozwala na korzystanie z wszystkich jego 
atrakcji. Niedaleko hotelu, ok. 4 km, znajduje się Nesebar - sta-
rożytne miasto, zwane „Perłą Morza Czarnego”, wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. W pobliżu hotelu liczne sklepy, 
bary i restauracje oraz kluby. Ok. 35 km od międzynarodowego 
lotniska w Burgas, ok 100 km od lotniska w Warnie.
Plaża
Obiekt położony w odległości ok. 350 m od szerokiej, piaszczystej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 10 leva za leżak).
Do dyspozycji gości
Zadbany, 3-piętrowy hotel zbudowany w 2005 r. Recepcja 24 
- godz., basen, restauracja główna (kuchnia międzynarodowa), 
bar przy basenie, lobby bar (płatny dodatkowo), sejf (dodatkowo 
płatny ok. 7 leva/dzień), punkt wymiany walut, kącik telewizyjny, 
taras słoneczny, kiosk. Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne.
Pokoje
Łącznie 200 pokoi. Pokoje typu standard - 2-os. (możliwość do-
stawki dla osoby dorosłej lub dla 2 dzieci), z łazienką (prysznic, 
wc, suszarka do włosów). Wyposażone w centralnie sterowaną 
klimatyzację, TV-sat, telefon, lodówkę, balkon lub taras. Możliwe 
wypożyczenie łóżeczka dla dziecka (płatne dodatkowo ok 5 leva 
za dzień). Uwaga! Dzieci do 2 lat wchodzą w obłożenie pokoju.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (7:30-10:00), obiad (12:30-14:30) i kolacja 
(18:30-21:00) w formie bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe (11:00-22:00). Przekąski (16:00-17:00). All Inclusive 
nie obejmuje importowanych napojów bezalkoholowy i alkoho-
lowy oraz soków ze świeżych owoców.
Program sportowy i animacyjny
Masaże, jacuzzi, sporty wodne na plaży (skutery, rowery wodne, 
windsurfing, narty wodne) - atrakcje płatne dodatkowo. W hotelu 
znajduje się centrum SPA (dodatkowo płatne).
Internet
Internet - płatny (ok. 2 leva/godz., 8 leva/1 dzień, 15 leva/3 dni).

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Świetnie zlokalizowany w pobliżu rozrywek, dobrej klasy hotel, gwarantuje pełen atrakcji wypoczynek.

Yavor Palace – Słoneczny Brzeg 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1649 2420 2999 4299

Lipiec od 2199 3449 3849 5930

Sierpień od 1820 2620 3299 4630

Wrzesień od 1649 2449 2999 4349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 2099 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 599 670

CENA OD

1649 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Słoneczny Brzeg

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Nowocześnie urządzony, zadbany obiekt hotelowy ukierun-
kowany głównie na ludzi młodych, w którym można aktywnie 
spędzić czas i skosztować smacznej kuchni. Hotel położony jest 
w centrum miejscowości Słoneczny Brzeg i ok. 5 km od centrum 
zabytkowego Nesebaru (dojazd komunikacją miejską lub spacer 
wzdłuż plaży). W pobliżu hotelu znajduje się wiele sklepów, re-
stauracji, pubów, dyskotek. W odległości ok. 120 km od Warny 
i ok. 30 km od międzynarodowego lotniska w Burgas.
Plaża
Obiekt umiejscowiony ok. 400 m od pięknej, piaszczystej plaży 
(przejście przez ulicę). Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 
10 leva/leżak).
Do dyspozycji gości
Hotel został gruntownie zmodernizowany w 2004 r. Recepcja 
24 - godz., basen, restauracja główna z tarasem, bar przy base-
nie, lobby bar, sejf (dodatkowo płatny ok. 6 BGN/dzień), punkt 
wymiany walut, studio kosmetyczne, fryzjer, ekskluzywne kasyno 
(m.in. ruletka, poker, Black Jack, automaty), taras słoneczny. Le-
żaki i parasole przy basenie - bezpłatne. Możliwość wypożyczenia 
ręczników plażowych (depozyt ok. 5 leva).
Pokoje
Obiekt oferuje łącznie ok. 300 pokoi. Pokoje typu standard - 
przestronne, 2-osobowe (możliwość 2 dostawek), z  łazienką 
(wc, wanna lub prysznic, suszarka do włosów - do wypożyczenia 
w recepcji za depozytem). Wyposażone w klimatyzację, telefon, 
TV-sat, lodówkę, balkon lub taras. Istnieje możliwość zakwate-
rowania 2 osób dorosłych, 2 dzieci powyżej 2 lat oraz dziecka 
do 2 roku życia.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30-10:00), obiad (12:00-14:00) i kola-
cja (18:00-20:30) w formie bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe oraz kawa i herbata (11:00-23:00). Przekąski i lody 
(11:00-20:00). All Inclusive nie obejmuje importowanych napo-
jów bezalkoholowy i alkoholowy oraz soków ze świeżych owoców.
Program sportowy i animacyjny
Odpłatnie: bilard (płatny ok. 1 EUR), gabinet masażu (ok. 10-
50 EUR w zależności od rodzaju masażu), sauna (ok. 4 EUR/godz.), 

nowoczesne spa (m.in.aromaterapia, hydroterapia, thalasso te-
rapia, zabiegi antycellulitowe), łaźnia turecka, sporty wodne na 
plaży (m.in. windsurfing, narty wodne, banan). W pobliżu hotelu 
znajdują się 2 aquaparki - Action Aquapark w Słonecznym Brzegu 
oraz Aqua Paradise niedaleko Nesebaru.
Internet
W lobby hotelu płatne wi-fi - ok 2euro/1h, ok 6 euro/1 dzień, ok. 
12 EUR/3dni, ok 18 euro/7dni. W  pokojach internet płatny ok. 
6 EUR/dzień, ok 18 EUR /7 dni.
www.hoteldiamondbg.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Hotel polecany osobm młodym i szukającym rozrywki.

Diamond – Słoneczny Brzeg 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1649 zł

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1649 2420 2999 4299

Lipiec od 2199 3449 3849 5930

Sierpień od 1820 2620 3299 4630

Wrzesień od 1649 2449 2999 4349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 2099 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 599 670

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Słoneczny Brzeg

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ***
Hotel w pobliżu kurortu ale z dala od zgiełku Słonecznego Brzegu. Wyjątkowa oferta, wygodne all inclusive za przystępną cenę, plus za 
świeże wnętrza. Polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu na komfort zakwaterowania w studiach lub apartamentach oraz nasz 
własny Figlo Club z polskimi animatorami - wakacje tu będą beztroskie i radosne!

Festa Gardenia Hills – Słoneczny Brzeg +
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Bułgaria Słoneczny Brzeg

Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel po rekonstrukcji, wykończony i oddany do użytku w 2017 r. 
Położony w zacisznej okolicy, ok.1 km od głównej ulicy Słoneczne-
go Brzegu, na jego obrzeżach. Do tętniącego życiem przez okrą-
głą dobę kurortu, pełnego atrakcji, sklepów i restauracji, dowozi 
bezpłatnie bus hotelowy. Lotnisko w Burgas oddalone jest o ok. 
30 km, natomiast lotnisko w Warnie ok. 100 km.
Plaża
Ok. 1300 m od długiej i  piaszczystej plaży oraz promenady 
w Słonecznym Brzegu. Leżaki i parasole na plaży dostępne za 
dodatkową opłatą. Kilka razy dziennie z hotelu do plaży kursuje 
bezpłatny bus hotelowy.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z kilku połączonych ze sobą 3- i 4-piętrowych 
budynków z 24- godz. recepcją z sejfami (płatne), przechowal-
nią bagażu, sklepikiem, restauracją główną, barem, basenem 
zewnętrznym i brodzikiem dla dzieci, tarasem słonecznym z le-
żakami i parasolami. Za dodatkową opłatą: parking, pralnia.
Pokoje
Ok. 100 przestrzennych pokoi typu studio i apartamentów. Wypo-
sażone w łazienkę (prysznic, WC), TV sat., telefon, balkon. Studia 
2-os. z możliwością 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej. 
Apartamenty posiadają osobną sypialnię oraz pokój dzienny 
z podwójną rozkładaną sofą dla maksymalnie 4 os. (2+2 os. na 
dostawce: 2 dzieci lub 1 dziecko i 1 dorosły). Na życzenie łóżeczko 
dla niemowlaka po uprzednim zgłoszeniu przy rezerwacji. Kli-
matyzacja w pokojach od strony przeciwnej niż od basenu jest 
tylko w salonie, w pokojach od strony basenu - we wszystkich 
pomieszczeniach. W recepcji możliwość wypożyczenia żelazka, 
suszarki do włosów oraz czajnika.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (12:30-14:00), kolacje 
(19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej z zewnętrz-
nym tarasem. Raz w tygodniu kolacja regionalna z specjałami 
kuchni bułgarskiej. Popołudniowe przekąski/ciastka (16:00-17:00). 
W ciągu dnia (10:00-22:00) i do posiłków lokalne napoje alkoho-
lowe (wino, piwo, drinki) i bezalkoholowe (woda, kawa, herbata, 
napoje) serwowane w wyznaczonych miejscach na terenie hotelu.

Program sportowy i animacyjny:
Kilka razy w tygodniu program animacyjno-sportowy (aerobik, 
zawody, przedstawienia, mini disco, konkursy itp.) oraz wieczor-
ne przedstawienia. Hotel oferuje również wielofunkcyjne boisko 
sportowe oraz dla dzieci: brodzik i plac zabaw. Od połowy czerwca 
do połowy września FIGLO KLUB z animacjami w języku polskim.
Internet
WiFi w lobby bezpłatnie.

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1399 2070 2670 3799

Lipiec od 1770 2580 3220 4570

Sierpień od 1620 2370 2970 4220

Wrzesień od 1549 2299 2920 4199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1399 1899 

Cena za dziecko (2-15 lat) już od 620 699

CENA OD

1399 zł
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Bułgaria Słoneczny Brzeg

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel po gruntownym remoncie w 2015/16 roku, zyskał nowy wy-
gląd zewnętrzny i komfortowe wnętrza. Położony jest w central-
nej części Słonecznego Brzegu. Blisko stąd do wszelkich atrakcji 
tętniącego życiem przez okrągłą dobę kurortu: nadmorskiego 
deptaku, sklepików, barów i restauracji. Odległość od między-
narodowego portu lotniczego w Burgas wynosi około 30 km, do 
lotniska w Warnie około 100 km. Do starówki w Nesebarze ok. 
4,5 km.
Plaża
Hotel oddalony o ok. 300 m od pięknej, szerokiej i piaszczystej 
plaży oraz nadmorskiej promenady. Leżaki i parasole - dodat-
kowo płatne.
Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy składa się z kilku budynków o zróżnicowa-
nej wysokości 3-, 4-, 5-piętrowych, okalających skrzydłami strefę 
basenowo-wypoczynkową. Recepcja 24 - godz., 2 windy, kan-
tor, przechowalnia bagażu, gabinet fryzjerski. Ponadto: główna 
restauracja bufetowa, restauracja a la carte, lobby bar, bar przy 
basenie; obszerny basen z brodzikiem (słodka woda) i tarasem 
słonecznym, bezpłatne leżaki i parasole przy basenie. Brak moż-
liwości wypożyczenia ręczników kąpielowych. Dostępny pokój 
bagażowy.
Pokoje
Hotel dysponuje 252 świeżo odnowionymi pokojami 2-os de luxe 
(możliwość dostawki dla 2 dzieci). Wszystkie pokoje posiadają 
łazienkę (wc, prysznic, suszarka do włosów), TV-sat, telefon, lo-
dówkę, balkon, a także centralnie sterowaną klimatyzację.
Łóżeczko dla niemowląt - płatne (ok. 5 leva/dzień).
Wyżywienie
Formuła All Inclusive zawiera: śniadania (07:30-10:00), obiady 
(12:00-14:00) i kolacje (18:00-21:00) w formie bufetu. Lokalne 
napoje alkoholowe, np.: wino, piwo, brandy, koniaki, likiery, rum, 
gin, whisky, tequila oraz bezalkoholowe: pepsi-cola, mirinda, to-
nic, woda mineralna, serwowane (11:00-23:00) w lobby barze, 
a (10:00-18:00) w barze przy basenie. Ciastka, kawa, herbata 
i  lody (10:00-18:00), dania z grilla (18:00-20:00), przekąski 
(11:00-17:00).

Program sportowy i animacyjny
Tenis stołowy, bilard, masaże, fitness, salon piękności, i solarium 
(za opłatą), wypożyczalnia rowerów. Na plaży duży wybór różno-
rodnych sportów wodnych (za dodatkową opłatą).Dla dzieci- plac 
zabaw. W okresie czerwiec- wrzesień prowadzone są animacje dla 
dorosłych i dla dzieci
Internet
Internet Wi-Fi - płatny (ok. 25 BGN/tydz.).
www.hotelbaikalbg.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Hotel blisko plaży i centrum Słonecznego Brzegu. Polecany szczególnie rodzinom z dziećmi i wszystkim tym, pragną spędzić beztroskie 
wakacje w formule All Inclusive za rozsądną cenę. Plus za świetną lokalizację i odnowione wnętrza.

Baikal – Słoneczny Brzeg +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1749 zł

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1849 2749 3199 4849

Lipiec od 2449 3949 4270 6770

Sierpień od 1949 2899 3499 5099

Wrzesień od 1749 2699 3199 4770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1630 2299 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 549 620

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Słoneczny Brzeg

Kategoria lokalna: ***+

Położenie
Hotel po renowacji w 2015 r., położony w samym sercu Słonecz-
nego Brzegu, co pozwala na doskonały dostęp do wszelkich 
lokalnych rozrywek, barów i restauracji. 4-piętrowy budynek ho-
telowy okala skrzydłami niewielki basen skąd tylko kilka kroków 
do promenady i piaszczystej plaży. Od międzynarodowego portu 
lotniczego w Burgas hotel dzieli odległość ok. 30 km, od lotniska 
w Warnie ok. 100 km. Do starówki w Nesebarze ok. 6 km. 
Plaża
Obiekt usytuowany tuż (ok. 50 m.) przy pięknej, szerokiej i piasz-
czystej plaży opadającej łagodnie do morza - należy przejść 
jedynie nadmorską promenadę. Leżaki, parasole na plaży - za 
dodatkową opłatą ok 10 leva.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z sejfem (płatny ok. 5LV/dzień), punkt wy-
miany walut, fryzjer, salon piękności, sklepik z pamiątkami, mini 
market. Restauracja główna, restauracja a’la carte oraz lobby bar 
(dodatkowo płatne). Hotel posiada niewielki basen zewnętrzny 
oraz brodzik dla dzieci otoczony tarasem słonecznym. Leżaki 
i parasole przy basenie - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 120 odnowionych, prosto i przyjemnie urzą-
dzonych i pokoi 2-os. (możliwość dostawki dla 2 dzieci - rozkła-
dany fotel). Wyposażone są w łazienkę (prysznic, WC), centralnie 
sterowaną klimatyzację, telefon, TV-sat, mini lodówka oraz bal-
kon. Łóżeczko dla niemowlęcia - bezpłatnie. Możliwość wypoży-
czenia suszarki do włosów na recepcji płatne ok 5 leva za 1,5 h.
Uwaga! Przy zakwaterowaniu 2+2 nie ma możliwości potwier-
dzenia dodatkowo dziecka do lat 2.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu serwowane w restau-
racji głównej.
Program sportowy i animacyjny
W obiekcie dostępna jest siłownia i jacuzzi przy basenie (bezpłat-
nie) oraz w pobliżu hotelu minigolf, bilard, tenis ziemny, sauna 
i zabiegi masażu (za dodatkową opłatą). Sporty wodne na plaży 
dodatkowo płatne. Dla najmłodszych hotel posiada brodzik oraz 
plac zabaw.

Internet
W hotelu dostępny jest internet bezprzewodowy - bezpłatnie 
w lobby oraz pokojach.
avligabeach.com

Przy plaży We dwoje

Średniej klasy, schludny hotel - plus za perfekcyjną lokalizację w centrum miasta oraz bliskość plaży. Polecamy osobom lubiącym bliskość 
lokalnych atrakcji.

Avliga Beach – Słoneczny Brzeg +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1420 zł

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1420 1999 2630 3599

Lipiec od 1849 2770 3270 4799

Sierpień od 1549 2149 2849 3849

Wrzesień od 1420 2049 2630 3699

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 599 670

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Słoneczny Brzeg

Kategoria lokalna: ***+

All Inclusive We dwoje

Położenie
Otwarty w 2009r. hotel Calypso położony jest w południowej 
części Słonecznego Brzegu, skąd niedaleko (ok. 3 km) do uro-
czego miasteczka Nesebar (UNESCO) z  jego niepowtarzalną 
atmosferą, wąskimi kamiennymi uliczkami i mariną. Nieopodal 
hotelu znajdują się liczne kawiarnie, bary, supermarkety a nieco 
dalej (w centrum Słonecznego Brzegu ok. 3 km od hotelu) kluby 
nocne i dyskoteki (łatwy dojazd komunikacją miejską). Do lotni-
ska w Burgas ok. 35km, do lotniska w Warnie ok 105 km.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 500 m. od pięknej, długiej, piaszczystej 
publicznej plaży. Przejście do plaży przez główną ulicę. Parasole 
i leżaki dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
24 godz. recepcja, lobby bar, bar przy basenie, restauracja głów-
na w przyjemnym, prostym skandynawskim stylu z niewielkim 
tarasem, basen zewnętrzny, nieduża przestrzeń przy basenie 
z parasolami i leżakami (bezpłatne).
Pokoje
4- piętrowy hotel z ponad 100 pokojami 2 – osobowymi z możli-
wością dostawki dla 1 osoby dorosłej lub dziecka. Pokoje wypo-
sażone są w łazienkę (z prysznicem i WC), klimatyzację, telefon, 
TV-sat, mini-lodówkę, sejf (dodatkowo płatny). Każdy pokój 
posiada balkon. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7:30-10:00), obiad (12:30-14:30), kolacja 
(18:30-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej. Przekąski 
(15:00-17:00), lody (10:00-23:00), lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe serwowane w barze przy basenie (10:00-23:00). 
Raz w tygodniu wieczór bułgarski.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne animacje dla dzieci 6 dni w tygodniu oraz 
klub dla dzieci. Dwa razy w tygodniu wieczory z animacjami dla 
dorosłych. Goście mogą korzystać z bezpłatnej siłowni.

Internet
Internet na terenie hotelu dodatkowo płatny (ok 6 BGN/1 dzień, 
30 BGN/7 dni)
www.calypso.bg

Nieduży hotel, wystrojem przywołujący swobodną wakacyjną atmosferę, przypadnie do gustu młodym klientom i wszystkim ceniącym 
naturalny, niezobowiązujący styl. Polecamy szczególnie parom.

Calypso – Słoneczny Brzeg +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1599 2399 2999 4349

Lipiec od 2249 3570 4020 6220

Sierpień od 1830 2649 3399 4770

Wrzesień od 1499 2320 2849 4220

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 620 670

CENA OD

1499 zł

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Bułgaria Słoneczny Brzeg

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Kameralny hotel położony tuż przy złotej, piaszczystej plaży 
(50 m), ulokowany pomiędzy Sozopolem a niewielką miejsco-
wością Czernomorec. Do centrum Czernomorec ok, 2.5 km a do 
Sozopola ok. 8km. Do lotniska w Burgas ok. 40 km, a do lotniska 
w Warnie ok. 160 km.
Plaża
50 metrów od hotelu znajduje się ładna, piaszczysta plaża; leżaki 
oraz parasole dodatkowo płatne. Na plaży możliwość uprawiania 
sportów wodnych za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h z możliwością przechowania bagażu, sejf (płatny), 
hotelowa restauracja serwująca dania w formie bufetu z niewiel-
kim tarasem, lobby bar, mini- market (przy hotelu Black Sea Star). 
Dodatkowo nieduży basen (18m2, gł. 1,30m), brodzik dla dzieci 
(gł. 45cm). Leżaki i parasole przy basenie- bezpłatnie.
Pokoje
4-piętrowy hotel z ponad 50 pokojami 2 – osobowymi (z możli-
wością dostawki dla 1 osoby dorosłej lub maksymalnie 2 dzieci). 
W pokoju znajduje się łazienka z prysznicem lub wanną, suszarką 
do włosów i bezpłatnym zestawem kosmetyków. Dodatkowo kli-
matyzacja oraz TV - Sat. Pokoje posiadają balkon.
Wyżywienie
All inclusive soft: śniadania (08:00-10:00), obiady (12:00-14:00), 
kolacje (19:00-21:00). Wszystkie posiłki są serwowane w formie 
bufetu w hotelowej restauracji. Lokalne napoje alkoholowe (wino 
i piwo) i bezalkoholowe dostępne do posiłków. Lokalne piwo 
w wyznaczonych barach w godzinach 10:00 - 21:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Oferuje spokojny 
relaks przy basenie.
Internet
Bezpłatne WiFi dostępne w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
www.royalbeach-hotel.com

Soft All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje

Idealne miejsce na sielskie wakacje blisko plaży w spokojnym otoczeniu, z dala od zgiełku dużych kurortów i w miłej atmosferze 
przytulnego hotelu.

Royal Beach – Sozopol 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: wtorki i piątki

CENA OD

1520 zł

KOD IMPREZY: BUL 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.

Czerwiec od 1520 2199 2799 3930

Lipiec od 1949 2949 3430 5099

Sierpień od 1649 2320 2999 4130

Wrzesień od 1520 2220 2799 3970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1470 1949 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 599 670

7
dni

4
dni

10
dni

11
dni

14
dni

Długość pobytu: 
4, 7, 10, 11 lub 14 dni
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Chorwacja

      –› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań  
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Chorwacja

W regionie
Korcula
Jedna z największych wysp Dalmacji, porośnięta 
bujną, śródziemnomorską roślinnością. Skom-
plikowana historia tego regionu jest widoczna 
w architekturze i zabytkach i zachwyca co roku 
turystów z całej Europy. Tu podobno urodził się 
słynny żeglarz Marco Polo. Największą atrakcją 
tej okolicy jest samo miasto Korcula, zwane 
małym Dubrowvnikiem, którego starówka leży 
na małym owalnym półwyspie. Spacerując krę-
tymi brukowanymi uliczkami ma się wrażenie 
że czas się zatrzymał i tylko liczne kawiarnie 
i galerie przypominają, że jesteśmy w XXI w.
Półwysep Peljesac
Jeden z urokliwych zakątków Chorwacji. Ten 
górzysty półwysep jest jednym z bardziej 
dzikich miejsc na wybrzeżu, a jego najwyższy 
szczyt - św. Ilja jest strażnikiem pogody na 
wyspie i przyczyną zaskakujących zjawisk 
pogodowych co powoduje, że jest to świetne 
miejsce do uprawiania windsurfingu. Cieka-
wostką są żyjące tylko tutaj, sprowadzone 
z Ameryki Południowej, żeby poradzić sobie ze 
żmijami - mangusty. Żmije zostały przepędzone 
w wyższe partie gór natomiast mangusty same 
stały się atrakcją turystyczną.
Makarska Riwiera 
Jeden z najpiękniejszych fragmentów wybrzeża 
adriatyckiego. Ciągnie się na odcinku ok. 
60 km, pomiędzy miastami Brela i Gradac. 
Sercem tego regionu jest Makarska, stanowiąca 
centrum turystyczne, kulturalne i ekonomiczne. 
Makarska Riwiera słynie głównie ze żwirkowych, 
ciągnących się kilometrami plaż, o łagodnym 
zejściu do krystalicznie czystego morza. Jest też 
wiele dzikich plaż oraz malowniczych zatoczek.

Kasztelańska Riwiera
Region turystyczny północnej Chorwacji jest 
jednym z bardziej znanych na polskim rynku. 
Jego najważniejsze miasta to Sibenik i Trogir. 
Miasto Omis
Położone między Splitem, a Makarską, 
w samym sercu Dalmacji miasto Omis jest 
doskonałym miejscem na spokojny urlop. 
W dawnych czasach był najważniejszym 
pirackim miastem na wybrzeżu, a tutejsi 
piraci uznawani byli za najgroźniejszych na 
Morzu Śródziemnym. Dziś miasto jest centrum 
aktywnej turystyki. Rafting na rzece Cetina, 
nurkowanie, wędkarstwo, wspinaczki górskie, 
piesze wędrówki, surfing, to tylko kilka z boga-
tej oferty regionu.

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 fa-
kultatywnych, posiłków innych niż wymienio-
ne w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie 
podano inaczej, opłaty klimatycznej ok. 1 EUR/
dzień/os. w zależności od położenia hotelu oraz 
innych wydatków osobistych.

Bośnia
i Hercegowina

CHORWACJA

Orebic Neu
m

Korcula

M
ak

ar
sk

a

Vela Luka

Gra
dac

Bas
ka

 Voda

Om
is

Sla
no

Lopud M
lin

i
Dubro

vn
ik

Tu
ce

pi

Po
dgo

ra

Igr
an

e

Vodice

Starigrad Paklenica

Seget
Ciovo

Ziv
ag

osc
e

Kaś
te

l K
am

belo
va

ć

Szibenik

Hvar Stari Grad

M
im

ice
Grecja

Chorwacja

Włochy

Węgry

Zwana krainą tysiąca wysp położonych malowniczo 
wzdłuż całego wybrzeża Adriatyku i tworzących 
krajobraz niespotykany nigdzie w Europie. Doskonały 
klimat, krystalicznie czyste morze i doskonała kuchnia 
sprzyjają wypoczynkowi, a krajobraz zmieniający się 
co chwilę zachęci do zwiedzania nawet najbardziej 
zatwardziałych miłośników plaży.

Informacje ogólne 

Wiza
Przy pobytach do 90 dni obywateli polskich 
nie obowiązują wizy. Wjazd do Chorwacji 
odbywa się na podstawie dowodu osobi-
stego LUB paszportu.

Czas
Taki jak w Polsce.

Język urzędowy
Chorwacki.

Waluta
HRK - Chorwacka Kuna. Można płacić 
kartami kredytowymi i korzystać z banko-
matów. W miejscowościach turystycznych 
istnieje wiele miejsc w których można 
wymienić dolary i euro.

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

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Chor-
wacji trwa od 15 czerwca do 15 września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie od 45 HRK; 
woda 1 l - 6 HRK; 
piwo w barze od 10-15 HRK; 
kawa w kawiarni od 5 HRK 
Ceny w kurortach w sezonie są dużo wyższe 
od tych poza sezonem i tych w głębi kraju.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Gdańska, Poznania 
i Katowic. Zbiórka na 2 godz. przed plano-
wanym wylotem przy stanowisku Rainbow 
na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosi-
my sprawdzać na: R.pl/rozklady.

Chorwacja

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Korčula - nieziemska, majestatyczna wyspa 
winem płynąca w południowej Dalmacji. Jest 
połączeniem zjawiskowej przyrody i tysiącletniej 
kultury.  Swoją bogatą roślinnością oraz lazuro-
wym morzem zachwyci niejednego… 
Korčula to nie tylko mit wielkiego podróżnika 
Marco Polo, ale przede wszystkim wspaniałe 
krajobrazy i przepiękne zabytki. Zapraszam 
serdecznie! 

Justyna Wiaderny
Rezydent Rainbow

Wycieczki lokalne

Perła Adriatyku - Dubrownik
Znakomicie zachowane Stare Miasto Dubrovnika jest unikalne 
ze względu na wykładane jasnym marmurem place, strome 
brukowane uliczki, wysokie domy, klasztory, kościoły, pałace, 
fontanny i muzea. Stare mury miejskie odgradzają miasto od 
ruchu ulicznego. W czasie wycieczki poznacie historię miasta, 
zobaczycie katedrę oraz najstarszą w Europie aptekę Francisz-
kanów. To także miejsce chętnie wybierane przez scenarzystów 
wielu znanych produkcji filmowych, m.in. serialu Gra o Tron. 
Cena od 289 zł/os.

Wyspa Korcula 
Jedyna w swoim rodzaju wycieczka, która łączy w sobie zapo-
znanie się z historią i kulturą miasta i wyspy Korcula. Bez wąt-
pienia jest to jedno z najpiękniejszych miast w całej Chorwacji, 
nazywane małym Dubrownikiem, otoczone jest również murami 
obronnymi. Skrywa w sobie wiele ciekawych zaułków oraz bu-
dowli. W czasie wycieczki będą Państwo mieli okazję poznać 
najciekawsze i najpiękniejsze zakątki wyspy oraz degustować 
najlepsze tutejsze wina i oliwy. Cena od 179 zł/os.

Mostar i Medjugorje
Medjugorje to niewielkie miasteczko w  Bośni, skryte wśród 
szczytów gór. To miejsce, w którym w 1981 r. sześciorgu dzieciom 
objawiła się Matka Boża – Królowa Pokoju. Obecnie to największe  

Chorwacja
Orebic i Korcula
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Mostar

Dubrownikv

Mostar
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Sanktuarium Maryjne na Bałkanach. Mostar to kolejne bajeczne 
miasto Bośni łączące wiele kultur i religii, tak jak stanowiący cen-
tralny punkt miasta most, z którego latem młodzieńcy urządzają 
zawody w pokazowych skokach do wód Neretvy. Wizyta w tym 
mieście, stanowiącym kwintesencję bałkańskiego tygla, z pew-
nością pozostawi niezapomniane wrażenia. Cena od 309 zł/os.
 
Fish Picnic
Zapraszamy na relaksujący rejs po zatokach i wyspach Chorwa-
cji. W czasie rejsu będziecie mieli okazję spróbować regionalnej 
kuchni oraz lokalnych trunków. Poza tym Fish Picnick to raj dla 
tych, którzy kochają naturę: piękne widoki, kąpiele morskie i sło-
neczne. Cena od 129 zł/os.

Zwiedzanie

Stare miasto Korcula
Bez wątpienia, jedno z najpiękniejszych miast w całej Chorwacji 
otoczone potężnym murem. Skrywa w sobie wiele ciekawych 
zaułków oraz pięknych budowli. Zabytkowa, stara część miasta 
jest położna na niewielkim półwyspie.

Muzeum Morskie 
Poznaj morską przeszłość Orebicia! Ciekawe muzeum znajdu-
jące się w mieście Orebić, przy nadmorskim deptaku. W swoich 
zbiorach posiada bardzo cenne eksponaty z bogatej, związanej 
z morzem przeszłości miasta. Miasto Orebić stanowi symbol mo-
rza i żeglugi Dalmacji. Muzeum powstało w 1957 roku. 

Jaskinia Vela Spila
Dzięki temu miejscu w Vela Luce można cofnąć się w czasie o ty-
siące lat, gdyż jest to jaskinia posiadająca ślady bytowania ludzi 
prehistorycznych. Spacer pośród gajów oliwnych z widokiem na 
całe miasto położone w malowniczej zatoce zaprowadzi nas do 
miejsca, gdzie spotkamy się z żywą historią. 

Dla aktywnych

Windsurfing i kitesurfing
W Orebiciu znajduje się polska baza windsurfingowa. Warunki tu-
taj są wręcz wymarzone do uprawiania tych sportów: odpowied-
nie wiatry, słoneczna pogoda i ciepła woda, brak większych fal.

Przyroda

Wyspa Badija
Na Badiję można dotrzeć taksówką wodną z Korculi. Pokryta jest 
pięknymi sosnowymi lasami, gdzieniegdzie widać także dęby 
i drzewka oliwne. Plaża na wyspie jest kamienista, z łagodnym 
zejściem do wody. Woda jest krystalicznie czysta, co sprzyja m.in. 
nurkowaniu. Zalecamy zaopatrzyć się w buty przeciwko jeżow-
com. Na wyspie znajduje się klasztor franciszkański z XV wieku. 
Cele mnichów zostały przerobione na apartamenty do wynajęcia. 
Spotkasz tutaj w większości pary, które bardzo upodobały sobie 
spokój i piękno Badiji.

Wyspa Proizd
Proizd to zdecydowanie najbardziej malownicza wyspa w okolicy 
Vela Luki. Znajdziemy na niej 4 plaże, a każda z nich odkryje przed 
nami coś wyjątkowego. Spokojne spacery, cisza przerywana tylko 
pięknymi dźwiękami cykad i widok na wyspę Korcula spowodują, 
że zakochają się Państwo w charakterze tego miejsca.

Wyspa Mljet
Lasy na prawie całej powierzchni, czynią z niej jedną z najbar-
dziej zalesionych wysp Adriatyku. Przepiękna i niezwykle urokli-
wa, z krasowymi pagórkami wychodzącymi z urodzajnej niziny 
krasowej. Najwyższym punktem na wyspie jest Veliki Grad (513 
m n.p.m.). Do większych zatok należą: Tatinica, Sobra, Pomena, 
Polacze, Prożura, Okuklje oraz Saplunara. Środek wyspy zdobi 
słone jeziorko z malutką wysepką, na której jest XII-wieczny 
Klasztor Franciszkanów.

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

Chorwacja Orebic i Korcula

KorculaKorcula
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Położenie
Hotel położony w pierwszej linii brzegowej. Widok z hotelu roz-
pościera się na urokliwe stare miasto Korcula. Oddalony o ok. 1 km 
od centrum Orebića, gdzie znajdują się liczne sklepy, bary, restau-
racje itp. (dojście promenadą). Transfer z lotniska do hotelu trwa 
ok. 3 godz. W odległości ok. 1 km od hotelu (w centrum Orebića) 
znajduje się przystanek autobusu komunikacji miejskiej, z którego 
można dostać się do innych miasteczek wybrzeża.
Plaża
Obiekt położony tuż przy żwirowej plaży. Leżaki i parasole na 
plaży - płatne (ok. 40 HRK/komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby 24 - godz., przechowalnia bagażu (bezpłatna), 
klimatyzowana restauracja główna (dostępne bezpłatne krze-
sełka dla dzieci), drink bar, bar przy basenie, duży basen oraz 
brodzik dla dzieci (ze słodką wodą), taras słoneczny, leżaki i para-
sole przy basenie - bezpłatne, brak ręczników kąpielowych, hotel 
akceptuje karty kredytowe. Na terenie hotelu znajduje się kantor.
Pokoje
Hotel posiada 184 elegancko urządzonych pokoi 2 -sobowych 
(w pokojach z widokiem na morze - możliwość 1 dostawki w for-
mie rozkładanego fotela, w pokojach z widokiem na ogród - brak 
możliwości dostawek, nie można tu również wstawić łóżeczka 
dla dziecka, łóżka tylko małżeńskie), z  łazienkami (suszarka 
do włosów) i balkonami francuskimi. W pokojach znajdują się: 
TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), lodówka (bezpłatna), mini bar 
(dodatkowo płatny), klimatyzacja (centralnie sterowana, bezpłat-
na). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne i na zamówienie 
(w momencie dokonywania rezerwacji).
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:00-14:00) 
i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu. W trakcie trwania 
posiłków serwowane są bez ograniczeń napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe: lokalne piwo i wino. Uwaga! W barze hotelowym 
przy recepcji All Inclusive light nie obowiązuje.
Program sportowy i animacyjny
W wybrane dni tygodnia (3 - 4 x w tygodniu) program anima-
cyjny dla dzieci i dorosłych (gry i zabawy, mini disco, badminton, 

aerobik, gra w kule tzw. boccia itp.). 2, 3 x w tygodniu hotel or-
ganizuje wieczory z muzyką na żywo. Dostępny jest również mini 
klub dla dzieci. W miejscowości Perna (oddalonej o ok. 3 km) 
znajduje się centrum nurkowe. Istnieje możliwość korzystania 
z kortów tenisowych w hotelu Bellevue oddalonym o ok. 500 m 
(dodatkowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu (również w pokojach) in-
ternet Wi-Fi - bezpłatny, kącik internetowy - dodatkowo płatny 
(ok. 20 HRK/30 min.).
www.grandhotelorebic.com

Light All Inclusive Przy plaży We dwoje

Ekskluzywny obiekt, idealny nawet dla najbardziej wymagających Klientów. Świetnie usytuowany w lesie piniowym i przy plaży. Godny 
polecenia ze względu na wysoki standard usług. Lokalizacja sprzyja wypadom do Dubrovnika, Mostaru czy na pobliską Korculę. Hotel 
wysoko oceniany przez naszych stałych Klientów.

Aminess Grand Azure – Orebic +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1749 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: CSO 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.

Kwiecień od 2249 3749 4270 6770

Maj od 2199 3649 4199 6599

Czerwiec od 2570 4349 4799 7770

Lipiec od 2999 5299 5520 9349

Sierpień od 2820 4599 5220 8199

Wrzesień od 1749 2949 3430 5430

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 670 699 

Wyloty w: czwartki

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest w cichej zatoce, ok. 3 km od centrum Starego 
Miasta Korčula, gdzie znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje 
itp. (do centrum można dojść promenadą lub skorzystać z wodnej 
taksówki). W odległości ok. 300 m. od hotelu znajduje się przy-
stanek autobusu komunikacji miejskiej, którym można dostać się 
do Starego Miasta Korčula. Najbliższy sklep znajduje się ok. 50m. 
od hotelu. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. 30 min.
Plaża
W pobliżu hotelu znajdują się dwie piaszczysto-żwirowe plaże. 
Najbliższa leży w odległości ok. 70 m od hotelu. Możliwość wy-
pożyczenia leżaków i parasoli za dodatkową opłatą (ok. 8 EUR/
dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja hotelowa, 2 restauracje a la carte, cztery 
bary, 2 bary w basenie, tawerna na plaży, dwa baseny zewnętrz-
ne, taxi wodne przy plaży (płatne).
Pokoje
Hotel posiada 177 wygodnych i nowoczesnych pokoi. Każdy po-
siada łazienkę z prysznicem lub wanną, telefon, sejf (bezpłatny), 
TV-sat, indywidualnie sterowaną klimatyzację i balkon. Hotel 
oferuje:
Pokój standardowy - o pow. 18-20 m2.
Pokój rodzinny – o pow. 31-36 m2.
Pokój superior – o pow. 23-27 m2.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Boisko wielofunkcyjne, stół do ping-ponga, minigolf (płatny, ok 
3 EUR/godzina), wypożyczalnia kajaków i łódek na plaży (płatne), 
mini klub, plac zabaw dla dzieci, ściana wspinaczkowa dla dzie-
ci, mini ogród botaniczny, wypożyczalnia rowerów (płatna ok. 
6 EUR/godzina), wieczory tematyczne, 2 korty tenisowe (płatne 
ok 7 EUR/godzina). Hotel prowadzi animacje dla dzieci w mini 
klubie dla grup wiekowych 4-7 i 8-14, warsztaty tematyczne dla 
dzieci, fitness na świeżym powietrzu.
Internet
Darmowy dostęp do Wi-Fi na terenie całego obiektu.

Light All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Port 9 – Korcula +

Gorąco polecamy ten nowoczesny, designerski hotel, oddany do użytku na przełomie maja/czerwca 2017. Oprócz doskonałych pokoi, 
ładnego, zielonego terenu, okalającego hotel skorzystacie Państwo z bliskości jednego z najpiękniejszych miast na Bałkanach. Stare Miasto 
Korcula posiada  piękną zabudowę, kamienne uliczki, tradycyjne konoby i klimat, którego się nie zapomina. Zapraszamy!

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: CSO 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.

Kwiecień od 2199 3470 4020 6130

Maj od 2070 3299 3799 5849

Czerwiec od 2430 4070 4399 7130

Lipiec od 3099 5270 5520 9149

Sierpień od 2999 4799 5349 8349

Wrzesień od 1999 3420 3699 6049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1920 2849 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1049 1049 

CENA OD

1999 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony wśród pięknej, śródziemnomorskiej roślinno-
ści, oddalony o ok. 500 m. od centrum Starego Miasta Korcula, 
gdzie znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje itp. (dojście do 
centrum wzdłuż plaży). Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 
3,5 godz.. W odległości ok. 650 m od hotelu znajduje się przy-
stanek autobusu komunikacji miejskiej.
Plaża
Ok. 60 m. od żwirowej, zatokowej plaży (dojście do plaży po scho-
dach wśród śródziemnomorskiej roślinności). Leżaki i parasole na 
plaży - płatne (ok. 40 HRK/komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Cały obiekt został odnowiony na przełomie 2014/2015 r. (recep-
cja, lobby hotelowe, restauracje, pokoje, bary, basen, teren zielo-
ny). Klienci mogą korzystać również z infrastruktury hotelu Marco 
Polo) Recepcja 24 - godz.z niewielkim lobby, sala TV, klimatyzo-
wana restauracja główna z tarasem z przepięknym widokiem na 
Stare Miasto, winda, drink bar, okrągły basen (ze słodką wodą), 
leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki kąpielowe 
w recepcji, hotel akceptuje karty płatnicze. Istnieje możliwość 
skorzystania ze skrytek sejfowych przy recepcji (za dodatkową 
opłatą ok. 5 EUR/tydzień). Na terenie hotelu znajduje się kantor.
Pokoje
83 pokoje wyposażone w łazienkę (wanna z prysznicem, suszarka 
do włosów) klimatyzację indywidualnie sterowaną (bezpłatna), 
TV-SAT, telefon, minibar (dodatkowo płatny). Istnieje możliwość 
1 dostawki w formie rozkładanej sofy jak również wypożyczenia 
łóżeczka dla dziecka - odpłatnie (ok. 6 EUR/dzień). Hotel oferuje:
Pokój standard – o pow. ok 20 m2, z 1 łóżkiem podwójnym lub 2 po-
jedynczymi z widokiem od strony parku, z balkonem francuskim.
Pokój standard od strony morza – o pow. ok 20 m2 z 1 łóżkiem 
podwójnym lub 2 pojedynczymi, balkon.
Pokój superior - o pow. ok. 23 m2 z widokiem od strony parku, 
balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Program sportowy i animacyjny
Brak animacji na terenie hotelu. W recepcji znajduje się wypoży-
czalnia samochodów, a ok. 200 m od hotelu znajduje się wypo-
życzalnia rowerów (dodatkowo płatna), obok hotelu dostępny 
jest kort tenisowy (dodatkowo płatny). Na plaży sporty wodne 
(dodatkowo płatne).
Internet
Internet bezpłatny w całym hotelu.
www.korcula-hotels.com

Przy plaży

Hotel po remoncie zyskał zupełnie nową jakość. Największym atutem obiektu jest widok na Stare Miasto Korcula. Takie miejsca polecamy 
wszystkim tym, którzy cenią klimat uroczych starówek - wąskie uliczki, małe knajpki, galerie… To wszystko znajduje się tu na wyciągnięcie 
ręki!

Liburna – Korcula 

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: CSO 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.

Kwiecień od 2099 3370 4020 6130

Maj od 1970 3199 3799 5849

Czerwiec od 2270 3820 4299 6899

Lipiec od 2999 5149 5520 9099

Sierpień od 2799 4499 5199 8020

Wrzesień od 1870 3299 3630 6020

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1049 1049 

CENA OD

1870 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Orebic i Korcula

Light All Inclusive Przy plaży

Położenie
Hotel i Ville Bellevue to wyremontowany w 2016 roku kompleks 
położony zaledwie 600 metrów od centrum miejscowości Ore-
bić. Półwysep Pelješac to jedno z najpiękniejszych miejsc w całej 
Chorwacji. Znajduje się w południowej Dalmacji, ok. 100 km od 
Dubrownika. Sąsiaduje z jedną z najpiękniejszych wysp na Ad-
riatyku, Korčulą. Śródziemnomorski klimat sprawia, że region ten 
jest idealnym miejscem do uprawy winorośli i produkcji wyśmie-
nitych win. Transfer z lotniska trwa ok 2,5 h.
Plaża
Żwirkowa plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Zejście do 
plaży w dół po schodkach.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja z tarasem i widokiem na stare miasto Korču-
la (dostępne menu z karty – dodatkowo płatne), bar, odkryty 
basen, basen dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie w cenie, 
parking.
Pokoje
Wyremontowany w 2016 roku kompleks składa się z budynku 
głównego oraz willi położonych tuż obok. W hotelu oferuje-
my zakwaterowanie w pokojach standardowych z widokiem 
na ogród. Pokoje przeznaczone dla dwóch osób, wyposażone 
są w łazienkę, klimatyzację, TV, telefon, minibar (dodatkowo 
płatny), sejf. Zakwaterowanie w villach to wygodne pokoje dla 
maksymalnie 3 osób, z łazienką, tarasem z bocznym widokiem 
na morze, klimatyzacją, TV, telefonem, mini lodówką, czajnikiem, 
mikrofalą i sejfem.
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu. Do 
posiłków napoje (białe i czerwone wino, piwo, napoje bezalko-
holowe).
Program sportowy i animacyjny
Dostępne animacje dla dzieci w hotelu w języku chorwackim.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Bellevue Orebić Hotel – Orebic 

Hotel Bellevue powrócił po latach do naszej oferty, tym razem w zupełnie nowej odsłonie, po generalnym remoncie. Warte uwagi: położenie 
hotelu, w ładnym, zacisznym miejscu, blisko magicznej Korculi i stosunkowo blisko Dubrovnika. Na uwagę zasługuje rozbudowany bufet all 
inclusive. 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: czwartki

KOD IMPREZY: CSO 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.

Kwiecień od 2220 3499 4049 6199

Maj od 2099 3499 3849 6199

Czerwiec od 2570 4299 4630 7520

Lipiec od 3299 5670 5849 9799

Sierpień od 2899 4499 5199 7849

Wrzesień od 2220 3649 4049 6430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2049 3170 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1070 1099 

CENA OD

2099 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



362

Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: ***

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Gorąco polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu na spokojniejszą lokalizację, ładną plażę i wygodną opcję all inclusive. Świetna 
cena w stosunku do standardu oferowanych usług. Adria Beach to od lat najchętniej wybierany hotel w Chorwacji. Zapraszamy!

Adria Beach – Vela Luka +
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Chorwacja Dubrownik

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

1549 zł

KOD IMPREZY: CSO 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.

Czerwiec od 1549 2220 2920 4049

Lipiec od 2170 3349 3970 5930

Sierpień od 1899 2749 3499 4930

Wrzesień od 1799 2649 3349 4770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 2299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1149 1620 

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel położony przy spokojnej zatoce Plitvine, oddalony od cen-
trum o ok. 2,5 km (możliwy dojazd taksówką wodną - cena ok. 1,5 
EUR/1 strona lub spacerem wzdłuż brzegu ok. 30 min.). Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 4 godz. Autobus komunikacji miej-
skiej znajduje się w centrum Vela Luki.
Plaża
Hotel usytuowany ok. 50 m od żwirowej plaży, w zatoce Plitvine. 
Leżaki - płatne (ok. 6-7 EUR/komplet: 2 leżaki, parasol).
Do dyspozycji gości
Hotel remontowany na przełomie 2016/2017 r.(Ogólnodostepne 
części hotelu, tj. restauracja, recepcja i taras zewnętrzny przy re-
stauracji). Recepcja 24 - godz. z lobby, klimatyzowana restauracja 
główna, sala konferencyjna, basen zewnętrzny oraz brodzik dla 
dzieci (ze słodką wodą), taras słoneczny z leżakami i parasolami 
- bezpłatne, plac zabaw dla dzieci, bilard (dodatkowo płatny). Na 
terenie hotelu znajduje się kantor.
Pokoje
Hotel posiada 125 funkcjonalnie i wygodnie urządzonych pokoi 
wyposażonych w łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do wło-
sów), TV-sat, telefon, klimatyzację (centralnie sterowaną, bez-
płatnie), Istnieje możliwość 1 dostawki w formie rozkładanej sofy 
oraz możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - odpłatnie 
(ok. 5 EUR/dzień). Hotel oferuje:
Pokój standardowy – ok. 16 m2, z widokiem od strony gór, z bal-
konem, z łóżkiem podwójnym lub pojedynczymi
Pokój standardowy z widokiem na morze - ok. 16 m2, z balkonem, 
z łóżkiem podwójnym lub pojedynczymi 
Pokój ekonomiczny - ok. 16 m2; pokoje typu economy mają 
skromniejsze wyposażenie oraz nie posiadają balkonu.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive zawierająca: śniadania (07:00-9:30), lunch 
(12:30-14:00) i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bogatego 
bufetu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostępne 
w barze All Inclusive (10:00-22:00). Dodatkowo o godz. 16:00 
podawane będą ciastka lub owoce, kawa i herbata.

Program sportowy i animacyjny
Plac zabaw dla dzieci, bilard, dodatkowo w ramach All Inclusive 
możliwość korzystania bezpłatnie: z kortów tenisowych, tenisa 
stołowego oraz boiska do siatkówki.
Internet
Bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi.
www.humhotels.hr

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Orebic i Korcula

Położenie
Hotel położony na Wyspie Korcula, w miejscowości Vela Luka, 
bardzo klimatycznej z imponującą promenadą, która ciągnie się 
wzdłuż zatoki. Dokładnie po drugiej stronie tej zatoki znajduje 
się hotel Posejdon (ok. 200 m w linii prostej, można przepłynąć 
niedrogim (ok 1 EUR) stateczkiem lub pieszo 1-2 km). Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 4 godz. Autobus komunikacji miej-
skiej znajduje się w centrum Vela Luki.
Plaża
Bezpośrednio przed hotelem znajduje się kamienisto-żwirowa 
plaża. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (6-7 EUR/
komplet: 2 leżaki + parasol).
Pokoje
Recepcja 24 - godz. z lobby, klimatyzowana restauracja serwująca 
dania kuchni daltmatyńskiej i międzynarodowej, nowy basen we-
wnętrzny ze słodką wodą (czynny poza sezonem), bar przy plaży 
i aperitiv bar wewnątrz hotelu, taras słoneczny, gdzie w sezonie 
organizowane są wieczory taneczne. Obok hotelu funkcjonuje 
disco bar w stylu kubańskim (dodatkowo płatny). Hotel posiada 
148 nowocześnie urządzonych pokoi z łazienkami (prysznic, WC, 
suszarka do włosów). W pokojach znajdują się: TV-sat, plazma, 
telefon, klimatyzacja (centralnie sterowana, bezpłatna). Istnieje 
możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - odpłatnie (ok. 
5 EUR/dzień) jak również  możliwość dostawki w formie rozkłada-
nej sofy dla dziecka lub dorosłego. W ofercie posiadamy:
Pokoje standardowe z balkonami z widokiem na ogród – o pow. 
ok. 15 m²
Pokoje standardowe z balkonami z widokiem na morze - o pow. 
ok. 15 m²
Pokoje standardowe bez balkonu z widokiem na ogród - o pow. 
ok. 15 m²
Pokoje economy bez balkonu z widokiem na ogród – o pow. 
o pow. ok. 15 m². Wystrój pokoi podobny jak standard.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00) w formie bufetu, lunch 
(12:30-14:00) w formie bufetu i kolacje (19:00-21:00) w formie 
bufetu. Napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe (piwo, wino, lo-
kalne brandy) podawane są w godzinach 10:00-22:00. O godz. 

17:00 podawane są słodycze i drobne przekąski, kawa, herbata 
oraz woda. W piątki organizowany jest wieczór dalmatyński 
z szerokim wyborem tradycyjnych ryb oraz  innych lokalnych 
specjałów. Na hotelowym tarasie Goście będą podziwiać zachód 
słońca w Vela Luce z kieliszkiem wina i tradycyjną muzyką na 
żywo.
Program sportowy i animacyjny 
Na plaży znajduje się centrum nurkowe, wypożyczalnia łódek, 
rowerów (dodatkowo płatne). Istnieje możliwość bezpłatnego 
korzystania z kortów tenisowych znajdujących się przy hotelu 
Adria Beach (1,3 km). W sezonie (lipiec sierpień) hotel prowadzi 
animacje sportowe oraz organizuje muzykę na żywo (2-3 x w ty-
godniu). Stół do ping ponga w klimatyzowanej sali.
Internet
Wi-Fi bezpłatnie.

Light All Inclusive Przy plaży

Gorąco polecamy! Hotel po kompleksowej przebudowie, nowoczesne, schludne pokoje, ciekawie zaaranżowane miejsca wypoczynkowe 
nad samym morzem. Świetne miejsce wypadowe na pobliskie, dziewicze wyspy, polecamy przeprawę na Proizd.

Posejdon – Vela Luka +

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

1520 zł

KOD IMPREZY: CSO 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.

Czerwiec od 1520 2199 2899 4020

Lipiec od 2130 3299 3899 5849

Sierpień od 1870 2699 3470 4849

Wrzesień od 1570 2370 2970 4299

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1130 1599 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



365

Chorwacja Orebic i Korcula

We dwoje

Położenie
Pensjonat położony jest przy głównej promenadzie, w samym 
centrum Vela Luki. Odległość do morza wynosi ok. 20 m (przej-
ście przez promenadę). Przy promenadzie o długości ok. 2 km 
znajduje się szereg atrakcji turystycznych, sklepy, restauracje, 
kawiarnie, liczne bary i kluby nocne. Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 4 godz.
Plaża
W pobliżu maleńka, miejska plaża, do większej plaży można do-
płynąć stateczkiem (ok. 5 kun) lub dojść pieszo wzdłuż zatoki. 
Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Ostatni remont: miał miejsce latem 2014 r. Recepcja, restauracja 
hotelowa oraz parking (dodatkowo płatny).
Pokoje
Pensjonat posiada 50 świeżo wyremontowanych, funkcjonalnie 
urządzonych pokoi 2-osobowych (możliwość dostawki) z łazien-
kami (prysznic) i wc oraz TV. Klimatyzacja za dopłatą 2 EUR/os./
dzień. Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - 
odpłatnie (ok. 5 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje typu bufet. Napoje do śniadania, kawa, 
herbata, mleko, soki. Do kolacji karafka wina lub piwa na 2 osoby 
(0,5 l), woda, soki do kolacji bez ograniczeń.
Internet
Wi-Fi w recepcji bezpłatny, w pokojach dodatkowo płatny
www.humhotels.hr

Obiekt po gruntownej przebudowie. Doskonały dla osób lubiących bliskość miejskich atrakcji. Świetne miejsce wypadowe na wycieczki, 
polecamy HVAR!

Jadran – Vela Luka 

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: CSO 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.

Czerwiec od 1749 2599 3270 4699

Lipiec od 1870 2749 3470 4930

Sierpień od 1870 2749 3470 4930

Wrzesień od 1499 2149 2849 3930

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1520 1999 

CENA OD

1499 zł

Kategoria lokalna: Pensjonat

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Dubrownik

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

Wyspa Korcula i wina Półwyspu Peljesac
Jedyna w swoim rodzaju wycieczka, która łączy w sobie zapo-
znanie się z historią oraz kulturą wyspy Korčula, jak i położonego 
na małym owalnym półwyspie miasta Korčula oraz degustacja 
najlepszych win w regionie Dalmacji południowej! W czasie wy-
cieczki będziecie Państwo mieli okazję poznać nie tylko najcie-
kawsze zakątki wyspy, ale również zrelaksować się przy kieliszku 
wybornego chorwackiego wina. Cena od 289 zł/os.

Czarnogóra w pigułce
W czasie wycieczki do sąsiedniej Czarnogóry zwiedzimy słynną 
Zatokę Kotorską. Zaczniemy od urokliwego Perastu, skąd prze-

płyniemy na wyspę Matki Boskiej na Skale – jedynej takiej wyspy 
na całym Adriatyku, gdyż zbudowanej z zatopionych okrętów, 
a ponadto miejscu, w którym cuda dzieją się każdego dnia. Nie 
może zabraknąć w trakcie wycieczki Kotoru, czyli zachwycającego 
miasta średniowiecznego, gdzie cofniemy się w czasie spaceru-
jąc po krętych wąskich uliczkach, wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.  Cena od 289 zł/os.

Perła Adriatyku – Dubrownik
Znakomicie zachowane Stare Miasto Dubrovnika jest unikalne ze 
względu na wykładane jasnym marmurem place, strome bruko-
wane uliczki, wysokie domy, klasztory, kościoły, pałace, fontanny 
i muzea. Stare mury miejskie odgradzają miasto od ruchu ulicz-
nego. W czasie wycieczki poznacie historię miasta, zobaczycie 

Dubrownik - Perła Adriatyku to idealne miejsce, 
aby się zakochać… w Chorwacji! Spacer urokli-
wymi uliczkami średniowiecznego miasta, wjazd 
kolejką linową na wzgórze Srđ, skąd rozpościera 
się zapierająca dech w piersiach panorama mia-
sta otulonego błękitem Adriatyku, a na dodatek 
rejs statkiem po rajskich wyspach Elafickich, 
a dla odkrywców wyjazd do tajemniczej Bośni 
oraz urokliwej Czarnogóry. Dubrovnik, to morze 
możliwości!

Aleksander Kowalski 
Rezydent Rainbow

Mostar

Chorwacja
Dubrownik
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Dubrownik
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katedrę oraz najstarszą w Europie aptekę Franciszkanów. To tak-
że miejsce chętnie wybierane przez scenarzystów wielu znanych 
produkcji filmowych, m.in. serialu Gra o Tron. Cena od 109 zł/os.

Mostar i Medjugorje 
Medjugorje to niewielkie miasteczko w  Bośni, skryte wśród 
szczytów gór. To miejsce, w którym w 1981 r. sześciorgu dzieciom 
objawiła się Matka Boża – Królowa Pokoju. Obecnie to największe 
Sanktuarium Maryjne na Bałkanach. Mostar to kolejne bajeczne 
miasto Bośni łączące wiele kultur i religii, tak jak stanowiący cen-
tralny punkt miasta most, z którego latem młodzieńcy urządzają 
zawody w pokazowych skokach do wód Neretvy. Wizyta w tym 
mieście, stanowiącym kwintesencję bałkańskiego tygla, z pew-
nością pozostawi niezapomniane wrażenia. Cena od 269 zł/os.

Przyroda

Wyspa Lokrum
Niewielka wysepka położona ok. 600 m od murów i starówki 
Dubrownika. Ze względu na bogatą faunę i florę, wyspa uzyska-
ła status rezerwatu przyrody. Drzewka laurowe, cyprysy, pinie 
i drzewa oliwne... jest tu naprawdę przepięknie! Najważniejsze 
atrakcje na wyspie to Ogród Botaniczny, gdzie można zoba-
czyć m.in. skupisko kaktusów, ruiny klasztoru Benedyktynów 
z 1023 roku, Fort Royal oraz tzw. Morze Martwe. Obecnie Lokrum 
jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców Du-
brownika oraz turystów. Na wyspę można dotrzeć promem, który 
kursuje ze starego portu w Dubrowniku.

Arboretum w Trsteno 
Najstarszy ogród botaniczny w Chorwacji, oddalony ok. 20 km od 
Dubrownika. Dawniej uważany za jeden z najpiękniejszych w Eu-
ropie. Arboretum powstało na przełomie XV i XVI wieku. Można 
tu również podziwiać rezydencję z 1502 roku, kilka pseudo-an-
tycznych rzeźb, stary młyn, kaplicę św. Hieronima z XVII wieku 
oraz fontannę z 1736 roku.

Zwiedzanie

Wyspa Lopud 
Na całym obszarze wyspy znajduje się aż 36 kościołów i 2 klasz-
tory! W pobliżu wyspy, na głębokości 23 m znajduje się chroniony 
wrak statku handlowego z XVII w. Znaną atrakcją jest park - daw-
ny ogród przy XIX-wiecznej willi - z roślinnością z całego świata 
m.in. bambusem oraz kolekcją kaktusów. Na wyspie Lopud można 
naprawdę odpocząć w spokoju i ciszy ciesząc się urokami pięknej 
przyrody i smakując lokalnych specjałów kulinarnych. Obowiązuje 
tu ruch bezkołowy.

Cavtat 
Miasto w południowej Chorwacji, założone jeszcze w czasach 
rzymskich, oddalone niespełna 20 km od Dubrownika. Można tu 

podziwiać renesansowy Pałac Kapitański, resztki muru obron-
nego z XV i XVI wieku, klasztor franciszkanów oraz Mauzoleum 
rodziny Račić. Do walorów tego miasta należą: umiarkowany kli-
mat, bujna roślinność, malownicze plaże, duży wybór ośrodków 
sportowych i wczasowych oraz znakomita kuchnia. Idealna do 
spacerowania jest 7-kilometrowa promenada, prowadząca przez 
lasy sosnowe. Niegdyś było to miasto greckie o nazwie Epidauros.

Konavle
Konavle to najbardziej wysunięty na południe region Chorwa-
cji – położony jest od Cavtatu do granicy z Czarnogórą. Teren 
zakupiony w XV wieku przez Republikę Dubrownicką. Do walo-
rów tego regionu należą: przepiękna dziewicza przyroda, cenna 
architektura wiejska i liczne zabytki. Region szczyci się jedynym 
w swoim rodzaju strojem ludowym i haftem. Ludzie żyją tutaj 
w harmonii z przyrodą, pielęgnują jej piękno. Północną część 
Konavle stanowi Riwiera Dubrownicka.

Klasztor Dominikanów
Zabytek sakralny z przełomu XIV i XV wieku, znajdujący się w Du-
browniku. W klasztornym muzeum przechowywane są obrazy lo-
kalnych malarzy z XV i XVI wieku, rzeźby, wyroby ze złota i dzieła 
z biblioteki dominikanów.

Z dziećmi

Akwarium w Dubrowniku
Wspaniale usytuowane akwarium morskie w Dubrowniku, znaj-
dujące się w murach średniowiecznej Twierdzy św. Iwana. Poznaj 
fascynujący, podwodny świat Adriatyku!

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

Chorwacja Dubrownik

Kotor
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Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: *****

Royal We dwoje

Położenie
Hotel Ariston znajduje się w dzielnicy Dubrovnika o nazwie Ba-
bin Kuk (półwysep Lapad). Do Starego Miasta w Dubrovniku ok. 
15 min. busem (przystanek znajduje się przy hotelu). Tak ciekawe 
miejsce, jakim jest Dubrovnik zapewni atrakcyjny pobyt zarówno 
wielbicielom zabytków, miłośnikom krótkich wypadów jak i żąd-
nym wrażeń imprezowiczom. Transfer z lotniska do hotelu trwa 
ok. 40 min.
Plaża
Hotel usytuowany jest przy kamienistej plaży, z tarasami do opa-
lania. W odległości ok. 500 m znajduje się największa w Dubrov-
niku plaża żwirowa. Leżaki na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Obiekt wybudowany w 2006 r. Recepcja 24 - godz. z  lobby, 
parking, klimatyzowana restauracja główna z tarasem, winda, 
przechowalnia bagażu, restauracja a’la carte, winda, sala gier, 
sala TV, basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci (z wodą mor-
ską), łaźnia turecka (czynna w sezonie), taras słoneczny, basen 
wewnętrzny (ze słodką wodą), leżaki i parasole przy basenie - 
bezpłatnie, ręczniki kąpielowe - bezpłatne, bar, pralnia, kantor 
wymiany walut, sklepik z pamiątkami, plac zabaw dla dzieci, sala 
konferencyjna. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Hotel posiada 115 luksusowo urządzonych pokoi wyposażonych 
w łazienkę (suszarka do włosów na wyposażeniu). W pokojach 
znajduje się: LCD TV-sat, telefon, klimatyzacja (centralnie stero-
wana, bezpłatnie), mini bar (dodatkowo płatny), sejf (bezpłatny), 
naczynia do przygotowania kawy i herbaty. Brak możliwości do-
stawki. Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - 
bezpłatnie. Pokoje z widokiem na morze posiadają balkon (możli-
wy wybór w momencie rezerwacji). Pozostałe pokoje z widokiem 
na park - bez balkonów. Hotel oferuje różne typy pokoi:
Pokój standardowy - o pow. 21 m2

Pokój z widokiem na morze i balkonem - o pow. 28 m 2
Pokój z balkonem - 28 m2

Wyżywienie
Śniadania (06:30-10:30) w formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do obiadokolacji w systemie rezerwacyjnym.

Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajduje się centrum SPA i masażu (dodatkowo 
płatne) oraz centrum fitness. W pobliżu hotelu znajdują się korty 
tenisowe (dodatkowo płatne) oraz wypożyczalnia samochodów 
(dodatkowo płatna).
Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.importanneresort.com

Luksusowy obiekt, dla wymagających Klientów. Idealny hotel, który łączy w sobie nie tylko wysoki standard, ale również najlepsze 
położenie - w Dubrovniku.

Ariston Hotel – Dubrownik 

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: CSO 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.

Kwiecień od 2770 5049 4970 8770

Maj od 3020 5199 5399 9020

Czerwiec od 3670 6420 6470 11070

Lipiec od 4320 7649 7549 13120

Sierpień od 4299 7649 7520 13120

Wrzesień od 3649 6499 6430 11199

Dopłata do HB od 840 1680 

CENA OD

2770 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: *****

Przy plaży Royal

Valamar President – Dubrownik 

Położenie
Valamar Dubrovnik President to 5-gwiazdkowy hotel znajdujący 
się 5 km od Starego Miasta w Dubrowniku. Malowniczo położony 
na samym skraju półwyspu Babin Kuk, zachwyca prywatną plażą 
oraz niezapomnianymi widokami na Adriatyk. Sam Dubrownik 
to prawdziwa perła Adriatyku, z mnóstwem zabytków, muzeów, 
festiwali, galerii sztuki i wyjątkowych kawiarni. Transfer z lotniska 
trwa ok 30 min.
Plaża
Żwirkowa plaża z  oznaczeniem Błękitnej Flagi znajduje się 
bezpośrednio przy hotelu. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe 
dodatkowo płatne. Do 300 metrów od hotelu znajdują się dwie 
dodatkowe plaże (Cava i Copacabana).
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, restauracja z tarasem i widokiem na morze, 
3 bary, odkryty basen, basen wewnętrzny leżaki i parasole przy 
basenie w cenie.
Pokoje
Wyremontowany w  2014 roku hotel posiada 292 komforto-
wo wyposażone pokoje. W hotelu oferujemy zakwaterowanie 
w pokojach standardowych (ok 27 m2) oraz superior (ok 31 m2). 
Wszystkie pokoje wyposażone są w balkon lub taras z widokiem 
na morze, łazienkę z suszarką i szlafrokiem, klimatyzację, TV, te-
lefon, mini bar (dodatkowo płatny), sejf. Łóżeczko dla dziecka 
dodatkowo płatne.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje wieczorne animacje, wieczory z muzyką na żywo 
lub z DJ, pokazy taneczne, kino na świeżym powietrzu. Sporty 
wodne przy plaży, łącznie z centrum nurkowania (dodatkowo 
płatne). Siłownia. Dodatkowo płatne: sauna, łaźnia parowa, hy-
dro-masaż, masaże, zabiegi upiększające.
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokojach internet 
Wi-Fi - bezpłatny.

Obiekt pretenduje do grona najlepszych hoteli w Dubrovniku i w całej Chorwacji. Marka Valamar zapewnia wszystko by Klient czuł się 
wygodnie, luksusowo i wyjątkowo. Wakacje spędzone w najpiękniejszym mieście na Bałkanach na długo pozostają w Państwa pamięci. 
Zapraszamy!

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: CSO 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.

Kwiecień od 2999 5549 5349 9599

Maj od 3299 5920 5849 10220

Czerwiec od 4299 7699 7520 13199

Lipiec od 5049 9299 8770 15870

Sierpień od 5249 9499 9099 16199

Wrzesień od 3799 7520 6699 12899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2799 4820 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2199 3449 

CENA OD

2999 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: *****

Położenie:
Hotel położony jest w niewielkiej, uroczej miejscowości Slano, 
niedaleko Dubrownika (ok. 25 km). Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 1 godz. Przystanek autobusowy znajduje się przy hotelu, 
codzienne połączenia z Dubrownikiem.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczysto-
-żwirowej, prywatnej plaży. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel został wybudowany w 2008 r. Recepcja 24 - godz. z lobby, 
z dużym reprezentacyjnym hallem, sklepikiem z pamiątkami, 
przechowalnią bagażu (bezpłatna), klimatyzowaną restauracją 
główną z tarasem (dostępne bezpłatne krzesełka dla dzieci), 
restauracją a’la carte serwującą dania kuchni międzynarodowej 
i śródziemnomorskiej, piano barem i barem przy basenie oraz 
plaży, basenem wewnętrznym (słodka woda) oraz dużym base-
nem zewnętrznym (woda morska) z tarasem słonecznym, leżaki 
i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki plażowe (bezpłat-
nie), plac zabaw dla dzieci na plaży. W hotelu salon piękności 
i pralnia, w pobliżu bankomat i minimarket. Hotel akceptuje karty 
płatnicze.
Pokoje
Hotel posiada 241 nowocześnie urządzonych pokoi 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki w formie rozkładanej sofy) z balkonami 
i łazienkami (suszarka do włosów). W pokojach znajdują się: TV-
-sat, mini bar (dodatkowo płatny), klimatyzacja (indywidualnie 
sterowana, bezpłatnie), telefon, sejf (bezpłatny). Istnieje możli-
wość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (bezpłatnie). Dostępny 
jest również room service (06:00-24:00).
Wyżywienie
Śniadania (6:30-10:00) i obiadokolacje (19:00-22:00) w formie 
bogatego bufetu. Podczas kolacji obowiązuje strój formalny, 
długie spodnie, buty nie plażowe.
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji. Hotel organizuje 1 x w tygodniu kolację galową 
z muzyką na żywo. Dodatkowo w hotelu night club z dyskoteką 
oraz SPA na wysokim poziomie: zabiegi pielęgnacyjne twarzy, 
manicure i pedicure, depilacja, różnego rodzaju masaże, łaźnia 

turecka, sauna tradycyjna i sauna fińska (korzystanie ze SPA do-
datkowo płatne) oraz przy plaży teren do siatkówki plażowej. Na 
terenie obiektu: 3 korty tenisowe, wielofunkcyjne boisko sporto-
we (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi bezpłatny w całym obiekcie.

Przy plaży Fit & Fun Royal

Luksusowy i wyjątkowy hotel, wspaniale położony, blisko Dubrownika. Polecamy parom chcącym pobyć w romantycznym miejscu oraz 
wszystkim Klientom, którzy szukają wysokiego standardu. Wiele rozrywek w obrębie hotelu gwarantuje maksimum komfortu oraz pełnię 
wypoczynku.

Admiral – Slano 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

3220 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: CSO 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.

Maj od 3220 5570 5720 9649

Czerwiec od 3249 5599 5770 9699

Lipiec od 3830 6670 6730 11499

Sierpień od 3820 6670 6720 11499

Wrzesień od 3299 6170 5849 10649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2649 4220 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2649 4220 

Wyloty w: czwartki

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Hotel położony na klifie, otoczony lasem piniowym, w miejsco-
wości Cavtat, niedaleko Dubrownika (ok. 18 km). Transfer z lotni-
ska do hotelu trwa ok. 10 minut. Z Cavtatu kursuje komunikacja 
miejska, codzienne połączenia z Dubrownikiem
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy skalisto-żwirowej plaży. 
Leżaki na plaży hotelowej - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz.z lobby, z bardzo dużym, reprezentacyjnym 
hallem, sklep z pamiątkami, przechowalnia bagażu (bezpłatna), 
klimatyzowana restauracja główna z tarasem (dostępne bezpłat-
ne krzesełka dla dzieci), 3 restauracje a’la carte serwujące dania 
kuchni międzynarodowej i śródziemnomorskiej (w tym steak 
house i sea food), piano bar, bar przy plaży, basen wewnętrz-
ny (z morską wodą) oraz duży basen zewnętrzny z brodzikiem 
(z morską wodą) i tarasem słonecznym, leżaki i parasole (bez-
płatnie). Hotel akceptuje karty płatnicze. Dodatkowo w hotelu 
pralnia, bankomat i wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Hotel posiada 487 nowocześnie urządzonych pokoi różnego typu, 
wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, suszarkę do wło-
sów, szlafrok, klapki, podstawowe kosmetyki), TVsat, mini bar 
(dodatkowo płatny), klimatyzację (indywidualnie sterowana, 
bezpłatnie), telefon, sejf (bezpłatny). Istnieje możliwość wy-
pożyczenia łóżeczka dla dziecka (bezpłatnie), balkon. W naszej 
ofercie:
Pokój standardowy – o pow. ok. 20 m2, z 1 łóżkiem podwójnym 
lub 2 łóżkami pojedynczymi.
Pokój superior z widokiem na morze – o pow. 23 m2, z 1 łóżkiem 
podwójnym lub 2 łóżkami pojedynczymi.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje wieczory z muzyką na żywo. Dodatkowo w hote-
lu znajduje się wysokiej klasy SPA: zabiegi pielęgnacyjne twarzy, 
manicure i pedicure, różnego rodzaju masaże, sauna tradycyjna 
i sauna fińska (korzystanie ze SPA i zabiegów pielęgnacyjnych 

dodatkowo płatne). W hotelu znajduje się mini club dla dzieci 
4-12 lat (czynny od 01.06 do 30.09). Plac zabaw dla dzieci.
Internet
W całym hotelu (również w pokojach) internet Wi-Fi - bezpłatny.

Przy plaży Royal We dwoje

Rozbudowany, świetnie wyposażony hotel, wspaniale położony, blisko Dubrovnika. Usytuowanie hotelu sprzyja spokojnemu 
wypoczynkowi, a bliskość Cavtatu i Dubrovnika gwarantuje pełną gamę atrakcji. Bardzo sprawna, kompleksowa obsługa i krótki transfer 
z lotniska sprawi, że czas pobytu będzie maksymalnie wykorzystany. Polecamy wymagającym klientom!

Croatia Cavtat – Cavtat 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2530 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: CSO 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.

Kwiecień od 2699 4430 4849 7749

Maj od 2530 4470 4570 7799

Czerwiec od 3199 5470 5699 9470

Lipiec od 3820 6649 6720 11449

Sierpień od 3799 6630 6699 11420

Wrzesień od 2999 5170 5349 8970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2520 4199 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1049 1049 

Wyloty w: czwartki

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: ****

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Hotel wart szczególnej uwagi co najmniej z trzech powodów: jest świeżo po całkowitej przebudowie w 2018 roku, bogate all inclusive, jest 
położony blisko magicznego miasta, jakim jest Dubrovnik. Plus dodajemy za bardzo dobre opinie Klientów.

Osmine – Slano +
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Chorwacja Dubrownik

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

2199 zł

KOD IMPREZY: CSO 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.

Czerwiec od 2199 3720 4199 6720

Lipiec od 3499 6149 6349 10770

Sierpień od 2920 4799 5399 8520

Wrzesień od 2730 4620 5070 8220

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 399 399 

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Świeżo wyremontowany (otwarty w czerwcu 2018) hotel Osmine 
położony jest w niewielkiej, uroczej miejscowości Slano, nieda-
leko Dubrownika (ok. 25 km). Miejsce to zostało skolonizowane 
w starożytności i szczyci się licznymi zabytkami kulturalnymi 
i historycznymi, w tym rzymskimi sarkofagami z V wieku, klasz-
torem franciszkanów i kościołem z XIV wieku. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 1 godz.
Plaża
Piaszczysto -żwirowa plaża z łagodnym zejściem do wody. Do 
plaży należy zjechać windą, a następnie zejść po kilku stopniach.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda w budynku głównym, taras, basen (z wodą 
morską), restauracja główna, 2 bary, sklep z pamiątkami. Leżaki 
i parasole przy basenie.
Pokoje
Hotel posiada 183 świeżo wyremontowane pokoje rozlokowane 
w 2 budynkach połączonych przejściem podziemnym. W naszej 
ofercie posiadamy pokoje z widokiem na morze, które posiadają 
łazienkę, balkon, klimatyzacja (indywidualnie sterowana), TV-sat, 
sejf, minibar (dodatkowo płatny).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje serwowane w formie 
bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i  napoje bezalkoholowe 
(10:00-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: koszykówka, bilard, boccia, rowery, kajaki, rowery 
wodne, tenis stołowy, siłownia (dodatkowo płatna), siatkówka, 
gimnastyka w wodzie, surfing (z uprawnieniami), tenis (oświe-
tlenie i sprzęt za opłatą). Za dodatkową opłatą: fitness, jacuzzi, 
masaże, łaźnia turecka i fińska, zabiegi pielęgnacyjne.
Internet
Wi-Fi bezpłatne we wszystkich pokojach.

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: ***

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin

Hit sprzedażowy, wszystkie pokoje posiadają bezpośredni widok na morze! Polecamy ze względu na dobre położenie, tuż przy Dubrowniku. 
Zachęcamy do odwiedzania najciekawszych miejsc w Czarnogórze, w bliskiej odległości znajduje się Kotor i Perast. W ostatnich dwóch latach 
obiekt był poddany renowacji, a także rozbudował wyżywienie. Biorąc pod uwagę bliskość Dubrovnika, cena wczasów jest naprawdę atrakcyjna.

Hotel & Villas Plat – Plat +
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Chorwacja Dubrownik

Położenie
Hotel leży w miejscowości Plat, nad zatoką Župa Dubrovačka, 
w południowej Dalmacji. Jest to piękne i zaciszne miejsce, idealne 
dla osób szukających spokojnego wypoczynku. Znajduje się tu 
kameralna plaża w zatoczce, w otoczeniu przyrody. Warto wy-
brać się do położonego niedaleko Dubrownika (ok. 10 km) aby 
zobaczyć cenne zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Plat jest również idealnym miejscem wypadowym do 
zwiedzania Czarnogóry, np. Kotoru. Hotel usytuowany jest ok. 
1 km od głównej drogi. Lotnisko znajduje się ok. 9 km od hotelu, 
transfer trwa ok. 20 min.
Plaża
Wokół obiektu zlokalizowanych jest kilka zróżnicowanych żwiro-
wo-kamienistych plaż. Począwszy od niewielkich, kameralnych 
i schowanych w uroczych zatoczkach, aż po szerokie, tętniące 
życiem plaże, na których można wypożyczyć sprzęt wodny, czy 
skorzystać z ofert beach barów (dodatkowo płatne).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, duży basen i brodzik dla dzieci, taras 
słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami, bar, restauracja, 
ogród, przechowalnia bagażu, plac zabaw dla dzieci, parking, 
bankomat, dodatkowo płatne: pralnia, fryzjer.
Pokoje
Pokoje, z których będą korzystać Klienci Rainbow znajdują się 
w Villi Felicja. Budynek Villi Felicja znajduje się w pierwszej linii 
brzegowej. Pokoje standardowe dwu- i trzyosobowe z widokiem 
na morze, wyposażone w klimatyzację, łazienkę z WC, prysznicem 
lub wanną i suszarką do włosów, balkon, TV-sat i lodówkę.
Wyżywienie
All Inclusive Light– śniadania (07:00 – 09:30), lunch (13:00 – 
14:00) obiadokolacje (19:00 – 21:00) w formie bufetu. Do posił-
ków napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe (Do lunchu: wino 
białe i czerwone, do obiadokolacji, piwo, wino białe i czerwone).
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu dostępny jest kort tenisowy (dod. płatne). Spor-
ty wodne na plaży w sezonie letnim.
Internet
Wi-Fi bezpłatne w restauracji hotelowej oraz przy recepcji.

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

7
dni

14
dni

Wyloty w: czwartki

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

KOD IMPREZY: CSO 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.

Czerwiec od 1799 2849 3499 5270

Lipiec od 2730 4599 5070 8199

Sierpień od 2299 3649 4349 6599

Wrzesień od 2199 3499 4199 6349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2549 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 499 499 

CENA OD

1799 zł
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Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel, składający się z pięciu połączonych ze sobą budynków, 
położony w miejscowości Cavtat (obiekt znajduje się ok. 1 km od 
centrum miasta), oddalonej ok. 15 km na południe od Dubrovnika. 
Cavtat to stosunkowo nieduże miasteczko, położone pomiędzy 
dwoma zatokami. Południowa roślinność oraz liczne kawiarenki 
tworzą typowy dalmatyński klimat. Ze względu na położenie 
obiekt jest świetną bazą wypadową do zwiedzania zarówno Du-
brovnika, nazywanego Perłą Adriatyku, jak i Czarnogóry. Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 15 min.
Plaża
Hotel położony tuż przy żwirowo – kamienistej plaży Tiha, leżaki 
i parasole za dodatkową opłatą (ok. 7 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby (24 h), winda, klimatyzowana restauracja głów-
na (obowiązują stroje wieczorowe), bar hotelowy, bar na plaży 
oraz snack bar, basen zewnętrzny i brodzik dla dzieci (z wodą 
słodką), leżaki i parasole (bezpłatnie), taras słoneczny, mini sklep, 
salon gier. Dodatkowe usługi za opłatą: pralnia, fryzjer, sauna, 
solarium, gabinet piękności, fitness club, masaże.
Pokoje
Hotel posiada 312 komfortowych i nowocześnie urządzonych 
pokoi wyposażonych w łazienkę (prysznic, suszarkę do włosów), 
TV-Sat, klimatyzację (centralnie sterowana uruchamiana w lip-
cu i sierpniu), telefon. Większość pokoi posiada balkon. Istnieje 
możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (bezpłatnie) jak 
i 1 dostawki. Hotel oferuje:
Pokój standardowy z widokiem od strony morza – o pow. ok 13-
19 m2 z 1 łóżkiem podwójnym lub dwoma łóżkami pojedynczymi. 
Pokój standardowy z widokiem na ogród - o pow. ok 13-19 m 2 
z 1 łóżkiem podwójnym lub dwoma łóżkami pojedynczymi.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania w formie bufetu, lunche serwowane do 
stolika i obiadokolacje w formie bufetu. Dodatkowo od 12.00 do 
15.00 serwowane są przekąski, kawa i herbata (w snack barze). 
Napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne podawane są w ba-
rze hotelowym (10.00 – 23.00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi liczne animacje dla dzieci (w dwóch grupach wie-
kowych) i dorosłych, muzyka na żywo (w sezonie, raz w tygo-
dniu), boisko do siatkówki i do piłki nożnej, tenis stołowy, boccia, 
aerobic w wodzie. Dla najmłodszych gości dostępny plac zabaw. 
Kilka minut od hotelu znajdują się korty tenisowe (dodatkowo 
płatne). W hotelu działa zorganizowana szkoła nurkowania, która 
za opłatą oferuje naukę windsurfingu, jazdę na nartach wodnych, 
czy nurkowanie.
Internet
W hotelu dostępna sieć Wi-Fi - bezpłatnie.

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Polecamy ze względu na bliskość Dubrovnika. Hotel znajduje się zaledwie kilometr od średniowiecznego miasta Cavtat, co czyni go 
idealnym wyborem dla osób poszukujących spokoju i relaksu, ale ceniącym sobie również atrakcje miasta. Dodatkowo warta uwagi jest 
formuła All Inclusive zapewniająca wygodę podczas wakacji.

Epidaurus – Cavtat 

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

3049 zł

KOD IMPREZY: CSO 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.

Kwiecień od 3299 5599 5849 9699

Maj od 3049 5270 5430 9149

Czerwiec od 3520 6130 6220 10599

Lipiec od 4449 7899 7770 13530

Sierpień od 4120 7030 7220 12099

Wrzesień od 3420 6320 6049 10899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2370 3699 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1049 1049 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel miejski, położony w porcie Gruż w Dubrowniku. Idealny 
dla osób lubiących zwiedzanie/city break. Dobrze skomuniko-
wany, położony w niewielkiej odległości od przystanków auto-
busowych. Dodatkowo, położony jest blisko najmodniejszej du-
brownickiej promenady, na której można spędzić wielkomiejski 
wieczór.
Plaża
miejska, około 1 km od hotelu
Do dyspozycji gości
Recepcja z  lobby (24h), parking, klimatyzowana restauracja 
główna z tarasem, winda, restauracja a’la carte, aperitif bar, kan-
tor wymiany walut, wypożyczalnia samochodów. Hotel akceptuje 
karty kredytowe.
Pokoje
Hotel posiada 73 komfortowo i przytulnie urządzonych pokojów 
2 – osobowych (z możliwością 1 dostawki w formie mniejszego 
łóżka lub łóżka polowego) z balkonami francuskimi i łazienka-
mi. W pokojach znajduje się: telefon, TV (TV SAT), klimatyzacja 
(centralnie sterowana, bezpłatnie), Internet. W łazience suszarka 
do włosów.
Wyżywienie
Śniadania (07.00 – 09.00) i obiadokolacje (19.00 – 21.00) w for-
mie bufetu. Możliwość dopłaty do lunchy.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.

We dwoje

Miasto Dubrovnik spełni wszystkie oczekiwania Klientów, ale gdyby ktoś zapragnął małej odmiany, to polecamy wycieczkę do pobliskiej 
Czarnogóry lub rejs na wyspę Lopud.

Ivka – Dubrownik 

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

2449 zł

KOD IMPREZY: CSO 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.

Maj od 2449 4070 4430 7130

Czerwiec od 2570 4220 4630 7399

Lipiec od 2820 4899 5049 8520

Sierpień od 3070 5170 5470 8970

Wrzesień od 2970 5070 5299 8799

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2499 3949 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Dubrownik

Kategoria lokalna: **

Położenie
Dubrownik, to prawdziwa perła Adriatyku, miasto, które jest 
w stanie zaspokoić nawet najbardziej wysublimowane marzenia 
turystów. Przepiękne pejzaże, turkusowy Adriatyk, łagodny kli-
mat śródziemnomorski, mnóstwo zabytków, muzeów, festiwali, 
galerii sztuki i wyjątkowych kawiarni, wszystko to, oferuje to 
magiczne miasto. Apartamenty położone w różnych częściach 
Dubrovnika, nie dalej jak 500 m od morza. W odległości 200-
300 m znajdują się najbliższe sklepy, mnóstwo atrakcji: bary, 
restauracje, konoby, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, dys-
koteki itp. Transfer z lotniska do apartamentów trwa ok. 30 min.
Plaża
Kilka plaż miejskich z serwisem plażowym - płatnym.
Pokoje
Wygodnie urządzone pokoje typu studio 2-osobowe z klimaty-
zacją, składające się z sypialni, pełniącej również funkcję pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym z pełnym wyposażeniem (lo-
dówka, kuchenka, naczynia, sztućce itp.) oraz łazienki (wc, wanna 
lub prysznic), z tarasem położonym przy apartamencie. Sypialnia 
posiada 2 lub 3 łóżka. W cenę wliczone są ręczniki 2 szt./tydzień/
os. oraz pościel. Środki czystości we własnym zakresie.
Wyżywienie
We własnym zakresie.
Internet
Internet Wi-Fi- bezpłatny.

We dwoje

Świetny pomysł na urocze wakacje w magicznym mieście, jakim jest Dubrovnik. Polecamy osobom ceniącym sobie niezależność 
(możliwość gotowania).

Apartamenty Dubrownik – Dubrownik +

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

1480 zł

KOD IMPREZY: CSO 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.

Czerwiec od 1480 2049 2730 3699

Lipiec od 2020 3020 3630 5299

Sierpień od 1799 2499 3270 4430

Wrzesień od 1720 2420 3130 4299

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Makarska Riwiera

Położenie
Obiekt położony w urokliwej, willowej części miasteczka - Makar-
ska, zlokalizowanej u stóp masywu Biokovo. W pobliżu znajdują 
się sklepy spożywcze, domowe winiarnie, piekarnie, apteka, licz-
ne bary, kafejki, restauracje i dyskoteki. Okolica słynie z najwięk-
szych atrakcji tej części Chorwacji m.in. wyspy Hvar i Brac czy 
Wodospady Krka.
Plaża
Żwirowe szerokie plaże znajdują się w odległości ok. 350-500 
metrów.
Pokoje
Oferowane dwu i trzyosobowe pokoje znajdują się w niewielkich 
2, 3 kondygnacyjnych obiektach. Wszystkie wygodnie i funkcjo-
nalnie urządzone, posiadają łazienkę, balkon lub taras. Każdy 
pokój wyposażony w  indywidualnie sterowaną klimatyzację 
(dodatkowo płatna 5euro/dzień) oraz w pełni wyposażony aneks 
kuchenny.
Wyżywienie
Bez wyżywienia
Program sportowy i animacyjny
W Makarskiej można uprawiać sporty wodne (rowerki wodne, 
motorówki, narty wodne czy skutery), dodatkowo płatne. W pod-
liżu są również boiska do koszykówki czy piłki nożnej.

We dwoje Dla rodzin

Gorąco polecamy Makarską, ze względu na rewelacyjne położenie u podnóża masywu Biokovo, nad Morzem Adriatyckim. Rekomendowany 
osobom ceniącym sobie niezależność (możliwość gotowania).

Kategoria lokalna: ***
Apartamenty Makarska – Makarska 

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

1380 zł

KOD IMPREZY: CSO 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.

Czerwiec od 1380 1780 2570 3230

Lipiec od 1699 2399 3099 4270

Sierpień od 1649 2149 2999 3849

Wrzesień od 1470 1980 2699 3570

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Makarska Riwiera, Wyspa Hvar, Neum

Wycieczki lokalne

Perła Adriatyku – Dubrownik
Znakomicie zachowane Stare Miasto Dubrovnika jest unikalne ze 
względu na wykładane jasnym marmurem place, strome bruko-
wane uliczki, wysokie domy, klasztory, kościoły, pałace, fontanny 
i muzea. Stare mury miejskie odgradzają miasto od ruchu ulicz-
nego. W czasie wycieczki poznacie historię miasta, zobaczycie 
katedrę oraz najstarszą w Europie aptekę Franciszkanów. To tak-
że miejsce chętnie wybierane przez scenarzystów wielu znanych 
produkcji filmowych, m.in. serialu Gra o Tron. Cena od 219 zł/os.

Split i Trogir
Split to miasto żyjące wolniejszym rytmem, do którego szybko 

można się przyzwyczaić. Place, restauracje i kafejki zawsze są 
wypełnione po brzegi nie tylko turystami, ale również miejscową 
społecznością. W czasie wycieczki poznacie Państwo historię 
powstania i rozwoju miasta, zwiedzicie wpisany na listę UNE-
SCO pałac cesarza Dioklecjana, bramy rzymskie prowadzące do 
miasta, katedrę oraz malowniczy port. Trogir to miasto leżące 
w środkowej Dalmacji, w pobliżu Splitu, często nazywane Małą 
Wenecją. Trogir usytuowany jest na małej wyspie, stąd wygląda 
jak zamek na wodzie. W Trogirze fascynuje całość zabudowy, 
z wąskimi uliczkami, nastrojowymi kawiarenkami i zabytkami, 
które są przykładem kunsztu kamieniarskiego i architektonicz-
nego. Całe miasto znajduje się pod ochroną UNESCO. W czasie 
zwiedzania poznacie „muzeum pod gołym niebem”, a Kairos być 
może da Wam porcję szczęścia. Cena od 289 zł/os.

Magiczny Dubrovnik oczaruje każdego kto prze-
spaceruje się labiryntem kameralnych uliczek 
opasanych monumentalnymi murami. Zaś ro-
mantyczne spotkanie z urodą rzeki Krka i kąpiel 
w kaskadowym wodospadzie Skradinski Buk na 
zawsze pozostanie w sercach i wspomnieniach.

Ewa Hajdukiewicz
Rezydent Rainbow

Chorwacja
Makarska Riwiera, 
Hvar, Neum
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Krka

Dubrownik
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Medjugorje i Mostar
Medjugorje to niewielkie miasteczko w  Bośni, skryte wśród 
szczytów gór. To miejsce, w którym w 1981 r. sześciorgu dzieciom 
objawiła się Matka Boża - Królowa Pokoju. Obecnie to największe 
Sanktuarium Maryjne na Bałkanach. Mostar to kolejne bajeczne 
miasto Bośni łączące wiele kultur i religii. Wizyta w nim z pew-
nością pozostawi niezapomniane wrażenia. Cena od 239 zł/os.

Park Narodowy rzeki Krka
Najpiękniejsza w Chorwacji rzeka Krka rozciąga się na odcinku 
o długości 72 km. Przebijając się głębokim kanionem ku morzu 
tworzy po drodze liczne jeziora, wodospady i kaskady. Podczas 
zwiedzania parku będziecie mieli okazję zażyć kąpieli w roz-
lewisku największego z wodospadów oraz zwiedzić skansen, 
w którym poznacie rytm życia chorwackiej wsi sprzed wieków. 
Po spacerze i orzeźwiającej kąpieli będziecie mieli okazję skosz-
tować wyśmienitych regionalnych produktów podczas degustacji 
u jednego z lokalnych producentów. Cena od 319 zł/os.

Fish Picnik
Zapraszamy na relaksujący rejs po zatokach i wyspach Chorwa-
cji. W czasie rejsu będziecie mieli okazję spróbować regionalnej 
kuchni oraz lokalnych trunków. Poza tym Fish Picnick to raj dla 
tych, którzy kochają naturę: piękne widoki, kąpiele morskie i sło-
neczne. Cena od 129 zł/os.

Rafting - wakacyjna dawka adrenaliny
Zapraszamy na pełen emocji, kilku kilometrowy spływ pontonami 
w dół górskiej rzeki Cetiny w okolicach miasta Omiš. W czasie 
spływu będziecie mieli okazję, aby zażyć kąpieli pod wodospa-
dami a odważni mogą skakać ze skał. Podczas kilkugodzinnego 
wyjazdu będziecie pod opieką wykwalifikowanego instruktora. 
Po pełnym wrażeń spływie możecie nabyć płytę ze zdjęciami ze 
spływu ze swoim udziałem. Cena od 109 zł/os. 

Zwiedzanie

Hvar – wyspa lawendowa
Hvar uważana jest za jedną z dziesięciu najpiękniejszych wysp na 
świecie. Trzeba przedrzeć się przez pasmo górskie Sveti Nikola i po-
konać sporo krętych dróżek, aby dotrzeć do miasta Hvar. Duża ilość 
słonecznych dni i jego ekskluzywność sprawia, że uważane jest za 
chorwackie St. Tropez. Przyjeżdża tu najwięcej turystów, a w szczy-
cie sezonu zatoka jest pełna ekskluzywnych jachtów i łodzi. Kwitnie 
tu także bujne życie nocne - w kawiarniach trudno znaleźć wolny 
stolik. W twierdzy zaś, odbywają się dyskoteki pod gołym niebem. 
Na wyspie są plaże dla naturystów: Jerolim i Stipanska.

Omiš
Miasteczko tętniące życiem, położone w samym sercu Dalmacji. 
Znane również ze swoich walorów historycznych - posiada świet-
nie zachowaną średniowieczną starówkę, wąskie uliczki (kalety) 

i renesansowe budynki. Powstało na piaszczystym namulisku 
rzeki Cetiny, na wejściu do majestatycznego kanionu.

Kuchnia

Przysmaki kuchni chorwackiej
Kuchnia chorwacka bazuje głównie na świeżych produktach. Ty-
powe potrawy mięsne: sa žara - mięso z grilla, miješano meso - 
kilka rodzajów mięsa z warzywami, čevape (paluszki z mielonego 
mięsa), ražnjići (szaszłyk), pljeskavica (kotlet mielony z 3 rodzajów 
mięsa). Warto skosztować również dań rybnych tzn. rybne brodet 
- kilka gatunków ryb w sosie, riba sa žara - ryba z grilla. Wśród przy-
smaków również: smaczna wędzona wędlina, smalec ze skwarkami, 
kaszanka zapiekana w kiszonej kapuście czy fasola z rzepą. Owoce 
morza są również popularne dla kuchni chorwackiej.

Festiwalowe atrakcje 
Na Riwierze Makarskiej często odbywają się festyny rybackie, na 
których można skosztować rozmaitych specjałów rybnych oraz 
dobrych win. Wieczorem odbywa się pokaz sztucznych ogni.

Relaks

Spacer kamiennym bulwarem
Romantyczny czy też rodzinny spacer wspaniałą promenadą cią-
gnącą się wzdłuż kamienistej plaży w miejscowości Podgora na 
pewno zachwyci urlopowiczów. Mnóstwo kawiarenek i konoby- 
tradycyjne tawerny chorwackie.

Clubbing w Makarskiej
Wprost idealne miejsca do imprezowania i nocnych szaleństw są 
zlokalizowane właśnie na Riwierze. Do wyboru kluby zarówno 
na plaży jak i pod dachem! Przyjeżdżają tu ludzie z różnych stron 
wybrzeża.

Dla aktywnych

Nurkowanie
Riwiera Makarska słynie ze wspaniałych warunków do nurkowa-
nia. Wyjątkowo czyste morze pozwala na badanie głębin i pod-
glądanie podwodnego świata. W tej części wybrzeża jest dużo 
klubów nurkowych, w których można opanować podstawowe 
zasady sztuki nurkowania.

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

Chorwacja Makarska Riwiera, Wyspa Hvar, Neum

Trogir
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Bośnia i Hercegowina Neum 

Położenie
Nowoczesny, elegancki hotel położony jest w miejscowości Neum 
na terenie Bośni i Hercegowiny. Neum znajduje się ok. 65 km od 
Dubrownika, ok. 60 km od Medugorje, ok. 77 km od Mostaru i ok. 
90 km od wyspy Korcula, co czyni go wymarzonym miejscem 
wypadowym do największych atrakcji Bałkanów. Atutem Neum 
jest również bliskość portu lotniczego w Dubrowniku - transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 1,5 godz. W pobliżu hotelu znajdują 
się liczne sklepiki, restauracje i kawiarnie.
Plaża
Obiekt położony przy żwirkowej plaży. Leżaki i parasole na plaży - 
płatne (ok. 3,5 EUR). Hotel posiada 3 windy umożliwiające dojazd 
do tunelu prowadzącego na plażę.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 godz., z przestronnym lobby z widokiem na morze, 
restauracja główna, restauracja a la carte, restauracja a la carte na 
plaży z kuchnią regionalną, bar nad basenem z tarasem słonecz-
nym, bar plażowy, basen wewnętrzny (czynny poza sezonem) 
i zewnętrzny (z wodą morską), brodzik dla dzieci, basen na szczy-
cie budynku (dodatkowo płatny - dostępny przy sprzyjających 
warunkach pogodowych), leżaki bezpłatne, 3 windy umożliwiają-
ce dojazd do tunelu prowadzącego na plażę, siłownia, sauna, sa-
lon piękności (dodatkowo płatne), 3 sale konferencyjno-bizneso-
we, sklep z pamiątkami, parking. Hotel akceptuje karty płatnicze.
Pokoje
Hotel posiada 380 komfortowo i nowocześnie urządzonych po-
koi wyposażonych w wannę lub prysznic, suszarkę do włosów), 
klimatyzację, sejf, minibar (płatny dodatkowo), telefon oraz 
telewizor LCD z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, bal-
kon. Istnieje możliwość 1 dostawki w formie rozkładanego fotela. 
W naszej ofercie:
Pokój standardowy 2-osobowy – o pow. 28 m2.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunche (12:00-14:00) 
i kolacje (19:00 – 21:00) w formie bufetu. Do lunchu i kolacji 
napoje: soki, woda, piwo, białe i czerwone wino. Lody podczas 
lunchu. Popołudniowe przekąski (16:00-17:00): kawa, herbata, 
ciasta, przekąski, owoce sezonowe – serwowane w lobby barze. 

W godzinach 10:00 – 23:00 napoje bezalkoholowe (woda, soki) 
oraz alkoholowe (piwo z nalewaka, białe i czerwone wino, lokalna 
brandy) serwowane w barze w lobby.
Program sportowy i animacyjny
W sezonie odbywają się animacje dorosłych, m. in. aktywności 
sportowe na plaży, wieczorki muzyczne. Na terenie hotelu znajdu-
je się centrum fitness. Hotelowe centrum Wellness & SPA oferuje 
różnorakie masaże i zabiegi kosmetyczne na wysokim poziomie 
(dodatkowo płatne; do dyspozycji klientów SPA: wanny z hydro-
masażem, sauny na podczerwień, łaźnia turecka oraz solarium).
Internet
Na terenie całego obiektu internet Wi-Fi - bezpłatny.

All Inclusive Przy plaży

Największy i najbardziej luksusowy hotel w tej części wybrzeża. Po gruntownej renowacji i przebudowie hotel zyskał zupełnie nowe oblicze. 
Ze względu na wysoki standard i korzystną lokalizację polecamy klientom pragnącym połączyć wypoczynek w komfortowych warunkach 
ze zwiedzaniem. Hotel zyskał dużą popularność ze względu na bogaty bufet all inclusive.

Grand Hotel Neum - Wellness & Spa Centar – Neum +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2049 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: CSO 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.

Kwiecień od 2549 4220 4770 7549

Maj od 2330 3699 4399 6699

Czerwiec od 2049 3420 3930 6220

Lipiec od 3220 5599 5899 9870

Sierpień od 2699 4399 5020 7849

Wrzesień od 2420 4149 4549 7430

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1649 3020 

Wyloty w: czwartki

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Bośnia i Hercegowina Neum 

Położenie
Kilkupiętrowy hotel oddalony od centrum Neum o ok. 50 m, na 
ternie Bośni i Hercegowiny. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 
1,5 godz. W sąsiedniej miejscowości Klek znajduje się przystanek 
autobusu komunikacji miejskiej, którym można dostać się m.in. 
do Dubrovnika lub Splitu.
Plaża
Obiekt położony przy samej, niedużej, kamienisto-żwirowej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 3 EUR/dzień/
leżak).
Do dyspozycji gości
Kilkupiętrowy hotel, który przeszedł niedawno rekonstrukcję. 
Recepcja 24 – godz. z lobby, sejf na recepcji (dodatkowo płatny 
ok. 1 EUR/dzień), klimatyzowana restauracja główna, winda, night 
klub w okolicy, nowy basen zewnętrzny, taras słoneczny, leżaki 
i parasole przy basenie - dodatkowo płatne (ok.3 EUR/dzień/
leżaki), bar, sala TV, parking. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Hotel posiada 202 nowocześnie wyposażone pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 dostawki w formie łóżka polowego) z łazienkami 
i  balkonami (większość z  widokiem na morze). W  pokojach 
znajdują się: telefon, TV-sat, klimatyzacja (centralnie sterowana, 
bezpłatnie). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziec-
ka - odpłatnie (ok. 5 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania (07:00-9:00) i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie 
bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Na plaży wypożyczalnia sprzętów 
wodnych np.: rowery wodne, skutery (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi - bezpłatny.

Przy plaży

Hotel świeżo po rekonstrukcji, dzięki której zyskał ładny basen zewnętrzny z panoramicznym widokiem na morze. Obiekt cieszy się od lat 
dużą popularnością ze względu na swoje położenie. Neum jest doskonałą baza wypadową na wycieczki do Dubrownika, Mostaru czy 
na Korculę.

Sunce – Neum 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1630 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: CSO 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.

Kwiecień od 1999 2999 3699 5349

Maj od 1799 2630 3349 4730

Czerwiec od 1630 2449 3070 4430

Lipiec od 2370 3770 4299 6630

Sierpień od 2049 3049 3770 5430

Wrzesień od 1899 2930 3499 5230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 2170 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 599 599 

Wyloty w: czwartki

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Makarska Riwiera

Położenie
Drvenik, w którym znajduje się hotel Ivando, jest atrakcyjnym 
turystycznym miasteczkiem, położonym pomiędzy stromymi 
zboczami góry Biokovo a przepięknym wybrzeżem Makarskiej 
Riwiery. Miasto rozlokowało się w dwóch zatokach: Gornja Vala 
i Donja Vala. Hotel znajduje się w zatoce Gornja Vala, natomiast 
w części Donja Vala jest przystań promowa, z której, kilka razy 
dzienne odpływa prom na Wyspę Hvar. W pobliżu hotelu, przy 
plaży znajduje się promenada z kawiarniami i  restauracjami. 
Drvenik położony jest w połowie drogi między Splitem a Dubrow-
nikiem. Transfer z lotniska w Dubrowniku trwa ok 3 – 3,5 godziny.
Plaża
Hotel znajduje się ok 50 m od żwirkowej plaży, częściowo zacie-
nionej przez drzewa piniowe. Łagodne zejście do wody. Serwis 
plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja i winda w budynku głównym.
Pokoje
Komfortowo i ze smakiem urządzone, nowe pokoje dwuosobowe, 
z możliwością dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka. Pokoje 
rozmieszczone w budynku głównym z restauracją, oraz budyn-
ku bocznym, wyposażone są w łazienkę, klimatyzację, TV-SAT, 
lodówkę, sejf.
Wyżywienie
Śniadania w postaci bogatego bufetu. Kolacje: bufet sałatkowy 
oraz wybór dania głównego z 3 propozycji. Do kolacji napoje bez-
alkoholowe bez limitu oraz 1 napój alkoholowy (piwo lub wino).
Program sportowy i animacyjny
W Drveniku można uprawiać sporty wodne (rowerki wodne, mo-
torówki, narty wodne czy skutery), dodatkowo płatne. W pobliżu 
są również boiska do koszykówki czy piłki nożnej.
Internet
Internet WiFi - bezpłatny

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Nowy, nowoczesny, bardzo gustownie urządzony hotel. Obiekt doskonale prowadzony przez rodzinę posiada również świetną tawernę przy 
plaży, w której serwuje najlepsze owoce morza w okolicy. Ambicją właścicieli jest najwyższa jakość i zadowolenie Klienta. Warte uwagi: 
napoje do kolacji w cenie imprezy. Polecamy!

Ivando – Drvenik 

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: CSO 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.

Kwiecień od 1949 2799 3599 5020

Maj od 1749 2620 3270 4720

Czerwiec od 1770 2749 3299 4930

Lipiec od 2599 4149 4699 7270

Sierpień od 2249 3370 4099 5970

Wrzesień od 1820 2749 3399 4930

Cena za dziecko (3-14 lat) już od 1299 1870 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Całkowicie przebudowany i unowocześniony w 2016 roku hotel 
Krasna znajduje się w atrakcyjnym kurorcie Drvenik, położonym 
w środkowej Dalmacji, pomiędzy stromymi zboczami góry Bio-
kovo a przepięknym wybrzeżem Makarskiej Riwiery. Miasto roz-
lokowało się w dwóch zatokach: Gornja Vala i Donja Vala. Hotel 
znajduje się w zatoce Gornja Vala, natomiast w części Donja Vala 
jest przystań promowa, z której, kilka razy dzienne odpływa prom 
na Wyspę Hvar. Tuż obok hotelu znajduje się promenada z restau-
racjami i lokalnymi konobami. Transfer z lotniska w Dubrovniku 
trwa ok 3-3,5 godz.
Plaża
Hotel znajduje się ok 50 m od ładnej kamienisto-żwirkowej plaży, 
częściowo zacienionej przez drzewa piniowe. Łagodne zejście do 
wody. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Restauracja, winda.
Pokoje
Przestronne, nowe pokoje 2-osobowe (z możliwością 1 dostawki) 
z łazienką (suszarka), lodówką, TV, klimatyzacją i balkonem od 
strony morza. Na każdym piętrze znajduje się mały aneks ku-
chenny.
Wyżywienie
Śniadania w postaci bogatego bufetu. Kolacje: bufet sałatkowy 
oraz wybór dania głównego z 3 propozycji. Do kolacji napoje bez-
alkoholowe bez limitu oraz 1 napój alkoholowy (piwo lub wino).
Program sportowy i animacyjny
W Drveniku można uprawiać sporty wodne (rowerki wodne, mo-
torówki czy skutery), dodatkowo płatne.
Internet
Internet Wi-Fi

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Gorąco polecamy ten nowy, świetnie urządzony obiekt (drugi obiekt prowadzony przez właścicieli Ivando). Tak samo jak Ivando posiada 
doskonałe oceny Gości. Ambicją właścicieli jest najwyższa jakość i zadowolenie Klienta. Warte uwagi: napoje do kolacji w cenie imprezy. 
Zapraszamy!

Hotel Krasna – Drvenik 

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

1830 zł

KOD IMPREZY: CSO 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.

Kwiecień od 1999 2920 3699 5220

Maj od 1830 2720 3399 4899

Czerwiec od 1870 2870 3470 5130

Lipiec od 2699 4320 4849 7549

Sierpień od 2330 3499 4230 6199

Wrzesień od 1899 2870 3499 5130

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1670 2199 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel Nano to obiekt położony w Drveniku - kurorcie położonym 
30 km na południe od słynnego centrum turystycznego Makar-
ska. Miasto przyciąga turystów długimi plażami, krystalicznie czy-
stą wodą, lasem sosnowym, nadmorską promenadą, i tradycyjną 
kuchnią dalmatyńską. Pomimo spokojnej lokalizacji, Drvenik jest 
dobrze skomunikowany z wyspą Hvar. Transfer z lotniska w Du-
browniku trwa ok. 3h-3,5h.
Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy kamienisto-żwirkowej plaży, 
częściowo zacienionej przez drzewa piniowe. Łagodne zejście do 
wody. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda i restauracja w budynku głównym. Basen (kryty, 
z rozsuwana ścianą boczną na zewnętrzny taras słoneczny).
Pokoje
W swojej ofercie posiadamy bardzo ładne pokoje standardowe 3* 
położone od strony morza i 4* (nowe, bardzo nowoczesne, z no-
wym wyposażeniem, położone w drugim budynku od morza). 
Przestronne pokoje dwuosobowe (z możliwością jednej dostawki 
w postaci rozkładanego fotela lub sofy), wyposażone są w ła-
zienkę, balkon lub taras, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
suszarkę. Pokoje rodzinne (3*) przeznaczone są dla maksymalnie 
4 osób i położone są od strony morza.
Wyżywienie
Śniadania i kolacje w postaci bufetu. Do kolacji napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe (słodkie napoje, herbata, kawa filtrowana, piwo, 
wino) wliczone w cenę.
Program sportowy i animacyjny
Sporty wodne na plaży (dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi bezpłatnie

Przy plaży Dla rodzin

Zdecydowanie polecamy, szczególnie pokoje 4*, których wyposażenie spełni oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Jednak 
największą zaletą obiektu jest jego położenie, przy plaży i promenadzie oraz znakomita obsługa.

Hotel Nano – Drvenik 

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

1630 zł

KOD IMPREZY: CSO 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.

Kwiecień od 1899 2820 3499 5049

Maj od 1730 2530 3230 4570

Czerwiec od 1630 2399 3070 4349

Lipiec od 2349 3699 4270 6520

Sierpień od 2030 2999 3730 5349

Wrzesień od 1799 2770 3349 4970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 2170 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 749 

Kategoria lokalna: ***/****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest w miejscowości Gradac, na Riwierze Makar-
skiej, zaliczanej do jednej z najatrakcyjniejszych w Chorwacji. 
Gradac to dawna miejscowość rybacka, która ze względu na 
świetne położenie przerodziła się w wakacyjny kurort. Odległość 
od centrum wynosi ok. 300 m, do najbliższego sklepu ok. 100 m. 
W odległości ok. 1 km znajduje się przystanek autobusowy ko-
munikacji międzymiastowej. Transfer z lotniska do hotelu trwa 
ok. 3 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy pięknej, kamienisto-
-żwirowej plaży. Zestaw plażowy: 2 leżaki + parasol – płatne ok. 
75 HRK/dzień.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z przestronnym lobby, klimatyzowana restau-
racja główna z dużym tarasem, bar, winda, sala TV, sala konferen-
cyjna, basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci (ze słodką wodą), 
leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, basen wewnętrzny 
(czynny do 15.06 i od 15.09). Istnieje możliwość skorzystania 
ze skrytek sejfowych przy recepcji za opłatą ok. 25 HRK/dzień 
i 100 HRK/tydzień. Hotel akceptuje karty płatnicze.
Pokoje
Hotel posiada 216 wygodnie urządzonych pokoi wyposażonych 
w łazienkę (wc, wanna lub prysznic, suszarka do włosów), TV-SAT, 
minibar (korzystanie odpłatne), klimatyzacja (indywidualnie ste-
rowana, bezpłatna), telefon, balkon/taras. Istnieje możliwość wy-
pożyczenia łóżeczka dla dziecka za opłatą 40 HRK/dzień jak i moż-
liwość 1 dostawki w formie rozkładanego fotela. Hotel oferuje:
Pokój standardowy – o pow. ok.18 m², z łóżkiem podwójnym lub 
2 pojedynczymi.
Pokój rodzinny premier – o pow. ok. 65 m 2, luksusowy pokój 
z 2 oddzielnymi sypialniami z łóżkiem podwójnym lub pojedyn-
czym oraz pokojem dziennym.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:00-14:00), kola-
cje (19:00-21:00) w formie bogatego bufetu, napoje bezalkoho-
lowe i alkoholowe (lokalne) podawane do posiłków oraz w barze 
all inclusive (10:00-23:00). Dodatkowo w godz.16:00 – 17:00 

oraz 22:00-22:30 będą podawane słodkie przekąski oraz kawa 
i herbata.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych, m.in.: muzyka na żywo, mini disco, gry, sporty zespołowe, 
tenis stołowy, mini golf. Istnieje możliwość korzystania z oświe-
tlonych kortów tenisowych położonych ok. 200 m. od hotelu 
(dodatkowo płatne).
Internet
W hotelu kącik internetowy - bezpłatny.
www.hotellabineca-adriatiq.com/en/hotel-labineca

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Gorąco polecamy Gradac, to urocze, romantyczne miejsce z ładnymi plażami i prawdziwie turkusowym Adriatykiem. Hotel jest dobrze 
przygotowany na przyjęcie rodzin z dziećmi, oferuje wygodną formułę all inclusive i prowadzi liczne animacje dla dzieci i dorosłych.

Labineca – Gradac 

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: CSO 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.

Maj od 2299 3699 4199 6520

Czerwiec od 2299 3999 4199 7020

Lipiec od 3120 5349 5549 9270

Sierpień od 2970 4899 5299 8520

Wrzesień od 2349 3949 4270 6930

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1099 1099 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



388

Chorwacja Makarska Riwiera
sz

cz
eg

ól
n

ie
 p

ol
ec

am
y

Kategoria lokalna: ***

Dla rodzin

Hit sprzedażowy sezonu 2018. Doskonale położony hotel, w samym sercu Makarskiej Riwiery, blisko bardzo urokliwej plaży i pełnej atrakcji 
promenady. Oferta przeznaczona dla Klientów, którzy chcieliby skorzystać nie tylko z plażowania i atrakcji kurortu, ale preferują aktywne 
zwiedzanie i odkrywanie tajemnic tego cudownego kraju. Serdecznie polecamy!

Gradac – Gradac +
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Położenie
Całkowicie wyremontowany w 2016 roku hotel, położony w uro-
czej miejscowości Gradac, na Riwierze Makarskiej. Ten wakacyj-
ny kurort, niegdyś wioska rybacka, przyciąga turystów głównie 
dzięki swojemu świetnemu położeniu i pięknej, plaży. Riwiera 
Makarska słynie z połączenia majestatycznych gór pasma Biokovo 
i błękitnego, nieskazitelnie czystego morza, a w Gradacu możemy 
również zachwycać się widokiem na wyspy Hvar i półwysep Pel-
ješac. Różne imprezy sportowe i kulturalne, kafejki nad samym 
morzem, możliwość zorganizowania wycieczek na okoliczne 
wyspy, do Splitu, Dubrownika, Mostaru czy Medjugorje, liczne 
górskie trasy piesze i rowerowe, umilą pobyt gości. W odległości 
ok. 500 m od hotelu znajduje się przystanek autobusowy komu-
nikacji międzymiastowej. Transfer z lotniska w Dubrowniku do 
hotelu trwa ok. 3 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok 150 metrów od jednej z najdłuższych 
plaż na adriatyckim wybrzeżu. Leżaki i parasole na plaży - płatne 
(ok. 25 HRK/dzień/leżak).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja. Ponadto nowy basen, taras przy 
basenie, leżaki.
Pokoje
Wyremontowane pokoje dwuosobowe z łóżkami małżeńskimi, 
z możliwością jednej dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej. 
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem, TV-sat, lo-
dówkę oraz klimatyzację. Większość pokoi z balkonem. Pokoje 
trzyosobowe są większe i posiadają wydzieloną część z dodat-
kowym, jednoosobowym łóżkiem.
Wyżywienie
Śniadania (07:00-09:00), lunche (12:00-13:30) i kolacje (19:00-
21:00) w postaci bufetu. Do wyboru 2 zupy, dania główne, bufet 
sałatkowy, deser. W trakcie lunchu i obiadokolacji będą serwo-
wane napoje bezalkoholowe (woda, sok) i alkoholowe (piwo 0,5 l 
lub wino 0,25 l)/os.
Program sportowy i animacyjny
Cała gama sportów wodnych przy plaży.
Internet
Na terenie całego obiektu internet Wi-Fi - bezpłatny.

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

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

KOD IMPREZY: CSO 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.

Maj od 1570 2449 3130 4599

Czerwiec od 1699 2649 3349 4930

Lipiec od 2399 3949 4520 7099

Sierpień od 2199 3370 4199 6130

Wrzesień od 1920 3049 3720 5599

Cena za dziecko (2-9 lat) już od 399 399 

CENA OD

1570 zł

Wyloty w: czwartki
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Położenie
Hotel położony jest ok. 800 m od Starego Miasta Omiś. W od-
ległości ok. 100 m znajdują się bary, restauracje, konoby, sklepy 
oraz nadmorska promenada itd. Transfer z lotniska w Splicie do 
hotelu trwa ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt oddalony o ok. 30 m od żwirowej plaży. W centrum miasta 
znajdziemy również piękną, szeroką, piaszczystą plażę. Możliwość 
wypożyczenia leżaków na plaży (w wysokim sezonie) - dodatko-
wo płatne (ok. 5 EUR/dzień/leżak).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., klimatyzowana restauracja główna z dużym 
tarasem z widokiem na morze (dostępne krzesełka dla dzieci), 
parking. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Hotel posiada 88 wygodnie i ładnie urządzonych pokoi 2-osobo-
wych (możliwość 1 dostawki w formie łóżka polowego lub roz-
kładanego fotela) z balkonami (wszystkie z widokiem na morze) 
i łazienkami (suszarka do włosów). W pokojach znajduje się: te-
lefon, TV-sat, klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna), 
lodówka (bezpłatna). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka 
dla dziecka - za dodatkową opłatą ok. 3 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania (07:30-09:30) w formie bufetu i obiadokolacje (19:00-
21:00) wybór z 3 zestawów plus bufet sałatkowy. Możliwosć 
dopłaty do all inclusive light: dodatkowo lunche - wybór z 3 ze-
stawów menu plus bufet sałatkowy oraz napoje bezalkoholowe 
i lokalne napoje alkoholowe do posiłków bezpłatnie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji, jednakże ze względu na swoje poło-
żenie Omiś jest doskonałą bazą wypadową do Splitu, Trogiru i na 
wyspę Brać. W czasie wolnym można spacerować wzdłuż rzeki 
Cetiny, bądź udać się na wycieczkę do wodospadów Gubavica, 
a miłośników raftingu z pewnością przyciągnie wspaniały kanion 
rzeki Cetiny, będący początkiem spływów raftingowych. W bli-
skiej odległości (ok. 15 min. spacerem) na plaży wypożyczalnia 
sprzętów wodnych.

Internet
Przy recepcji i na tarasie przed restauracją internet Wi-Fi - bez-
płatny.

Przy plaży Dla rodzin

Omis to jedno z najładniejszych i najciekawszych miejsc w Chorwacji. Bajeczny krajobraz, który składa się z turkusowego morza, ciekawej 
rzeżby gór Masywu Biokovo i meandrującej między nimi rzeki Cetiny. Ciekawe architektonicznie i kulturowo miasto Omiś jest wprost 
uwielbiane przez turystów. Hotel sprawdzony i godny polecenia, zapraszamy!

Brzet – Omiś 

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

1620 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 1620 2499 3049 4520

Lipiec od 2399 3899 4349 6849

Sierpień od 2049 3130 3770 5570

Wrzesień od 1820 2930 3399 5230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 2199 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1499 2020 

Dopłata do All Inclusive Soft od 245 490 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Apartamenty położone są w różnych częściach miasta Omiś i jego 
najbliższej okolicy, do najbliższego sklepu ok. 250 m, do najbliż-
szego przystanku autobusowego ok. 500 m. Do centrum Stare-
go Miasta Omiś prowadzi (w przeważającej części) nadmorski 
bulwar. Ponadto w mieście znajdują się liczne bary, restauracje, 
konoby, sklepy. Transfer z lotniska w Splicie do Omiśa trwa ok. 
1,5 godz.
Plaża
Apartamenty mieszczą się maksymalnie ok. 250 m od żwirowej 
plaży. Omiś szczyci się bardzo ładną, szeroką, piaszczystą plażą 
(w centrum miejscowości).
Pokoje
Wygodnie urządzone apartamenty 2 -osobowe, składające się 
z sypialni, pełniącej również funkcję pokoju dziennego z anek-
sem kuchennym, z pełnym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, 
naczynia, sztućce itp.) oraz łazienki (wc, wanna lub prysznic) 
i balkonu. Sypialnia posiada 1 łóżko dwuosobowe. W cenę wli-
czone są ręczniki 2 szt./tydzień/os. oraz pościel. Klimatyzacja 
(dodatkowo płatna, 3 EUR/dzień/studio). Środki czystości we 
własnym zakresie.
Wyżywienie
We własnym zakresie.

Dla rodzin

Dla klientów ceniących niezależność (możliwość gotowania). Bardzo polecany Omiś i okolice, ze względu na rewelacyjne położenie 
w pięknych górach i nad morzem. To jeden z najbardziej bajecznych regionów w Chorwacji. Klienci chętnie odwiedzają Stare Miasto, 
korzystają z miejscowych atrakcji, spacerów, rejsów po Cetinie, raftingu, spływów kajakowych czy wędkowania.

Apartamenty Omiś – Omiś +

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

1220 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 1220 1549 2299 2849

Lipiec od 1499 2049 2770 3699

Sierpień od 1449 1849 2670 3349

Wrzesień od 1349 1749 2499 3199

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Kategoria lokalna: ***+

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Należący do sieci Labranda, bardzo nowoczesny obiekt usytuowany na rozległym, zalesionym terenie, tuż przy plaży. Świetne pokoje 
i obszerne, designersko urządzone lobby w stylu eko, z użyciem naturalnych materiałów i pięknego drewna. Wyspa Hvar to jedno 
z najpiękniejszych miejsc na Bałkanach. Można tu spędzić wakacje marzeń. Polecamy rodzinom z dziećmi.

LABRANDA Senses Resort – Vrboska 
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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

1349 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 1349 2770 3930 6299

Lipiec od 2570 5030 5970 10070

Sierpień od 1999 3799 5020 8020

Wrzesień od 1830 3599 4730 7699

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1020 1020 

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Przebudowany i całkowicie odnowiony hotel położony na wyspie 
Hvar w odległości ok. 2 km od malowniczej miejscowości Vrboska 
zwanej również „Małą Wenecją”. Otoczona górami, winnicami 
oraz gajami oliwnymi Vrboska znajduje się w północnej części 
wyspy. Znajdziemy tu typową dla kurortów infrastrukturę tury-
styczną. Hvar kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, które 
świeci tu ponad 300 dni w roku. Do miasta Hvar ok 29 kilome-
trów. Na pobliską wyspę Brać można popłynąć taksówką wodną 
(najpiękniejsza w Chorwacji plaża Zlatni Rat).Transfer z lotniska 
w Splicie trwa ok. 4 godzin (długość transferów może się zmienić, 
gdyż uzależniona jest od połączeń promowych)
Plaża
Hotel usytuowany jest w odległości 50 metrów od piaszczysto-
-żwirowej plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 – godz. z  lobby, restauracja główna, lobby bar, 
bar przy basenie, basen zewnętrzny ze słodką wodą i tarasem 
słonecznym, leżakami (ręczniki plażowe), sklepik z pamiątkami, 
możliwość wymiany walut, usługi pralni (dodatkowe płatne), 
parking dla gości hotelowych.
Pokoje
Hotel dysponuje 182 gustownie i designersko urządzonymi poko-
jami. Każdy z nich posiada łazienkę, klimatyzację, minibar (dodat-
kowo płatny) balkon lub taras, TV-sat, sejf, balkon. Hotel posiada 
również pokoje przystosowane do osób niepełnosprawnych – na 
potwierdzenie. Dostawki w formie rozkładanego fotela. Łóżeczka 
dla dzieci dodatkowo płatne (ok. 5 EUR/doba). Hotel oferuje:
Pokój standard z widokiem na park (o powierzchni 18 m2) - po-
siada łóżka typu double lub twin.
Pokój standard z widokiem na morze (o powierzchni 18 m2) - 
posiada łóżka typu double lub twin.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:00-
11:00), lunch (12:00-14:00) i obiadokolacje (19:30-22.30). Prze-
kąski w godzinach 12:00-17:00, bar z napojami otwarty w godz. 
12:00-24:00 (w cenie lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-

lowe), bar przy basenie z przekąskami i napojami dodatkowo 
płatny, otwarty w godzinach 08:00-24:00.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu za dodatkową opłatą: korty tenisowe, boisko do 
siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, a także boccia. 
Poza hotelem można uprawiać sporty wodne: kajaki, windsurfing, 
nurkowanie i wypożyczać rowery (dodatkowo płatne). Do dyspo-
zycji również tenis stołowy, minigolf, plac zabaw dla dzieci. Jest 
także strefa Wellness i Fitness gdzie można skorzystać można 
z masaży, hydromasaży, sauny fińskiej (dodatkowo płatne) mini 
siłowni i sali fitness. W hotelu organizowane są występy na żywo, 
m.in. wieczór chorwacki. Ponadto działa nasz własny FIGLOKLUB.
Internet
Wi-Fi na terenie całego obiektu
www.labranda.com/en/hotel/labranda-senses-resort.html

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Hotel Hvar – Jelsa 

Położenie
Obiekt zloklaizowany 700 m od centrum malowniczego miastecz-
ka Jelsa, na wyspie Hvar. Sama wyspa Hvar kojarzy się z winnica-
mi, polami lawendy (zbiory odbywają się na przełomie czerwca 
i lipca) i przede wszystkim ze słońcem, które świeci tu średnio 
ponad 300 dni w roku. Jelsa znajduje się w płn. części wyspy, jest 
otoczona górami, lasami piniowymi, winnicami i gajami oliwnymi. 
W centrum miasta znajdziemy wiele sklepów, lokalnych barów 
i konob. Odległość do najbliższego sklepu wynosi ok. 150 m., 
przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 900 m., 
port ok 1,5 km od hotelu. Transfer z lotniska w Splicie do hotelu 
trwa ok. 4 godz (długość transferów może się zmienić, gdyż jest 
uzależniona od połączeń promowych).
Plaża
Hotel usytuowany jest w odległości 100 m od piaszczysto-żwiro-
wej plaży. Leżaki - za dodatkową opłatą (ok. 7 EUR).
Do dyspozycji gości
Ostatni, generalny remont hotel przeszedł w 2006 r. Recepcja 24 - 
godz. z lobby, restauracja hotelowa z tarasem, aperitif bar i bar przy 
basenie, basen zewnętrzny (z wodą morską) i tarasem do opalania, 
basen kryty z podgrzewaną wodą (zamknięty od 10.06 do 15.09), 
leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, skrytki sejfowe w recepcji 
(dodatkowo płatne ok. 1,5 EUR/dzień), bezpłatny parking dla gości 
hotelu. Istnieje możliwość skorzystania z masaży i centrum fitness 
za dodatkową opłatą. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Obiekt posiada 205 funkcjonalnie urządzonych pokoi wyposa-
żonych w łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), 
wiatrak sufitowy, telefon, TV-SAT, balkon lub taras. Istnieje moż-
liwość dostawek w postaci 1-osobowego łóżka lub łóżeczka dla 
dziecka. Hotel oferuje:
Pokój standardowy z widokiem na morze - o pow. ok 17 m2 z  1 
łóżkiem podwójnym lub 2 łóżkami pojedynczymi.
Pokój standardowy z widokiem na park - o pow. ok 17 m2 z  1 
łóżkiem podwójnym lub 2 łóżkami pojedynczymi.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:00-14:00) i obia-
dokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu, popołudniowe przeką-

ski (16:00-17:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe do 
posiłków oraz w barze All Inclusive (10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje animacje (od czerwca do sierpnia) oraz wieczory 
tematyczne z muzyką na żywo. Na terenie hotelu dostępne korty 
tenisowe, ping-pong, mini golf, (atrakcje dodatkowo płatne), 
w pobliżu wypożyczalnia rowerów i skuterów wodnych (dodat-
kowo płatne).
Internet
W hotelu kącik internetowy - za dodatkową opłatą. Bezpłatny 
dostęp do bezprzewodowego internetu Wi-Fi.

Popularny obiekt hotelowy oferujący wspaniałą wakacyjną atmosferę, mnóstwo atrakcji w okolicy oraz wygodną formułę all inclusive. 
Gorąco zachecamy do zwiedzania pięknego, zabytkowego miasta Hvar, najstarszego miasta w całej Chorwacji Stari Grad oraz wycieczkę 
na pobliską wyspę Brać.

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

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 1770 2799 3470 5199

Lipiec od 2470 4220 4630 7549

Sierpień od 2320 3620 4399 6549

Wrzesień od 1949 3249 3770 5930

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 320 320 

CENA OD

1770 zł

Wyloty w: czwartki

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni

Kategoria lokalna: ***
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Położenie
Hotel położony jest kilkanaście minut spacerem od centrum 
miasta Stari Grad (ok. 1,5 km). Stari Grad jest najstarszym mia-
stem Chorwacji, z wyjątkowym klimatem, piękną architekturą, 
kamiennymi uliczkami i romantycznymi kafejkami. Sama wyspa 
Hvar, słynie przede wszystkim z upraw lawendy (zbiory odbywają 
się na przełomie czerwca i lipca) oraz największego nasłonecz-
nienia w całej Europie (słońce świeci tu przez 300 dni w roku). 
Ok. 3,5 km od hotelu znajduje się port (regularne połączenie ze 
Splitem). Transfer z lotniska w Splicie do hotelu trwa ok. 4 godz. 
(długość transferów może się zmienić, gdyż jest uzależniona od 
połączeń promowych).
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 50 m od żwirowo-kamienistej plaży 
(z wymurowanymi tarasami słonecznymi). Leżaki na plaży - do-
datkowo płatne (ok. 5 EUR/komplet: 2 leżaki).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 budynków. W budynku głównym znajduje sie 
recepcja i restauracja. Recepcja 24 - godz. z lobby, klimatyzowana 
restauracja główna, basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci (ze 
słodką wodą), taras słoneczny z leżakami i parasolami (bezpłat-
nie), bar przy basenie, skrytki sejfowe (w recepcji, dodatkowo 
płatne), parking. Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Nasze pokoje usytuowane są w 2-pietrowych depandancach, ok. 
30 m od budynku głównego (z restauracją i recepcją). Obiekt po-
siada 176 funkcjonalnie urządzonych pokoi 2 -osobowych (moż-
liwość 1 lub 2 dostawek w formie 2 dodatkowych łóżek lub łóżka 
piętrowego), z łazienkami i balkonami (pokoje od strony morza). 
W pokojach znajduje się TV-sat, telefon i wiatrak sufitowy.
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania (07:00-9:00), lunch (13:00-14:00) 
i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu. Napoje bezalkoholo-
we i lokalne alkoholowe (wino, piwo, rakija, travarica) - bufet w trak-
cie trwania posiłków. Dodatkowo lody dla dzieci. (16:00-17:00).
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu multi-sportowe boisko (korzystanie z boiska 
jest bezpłatne), mini golf, kręgle, korty tenisowe (atrakcje do-

datkowo płatne), wypożyczalnia samochodów, skuterów i łodzi 
motorowych(dodatkowo płatne).
Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny, kącik internetowy - dodat-
kowo płatny.
www.heliosfaros.hr

Light All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Wyspa Hvar to jedna z najpiękniejszych wysp w Chorwacji. Piękne, klimatyczne miasta, lawendowe pola, słynne winnice, porty jachtowe, 
które od lat przyjmują rzesze turystów. Hotel Lavanda proponuje atrakcyjny cenowo, spokojny odpoczynek nad morzem, wśród zieleni, 
w pobliżu najstarszego miasta w Chorwacji, Starego Gradu.

Lavanda – Stari Grad 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1620 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: CSS 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.

Czerwiec od 1620 2499 3049 4520

Lipiec od 2399 3899 4349 6849

Sierpień od 2049 3130 3770 5570

Wrzesień od 1949 3020 3599 5399

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1199 1799 

Wyloty w: czwartki

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Kategoria lokalna: ***



396

Chorwacja Kasztelańska Riwiera

Wycieczki lokalne

Park Narodowy - Plitvckie Jeziora
Niezaprzeczalnie oszałamiające turkusowe wody Plitvic bulgo-
cząc przelewają się przez ciąg 16 jezior, powiązanych ze sobą aż 
92 wodospadami! Jeziora otaczają gęste lasy bukowe i jodło-
we, miejscami przypominają puszcze. Park został wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Cena 
od 309 zł/os.

Park Narodowy rzeki Krka
Najpiękniejsza w Chorwacji rzeka Krka rozciąga się na odcinku 
o długości 72 km. Przebijając się głębokim kanionem ku morzu 
tworzy po drodze liczne jeziora, wodospady i kaskady. Podczas 

zwiedzania parku będziecie mieli okazję zażyć kąpieli w roz-
lewisku największego z wodospadów oraz zwiedzić skansen, 
w którym poznacie rytm życia chorwackiej wsi sprzed wieków. 
Po spacerze i orzeźwiającej kąpieli będziecie mieli okazję skosz-
tować wyśmienitych regionalnych produktów podczas degustacji 
u jednego z lokalnych producentów. Cena od 269 zł/os.

Fish Picnic
Zapraszamy na relaksujący i integracyjny rejs po zatokach Chor-
wacji. W czasie, którego będziecie Państwo mieli okazję spróbo-
wać regionalnej kuchni oraz lokalnych trunków. Poza tym Fish 
Picnic to raj dla tych, którzy kochają naturę: piękne widoki, kąpiele 
morskie i słoneczne. Cena od 149 zł/os.

Wymarzone miejsce na wakacje! Kameralne 
żwirkowe plaże pozwalają oddać się błogiemu 
wypoczynkowi, a majestatyczne góry stanowią 
zachętę do aktywności. Bliskość zabytkowego 
Trogiru to możliwość zgłębienia historii Dalmacji, 
a Split to doskonała baza wypadowa na pobli-
skie wyspy!

Lesław Matuszek 
Rezydent Rainbow

Chorwacja
Kasztelańska  
Riwiera
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Rafting

Krka
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Mostar i Medjugorje 
Medjugorje to niewielkie miasteczko w  Bośni, skryte wśród 
szczytów gór. To miejsce, w którym w 1981 r. sześciorgu dzieciom 
objawiła się Matka Boża – Królowa Pokoju. Obecnie to największe 
Sanktuarium Maryjne na Bałkanach. Mostar to kolejne bajeczne 
miasto Bośni łączące wiele kultur i religii, tak jak stanowiący cen-
tralny punkt miasta most, z którego latem młodzieńcy urządzają 
zawody w pokazowych skokach do wód Neretvy. Wizyta w tym 
mieście, stanowiącym kwintesencję bałkańskiego tygla, z pew-
nością pozostawi niezapomniane wrażenia. Cena od 269 zł/os.

Rafting - wakacyjna dawka adrenaliny
Zapraszamy na pełen emocji, kilku kilometrowy spływ pontonami 
w dół górskiej rzeki Cetiny w okolicach miasta Omiš. W czasie 
spływu będziecie mieli okazję, aby zażyć kąpieli pod wodospa-
dami a odważni mogą skakać ze skał. Podczas kilkugodzinnego 
wyjazdu będziecie pod opieką wykwalifikowanego instruktora. 
Po pełnym wrażeń spływie możecie nabyć płytę ze zdjęciami ze 
spływu ze swoim udziałem. Cena od 169 zł/os.

Split i Trogir
Split to miasto żyjące wolniejszym rytmem, do którego szybko 
można się przyzwyczaić. Place, restauracje i kafejki zawsze są wy-
pełnione po brzegi nie tylko turystami, ale również miejscowymi. 
W czasie wycieczki poznacie Państwo historię powstania i rozwoju 
miasta, zwiedzicie wpisany na listę UNESCO pałac cesarza Diokle-
cjana, bramy rzymskie prowadzące do miasta, katedrę oraz malow-
niczy port. Trogir to miasto leżące w środkowej Dalmacji, w pobliżu 
Splitu, często nazywane Małą Wenecją. Trogir usytuowany jest na 
małej wyspie, stąd wygląda jak zamek na wodzie. W Trogirze fascy-
nuje całość zabudowy, z wąskimi uliczkami, nastrojowymi kawia-
renkami i zabytkami, które są przykładem kunsztu kamieniarskiego 
i architektonicznego. Całe miasto znajduje się pod ochroną UNE-
SCO. W czasie zwiedzania poznacie „muzeum pod gołym niebem”, 
a Kairos być może da Wam porcję szczęścia. Cena od 239 zł/os.

Perła Adriatyku – Dubrownik
Znakomicie zachowane Stare Miasto Dubrovnika jest unikalne ze 
względu na wykładane jasnym marmurem place, strome bruko-
wane uliczki, wysokie domy, klasztory, kościoły, pałace, fontanny 
i muzea. Stare mury miejskie odgradzają miasto od ruchu ulicz-
nego. W czasie wycieczki poznacie historię miasta, zobaczycie 
katedrę oraz najstarszą w Europie aptekę Franciszkanów. To tak-
że miejsce chętnie wybierane przez scenarzystów wielu znanych 
produkcji filmowych, m.in. serialu Gra o Tron. Cena od 319 zł/os.

Przyroda

Archipelag Kornati 
Archipelag składa się ze 149 wysp, wysepek i raf zajmujących 
obszar 320 m2. Morze w okolicy Kornat obfituje w ryby, z  tego 
powodu jest czynnym rejonem rybackim. Park Narodowy Kornati 

to 89 wysp, wysepek i raf, które zawierają 2/3 całego archipelagu. 
Park pełni funkcję naukową, kulturalną, oraz wczasową.

Drzewo Oliwne - Mastrinka
W Kasztelu Sztafiliciu rośnie piękne drzewo oliwne, nazywane 
przez mieszkańców Kaszteli Mastrinką. Ma ponad 1500 lat! Przy-
puszcza się, że przywieziono je z terenów południowych Włoch 
lub Grecji. Drzewo ma ponad 10 metrów wysokości! W 1990 roku 
Mastrince nadano status pomnika przyrody.

Zwiedzanie

Kaštela
Kaštela to tak naprawdę 7 pojedynczych, lecz w większości po-
łączonych ze sobą osiedli z kasztelami (twierdzami). Wszystkie 
osiedla razem tworzą obecnie jedno miasteczko, w których po 
dziś dzień żywa jest historia chorwackich Romea i Julii, czyli Do-
brilli i Miljenka. W znanym zamku Vitturi z XVI wieku, znajduje się 
Muzeum Miasta Kaštela.

Relaks

Targ w Trogirze 
Fenomenalne miejsce do zakupienia lokalnych produktów! Dosta-
niesz tutaj świeże ryby, owoce, warzywa, oliwę z oliwek, alkohole 
a także wiele ciekawych pamiątek.

Hacienda Club
W miejscowości Vodice znajduje się jeden z najsłynniejszych klu-
bów w Chorwacji. Hacienda Klub i jest ogromny - pomieści ok. 
2000 osób! Klubowicze będą się czuli tutaj wyśmienicie! 

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

Chorwacja Kasztelańska Riwiera

Split
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Chorwacja Kasztelańska Riwiera

Położenie
Luksusowy, desingerski hotel, położony jest w piniowym lesie, 
ok. 6 km od centrum Sibenika (przystanek ok. 600 m od hotelu). 
Transfer z lotniska w Splicie trwa ok. 1 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany przy pięknej, szerokiej, piaszczysto-żwirowej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Hotel i pokoje zostały całkowicie przebudowane w 2013 r. 
Recepcja 24 - godz., restauracja, przestronne lobby, apertif bar 
w lobby, bar na plaży, sale konferencyjne, duży, pięknie zaaranżo-
wany taras, basen zewnętrzny z morską wodą, leżaki przy basenie 
- bezpłatne, kantor wymiany walut. W sezonie letnim muzyka na 
żywo z dancingami na tarasie hotelowym. Centrum spa i odnowy 
biologicznej obejmuje kryte baseny ze słoną i słodką wodą oraz 
licznymi urządzeniami do hydromasażu. Goście mogą korzystać 
z sauny, zaplecza fitness i łaźni tureckiej, jak również poddać się 
różnym masażom, zabiegom na twarz i ciało (korzystanie ze SPA 
jest odplatne). Aquapark czynny w sezonie (odpłatnie).
Pokoje
Luksusowo i nowocześnie urządzne pokoje 2-osobowe, wyposa-
żone w łazienki (prysznic, wc, suszarka do wlosów), klimatyzację, 
sejf, TV-sat, mini bar (dodatkowo platny) i telefon. Hotel w swojej 
ofrecie posiada: 
- Pokoje superior - (pow. ok. 21 m2) - z balkonem francuskim, 
widokiem na ogród i 2 pojedynczymi łóżkami 90 x 190 cm. 
- Pokoje deluxe - (pow. ok. 23 m2) - z widokiem na ogród i po-
dwójnym łóżkiem 180x190 cm. 
Hotel nie oferuje pokoi z dostawkami, przeznaczony jest tylko 
dla dorosłych.
Wyżywienie
Śniadania w formie bardzo rozbudowanego bufetu amerykańskie-
go. Możliwość dokupienia obiadokolacji. Oprócz dań kuchni mie-
dzynarodowej hotel serwuje miejscowe specjały w najlepszym ga-
tunku. Bufet śniadaniowy serwuje między innymi wino musujące.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie kompleksu Solaris znajduje sie nadmorska promenada, 
turystyczna kolejka wożąca klientów wzdłuż plaży, restauracje, 

bary, kawiarnie, pizzeria, liczne lodziarnie i inne punkty gastro-
nomiczne oraz sklepy z pamiątkami. Ponadto: aquapark, zjeżdżal-
nia do morza, statek piracki z klubem muzycznym na pokładzie, 
siłownia (na terenie hotelu Ivan), korty tenisowe, tenis stołowy, 
mini golf, kręgielnia, wypożyczalnia sprzętu wodnego przy plaży, 
boisko do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Kompleks posiada 
SPA (basen wewn., fizykoterapia, gimnastyka, aerobic, masaże, 
zabiegi upiększające, a także własny port jachtowy (większość 
atrakcji na terenie kompleksu jest dodatkowo płatna). Na te-
renie kompleksu funkcjonuje wioska dalmatyńska z piekarnią, 
ekologiczną uprawą warzyw, destylarnią i doskonałą restauracją 
w stylu regionalnym. Gorąco polecamy!
Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.solarisresort.com

Przy plaży Royal We dwoje +18 dla dorosłych

Hotel Ivan zalicza się do najlepszych hoteli w Chorwacji. Po generalnej przebudowie zdecydowanie zasługuje na 5*. Gorąco polecamy 
ze względu na wysoki standard zakwaterowania i wyżywienia, a także doskonałe zaplecze kompleksu AMADRIA

Amadria Park Ivan – Sibenik 

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

2399 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 2470 4249 4470 7430

Lipiec od 3430 5970 6070 10299

Sierpień od 3030 4720 5399 8220

Wrzesień od 2399 4070 4349 7130

Dopłata do HB od 924 1848  

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Chorwacja Kasztelańska Riwiera

Położenie
Hotel należy do kompleksu Amadria, położony jest w piniowym 
lesie, ok. 6 km od centrum Sibenika (przystanek ok. 600 m od 
hotelu). Transfer z lotniska w Splicie trwa ok. 1 godz., transfer 
z lotniska w Dubrowniku trwa ok. 6 godz.
Plaża
Obiekt zlokalizowany przy pięknej, szerokiej, piaszczysto-żwiro-
wej plaży. Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Hotel stworzony i wyposażony specjalnie dla rodzin z dziećmi. Mo-
tywem przewodnim wystroju wnętrz jest świat bajek. W tym bajko-
wym świecie znalazły miejsce specjalne punkty obsługujące tylko 
małych klientów, specjalna recepcja, czy restauracja dla dzieci.
Recepcja 24 - godz.(wystrój wnętrz przyjazny i specjalnie zaaran-
żowany dla najmłodszych), restauracja hotelowa ze specjalnie 
wydzieloną częścią dla dzieci (niskie, kolorowe stoliki, bezpieczne 
naczynia, sztućce), pizzeria, apertif bar, kawiarnia, bar na plaży, 
kącik dla mam wyposażony w mikrofalówkę, sklepik z pamiąt-
kami i artykułami dziecięcymi, kantor wymiany walut. Basen ze-
wnętrzny dla dorosłych (leżaki przy basenie - bezpłatne) i brodzik 
dla dzieci z morską wodą. 
Pokoje
W każdym pokoju jest łazienka z prysznicem i wc, suszarka do 
włosów, klimatyzacja, sejf, TV-sat, mini bar (korzystanie dodat-
kowo płatne), telefon. Hotel oferuje różne typy pokoi:
Pokój standardowy z łóżkiem piętrowym – o pow. 22 m2 z łóżkiem 
podwójnym lub pojedynczymi oraz piętrowym łóżkiem dla dzieci, 
z balkonem i widokiem na ogród.
Pokój standardowy z dostawką – o pow. 22 m2 z łóżkiem podwój-
nym lub pojedynczymi z balkonem i widokiem na ogród.
Pokój rodzinny z łóżkiem piętrowym – o pow. 23,5 m2 z łóżkiem 
podwójnym lub pojedynczymi oraz piętrowym łóżkiem dla dzieci. 
z balkonem i widokiem na ogród.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu, w tym bufet 
specjalnie dla dzieci.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie kompleksu Amadria znajduje się nadmorska prome-

nada, turystyczna kolejka wożąca klientów wzdłuż plaży, restau-
racje, bary, kawiarnie, pizzeria, liczne lodziarnie i inne punkty 
gastronomiczne oraz sklepy z pamiątkami. Ponadto: aquapark, 
zjeżdżalnia do morza, siłownia (na terenie hotelu Ivan), korty 
tenisowe, tenis stołowy, mini golf, kręgielnia, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego przy plaży, boisko do koszykówki, siatkówki 
i piłki nożnej. Kompleks posiada SPA (basen wewn., fizykotera-
pia, gimnastyka, aerobic, masaże, zabiegi upiększające, a także 
własny port jachtowy (większość atrakcji na terenie kompleksu 
jest dodatkowo płatna). Na terenie kompleksu funkcjonuje wioska 
dalmatyńska z piekarnią, ekologiczną uprawą warzyw, destylarnią 
i doskonałą restauracją w stylu regionalnym. 
Internet
Hotel oferuje darmowe Wifi na terenie całego obiektu.
www.amadriapark.com

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Najlepsza oferta dla rodzin z dziećmi! Cały projekt tego hotelu stworzony jest dla dzieci i ich potrzeb. Dzieci na pewno nie bedą się w nim 
nudziły, bo oprócz atrakcji specjalnie stworzonych dla nich, znajdą tu na pewno wielu rówieśników.

Amadria Park Andrija – Sibenik 

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

2399 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 2799 4949 5020 8599

Lipiec od 3620 6349 6399 10949

Sierpień od 3370 5320 5970 9220

Wrzesień od 2399 4149 4349 7270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2720 4820 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 320 320 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 378 756 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Chorwacja Kasztelańska Riwiera

Położenie
Nowocześnie wyposażony hotel Kastel mieści się w samym cen-
trum Kašteli, w spokojnym miejscu, między dużymi ośrodkami 
miejskimi i turystycznymi: Splitem i Trogirem. Oddalony o ok. 100 
m od deptaka, który prowadzi przez malownicze ryneczki i uliczki 
do pozostałości średniowiecznych zamków Kastelańskich. Z pokoi 
roztacza się piękny widok na morze, panoramę Splitu i pobliskie 
wyspy lub na góry Kozjak. Transfer z lotniska w Splicie do hotelu 
trwa ok. 15 min. W odległosci ok. 100 m od hotelu znajduje sie 
przystanek autobusowy.
Plaża
Obiekt oddalony o ok. 70 m od plaży. Leżaki na plaży - płatne 
(ok. 50 kun/dzień).
Do dyspozycji gości
Hotel został odświeżony w 2018 r. Recepcja 24 - godz., klimaty-
zowana restauracja z dużym tarasem wśród zieleni (dostępne 
krzesełko dla dziecka), bar, bezpłatny parking. Hotel akceptuje 
karty kredytowe.
Pokoje
Hotel posiada 29 komfortowo i nowocześnie urządzonych pokoi 
2-osobowych z łazienkami. Dla 3 osób możliwe zakwaterowanie 
w pokoju z 2 sypialniami i łazienką. Wszystkie pokoje posiadają: 
TV-sat, klimatyzację (bezpłatną). Istnieje możliwość wypożycze-
nia łóżeczka dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie.
Wyżywienie
Śniadania (07:30-09:30) i kolacje (19:00-20:30) w formie bufetu. 
Podczas kolacji serwowane są napoje bezalkoholowe: soki, cola, 
woda oraz alkoholowe: lokalne piwo i wino.
Program sportowy i animacyjny
W pobliżu hotelu wiele tras spacerowych i rowerowych. Hotel 
jest rownież idealną bazą wypadową do zwiedzania najbardziej 
atrakcyjnych zakątków Dalmacji - Splitu, Trogiru, Parku narodo-
wego Krka.
Internet
W hotelu (również w pokojach) internet Wi-Fi - bezpłatny.

Light All Inclusive We dwoje

Hotel po gruntownej renowacji, posiada zupełnie nowe, nowocześnie wyposażone pokoje. Doskonała lokalizacja, blisko 
2 najatrakcyjniejszych miast Dalmacji, Splitu i Trogiru. HIT sezonu 2019!

Kastel – Kaštel 

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

1470 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 1470 2130 2799 3899

Lipiec od 2099 3270 3849 5799

Sierpień od 1820 2649 3399 4770

Wrzesień od 1630 2499 3070 4520

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1470 1949 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Chorwacja Kasztelańska Riwiera

Położenie
Hotel położony jest w lesie piniowym, kilka minut spacerem od 
centrum miasta Biograd na Moru. Miasto leży w jednej z najbar-
dziej malowniczych części środkowej Dalmacji i należy do ce-
nionych kurortów. Czyste morze, bardzo atrakcyjna plaża Soline, 
klimatyczne Stare Miasto to główne atuty tego miejsca. Biograd 
to również doskonałe miejsce wypadowe na wycieczki,, m.in. 
można stąd popłynąć na Kornati, czy pojechać do wodospadów 
Krka. Transfer z lotniska w Splicie trwa ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany zaledwie 300 m od słynnej plaży - Saline.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz.z lobby, windy, restauracja główna serwująca 
regionalne dania z Dalmacji oraz potrawy kuchni międzynaro-
dowej, apertif bar, basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci 
i zjeżdżalnią do wody, basen wewnętrzny (zamknięty od 15.06 
do 15.09), bar przy basenie, restauracja a la carte, mini klub, ping 
pong, sklep z pamiątkami.
Pokoje
Hotel posiada 200 przytulnie i funkcjonalnie urządzonych pokoi 
2-osobowych z łazienkami (możliwość dostawki w formie roz-
kładanej sofy). Wszystkie wyposażone są w centralnie sterowaną 
klimatyzację, TV-sat, sejf (płatny, ok. 3 EUR/dzień) oraz balkon 
lub taras. Minibar dostępny za dopłatą na życzenie (ok. 5 EUR/
dzień). Łóżeczko dla dziecka (płatne, ok. 5 EUR/dzień).
Wyżywienie
Formuła all inclusive obejmuje śniadania, lunch i obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu. Ponadto w godzinach popołudnio-
wych przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka). W godzinach 
10:00-23:00 lokalne napoje alkoholowe i napoje bezalkoholowe.
Program sportowy i animacyjny
W odległości 200 m od hotelu za dodatkową opłatą możliwość 
skorzystania z kortów tenisowych. Hotel posiada centrum odno-
wy biologicznej, w tym grotę solną (korzystanie ze SPA dodatko-
wo płatne). Dodatkowo w ofercie program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych (w wysokim sezonie).

Internet
Wi-Fi jest dostępne w pomieszczeniach ogólnodostępnych - za 
dopłatą.
www.hoteladria.hr

All Inclusive Dla rodzin

Rewelacyjna lokalizacja hotelu w spokojnym, zielonym miejscu, a zarazem blisko świetnej plaży Soline i uroczego Starego Miasta Biograd. 
Nasi Klienci chętnie wybierają ten hotel na kolejne wakacje.

Adria – Biograd na Moru 

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: CSS 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.

Czerwiec od 1749 2870 3430 5299

Lipiec od 2730 4670 5070 8299

Sierpień od 2299 3699 4349 6699

Wrzesień od 2149 3549 4099 6430

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 320 320 

CENA OD

1749 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Duży kompleks hotelowo-rekreacyjny, malowniczo położony 
w wiosce rybackiej Seget, ok. 4 km od Trogiru. Hotel usytuowany 
jest wśród dużej ilości zieleni, nad samym morzem, przy nad-
morskiej promenadzie. Odległość do najbliższego sklepu wynosi 
100 m, do najbliższej restauracji, konoby 100 m. Transfer z lotni-
ska w Splicie trwa ok. 30 min.
Plaża
Plaża oddalona o ok 150 m od hotelu. Przejście przez lasek piniowy.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., duże lobby, basen, brodzik dla dzieci, leżaki 
i parasole przy basenie, cocktail-bar, restauracja główna serwu-
jąca dania kuchni bałkańskiej i międzynarodowej, pizzeria, sklep 
z pamiątkami, salon fryzjerski, wypożyczalnia sprzętu pływające-
go, rowerów i skuterów wodnych.
Pokoje
Hotel posiada 650 funkcjonalnie urządzonych pokoi wyposażo-
nych w łazienkę (wc, wanna lub prysznic, suszarka do włosów), 
TV-SAT, telefon, klimatyzację centralnie sterowaną, lodówkę, sejf, 
balkon. Hotel oferuje:
Pokój ekonomiczny od strony morza – o pow. ok. 17 m2, z łóżkiem 
podwójnym lub 2 pojedynczymi, skromniej wyposażony.
Pokój standardowy od strony morza – o pow. ok. 19 m2, z łóżkiem 
podwójnym lub 2 pojedynczymi.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive zawierająca: śniadania, lunch i obiadokola-
cje w formie bufetu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne 
dostępne w barze All Inclusive (12:00-22:00). Dodatkowo o godz. 
17:00 podawane będą ciastka lub owoce, kawa i herbata.
Program sportowy i animacyjny
Doskonałe miejsce do czynnego wypoczynku, uprawiania spor-
tów wodnych: żeglarstwa i nurkowania. Ponadto w kompleksie 
korty tenisowe, mini-golf, tenis stołowy, salon odnowy, sauna, 
wielofunkcyjne boiska do gier. Dla najmłodszych, hotelowy mini 
klub.
Internet
Na terenie hotelu Internet Wi-Fi - bezpłatny.

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun

Hotel po ostatniej renowacji (2018) zyskał nie tylko nowoczesne wnętrza ale przede wszystkim nowy basen i strefę zabaw dla dzieci. 
Wielkim atutem hotelu jest również jego usytuowanie, nad morzem i blisko najciekawszych miejsc wartych odwiedzenia. Szczególnie 
polecamy: pobliski, klimatyczny Trogir, a także nieco dalsze wyprawy: do Splitu, Omisa, Dubrovnika, do PN Krka, na Wyspę Hvar.

Medena – Seget k. Trogiru 

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: CSS 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.

Czerwiec od 1849 3049 3599 5599

Lipiec od 2899 4999 5349 8849

Sierpień od 2420 3920 4549 7049

Wrzesień od 2270 3770 4299 6799

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1020 1020 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1849 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni



403

Chorwacja Kasztelańska Riwiera

Położenie
Obiekt położony jest w mieście Trogir na wyspie Ciovo. Ciovo to 
malownicza wyspa, połączona mostem z Trogirem (można tam 
się dostać taksówka wodną ok. 2 EUR/os. lub pieszo ok. 15 min.). 
W odległości 300 m znajduje się Okrug Gornji, tradycyjna dal-
matyńska wioska, w której znajdziemy dużą ilość restauracji, 
kawiarni, konoby oraz najbardziej znaną na Ciovo plażę z bara-
mi, kawiarniami i centrum sportów wodnych. Transfer z lotniska 
w Splicie do hotelu trwa ok. 30 min. W odległości 200 m od 
apartamentów znajduje się przystanek autobusowy. Położenie 
w okolicach Trogiru sprawia, że jest to doskonała baza wypadowa 
do zwiedzania Trogiru, Splitu, Wodospadów Krka.
Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy plaży. Leżaki na plaży przy 
obiekcie (ograniczona ilość) - bezpłatne, leżaki i parasole na po-
zostałych plażach - płatne (ok. 40 HRK/dzień/leżak, 120 HRK/
dzień/komplet: leżak + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja (czynna tylko w momencie kwaterowania gości), par-
king, mały basen zewnętrzny (ze słodką wodą) i tarasem sło-
necznym. Krzesełka i karimaty przy basenie (ograniczona ilość) 
- bezpłatne.
Pokoje
Studio (11m2) - nowoczesne, gustownie urządzone pokoje, które 
składają się z sypialni i łazienki. Do dyspozycji w pełni wyposa-
żona kuchnia letnia na tarasie w bezpośredniej bliskości pokoi. 
Pokoje typu studio posiadają łóżka małżeńskie.
Apartament 2-3 os. (14-18m2) – które składa się z obszernego 
pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcję sypialni 
(studia 2-osobowe - posiadają 1 duże łóżko, studia 3-osobowe - 
mają możliwość dostawki w formie rozkładanego łóżka), aneksu 
kuchennego z pełnym wyposażeniem (lodówka, kuchenka elek-
tryczna 2-palnikowa, naczynia i sztućce), łazienki (wc, suszarka 
do włosów) oraz balkonu lub tarasu (meble ogrodowe) położo-
nego przy apartamencie. 
Apartament 2+2 (23m2) - składa się z dwuosobowej sypialni, 
pokoju dziennego z aneksem kuchennym, rozkładanej 2 osobo-
wej sofy, łazienki. Apartament posiada balkon z bezpośrednim 

widokiem na morze. 
We wszystkich pokojach klimatyzacja (dodatkowo płatna ok. 
2 EUR/dzień).
Obiekt zapewnia ręczniki i pościel (wymieniane 1 x w tygodniu). 
Środki czystości we własnym zakresie. Istnieje możliwość wypo-
życzenia łóżeczka dla dziecka - bezpłatnie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Szeroki wybór restauracji i barów, najbliż-
sze ok. 200 m od apartamentów.
Program sportowy i animacyjny
W bliskiej odległości ok. 400 m na plaży: szkoła nurkowania, wy-
pożyczalnia skuterów wodnych, loty spadochronem. Najbliższa 
dyskoteka ok. 600 m od obiektu. Bliskość Starego Miasta Trogir 
daje możliwość korzystania z jego wieczornych atrakcji.
Internet
W pokojach internet Wi-Fi bezpłatny.

Przy plaży We dwoje

Dobry standard i idealne położenie apartamentów, to świetny wybór dla wymagających i ceniących niezależność Klientów. Miejsce to 
zapewni idealne wakacje nad pięknym morzem i w pobliżu wspaniałego miasta z klimatem, jakim jest Trogir.

Villa Penava – Trogir 

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: CSS 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.

Czerwiec od 1149 1420 2170 2630

Lipiec od 1399 1820 2599 3299

Sierpień od 1299 1620 2420 2970

Wrzesień od 1249 1549 2349 2849

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1299 1549 

CENA OD

1149 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Położenie
Hotel Holiday VillageSagitta położony jest ok 7 km od Omiša, 
w miejscowości LokvaRogoznica. Oprócz bujnego lasu i kanio-
nu rzeki Cetiny, które są doskonałymi miejscami dla miłośników 
przyrody, Omiš oferuje restauracje, kawiarnie i sklepy idealne na 
spacer po mieście i relaks. Do Omiša kursuje miejski autobus. 
Transfer z lotniska w Splicie trwa ok 1,5h.
Plaża
Wzdłuż całego kompleksu rozciąga się żwirowa plaża, której 
krańce znajdują się w cieniu stuletnich sosen. Zejście do plaży 
w dół po schodkach. Leżaki na plaży dodatkowo płatne (ok. 
20 HRK/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja z tarasem, bar, odkryty basen, leżaki i pa-
rasole przy basenie w cenie, brodzik, parking.
Pokoje
Wioska wakacyjna Sagitta składa się z budynku głównego oraz 
apartamentów oddalonych o ok 50 – 150 metrów. W budynku 
głównym znajdują się pokoje standardowe (zakwaterowanie do 
3 osób dorosłych, dostawka w postaci rozkładanej sofy, łazienka 
z prysznicem i suszarką, balkon z bocznym widokiem na morze, 
telefon, TV, klimatyzacja) oraz pokoje ekonomiczne (na parterze, 
zakwaterowanie do 2 osób dorosłych, tylko łóżka małżeńskie, 
łazienka z wanną i suszarką, boczny widok na morze, telefon, 
TV, klimatyzacja). Apartamenty pozwalają na zakwaterowanie do 
4 osób dorosłych, (ok 40m2), składają się z sypialni oraz pokoju 
dziennego z rozkładaną sofą lub kanapą, aneksu kuchennego, 2 
balkonów z bocznym widokiem na morze. Łóżeczko dziecięce 
dodatkowo płatne ok 35 HRK/dzień (konieczna wcześniejsza 
rezerwacja).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:00-14:00), kola-
cje (19:00-21:00). Ciastka w formie przekąski 16:30 – 17:30. Zim-
ne napoje, oraz lokalne napoje alkoholowe: piwo, wino, lokalne 
alkohole (10:00-23:00). Ciepłe napoje (kawa filtrowana oraz 
rozpuszczalna, herbata, mleko, kakao i czekolada) serwowane 
podczas popołudniowej przekąski. Napoje z all inclusive dostępne 
z bufetu. Pozostałe 3 bary są wyłączone z opcji all inclusive.

Program sportowy i animacyjny
Boisko wielofunkcyjne, pokazy animacyjne, plac zabaw, muzyka 
na żywo (dwa razy w tygodniu), sporty wodne na plaży (dodat-
kowo płatne).
Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokojach internet 
Wi-Fi - bezpłatny.

Bardzo atrakcyjna oferta dla cełej rodziny, która nie tylko potrzebuje relaksu nad morzem, ale chętnie skorzysta z atrakcji pobliskiego 
Omisa, pozwiedza, popłynie na rafting po Cetinie.

Sagitta Holiday Village – Lokva Rogoznica 

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: CSS 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.

Czerwiec od 2099 3749 3849 6599

Lipiec od 2799 4699 5020 8199

Sierpień od 2799 4270 5020 7470

Wrzesień od 2130 3499 3899 6199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2130 3349 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1020 1020 

CENA OD

2099 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hotel – miejscowosc 
Kategoria lokalna: ****
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

Park Narodowy rzeki Krka
Najpiękniejsza w Chorwacji rzeka Krka rozciąga się na odcinku 
o długości 72 km. Przebijając się głębokim kanionem ku morzu 
tworzy po drodze liczne jeziora, wodospady i kaskady. Podczas 
zwiedzania parku będziecie mieli okazję zażyć kąpieli w roz-
lewisku największego z wodospadów oraz zwiedzić skansen, 
w którym poznacie rytm życia chorwackiej wsi sprzed wieków. 
Po spacerze i orzeźwiającej kąpieli będziecie mieli okazję skosz-
tować wyśmienitych regionalnych produktów podczas degustacji 
u jednego z lokalnych producentów. Cena od 259 zł/os.

Park Narodowy - Plitvckie Jeziora
Niezaprzeczalnie oszałamiające turkusowe wody Plitvic bulgo-
cząc przelewają się przez ciąg 16 jezior, powiązanych ze sobą aż 92 
wodospadami! Jeziora otaczają gęste lasy bukowe i jodłowe, miej-
scami przypominają puszcze. Park został wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Cena od 379 zł/os.

Mostar i Medjugorje 
Medjugorje to niewielkie miasteczko w  Bośni, skryte wśród 
szczytów gór. To miejsce, w którym w 1981 r. sześciorgu dzieciom 
objawiła się Matka Boża – Królowa Pokoju. Obecnie to największe 
Sanktuarium Maryjne na Bałkanach. Mostar to kolejne bajeczne 
miasto Bośni łączące wiele kultur i religii, tak jak stanowiący cen-
tralny punkt miasta most, z którego latem młodzieńcy urządzają 

Slatine to mała, urokliwa miejscowość położona 
w północno-wschodniej części pięknej wyspy 
Čiovo, oddalona 8 km od Trogiru. Dzięki swemu 
położeniu Wyspa Čiovo jest idealną bazą 
wypadową dla wycieczek do historycznych 
miast Trogir i Split. Miejscowość ta ma ciekawie 
ukształtowaną linię brzegową, z licznymi zato-
kami, klifami, żwirowymi i skalistymi plażami. 
Lasy sosnowe dają tu przyjemny chłód w trakcie 
letnich upałów, a ich cień stwarza odpowiednie 
warunki dla wypoczynku i kąpieli rodzin z mały-
mi dziećmi oraz tych, którzy cenią spokój i ciszę.

Agnieszka Walkowiak 
Rezydent Rainbow

Chorwacja
Slatine
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Plitvice

Split
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zawody w pokazowych skokach do wód Neretvy. Wizyta w tym 
mieście, stanowiącym kwintesencję bałkańskiego tygla, z pew-
nością pozostawi niezapomniane wrażenia. Cena od 279 zł/os.

Split i Trogir
Split to miasto żyjące wolniejszym rytmem, do którego szybko 
można się przyzwyczaić. Place, restauracje i kafejki zawsze są wy-
pełnione po brzegi nie tylko turystami, ale również miejscowymi. 
W czasie wycieczki poznacie Państwo historię powstania i rozwoju 
miasta, zwiedzicie wpisany na listę UNESCO pałac cesarza Diokle-
cjana, bramy rzymskie prowadzące do miasta, katedrę oraz malow-
niczy port. Trogir to miasto leżące w środkowej Dalmacji, w pobliżu 
Splitu, często nazywane Małą Wenecją. Trogir usytuowany jest na 
małej wyspie, stąd wygląda jak zamek na wodzie. W Trogirze fascy-
nuje całość zabudowy, z wąskimi uliczkami, nastrojowymi kawia-
renkami i zabytkami, które są przykładem kunsztu kamieniarskiego 
i architektonicznego. Całe miasto znajduje się pod ochroną UNE-
SCO. W czasie zwiedzania poznacie „muzeum pod gołym niebem”, 
a Kairos być może da Wam porcję szczęścia. Cena od 239 zł/os.

Perła Adriatyku – Dubrownik
Znakomicie zachowane Stare Miasto Dubrovnika jest unikalne ze 
względu na wykładane jasnym marmurem place, strome bruko-

wane uliczki, wysokie domy, klasztory, kościoły, pałace, fontanny 
i muzea. Stare mury miejskie odgradzają miasto od ruchu ulicz-
nego. W czasie wycieczki poznacie historię miasta, zobaczycie 
katedrę oraz najstarszą w Europie aptekę Franciszkanów. To tak-
że miejsce chętnie wybierane przez scenarzystów wielu znanych 
produkcji filmowych, m.in. serialu Gra o Tron. Cena od 289 zł/os.

Fish Picnic
Zapraszamy na relaksujący i integracyjny rejs po zatokach Chor-
wacji. W czasie, którego będziecie Państwo mieli okazję spróbo-
wać regionalnej kuchni oraz lokalnych trunków. Poza tym Fish 
Picnic to raj dla tych, którzy kochają naturę: piękne widoki, kąpiele 
morskie i słoneczne. Cena od 129 zł/os.

Przyroda

Archipelag Kornati 
Archipelag składa się ze 149 wysp, wysepek i raf zajmujących 
obszar 320 m2. Morze w okolicy Kornat obfituje w ryby, z  tego 
powodu jest czynnym rejonem rybackim. Park Narodowy Kornati 
to 89 wysp, wysepek i raf, które zawierają 2/3 całego archipelagu. 
Park pełni funkcję naukową, kulturalną, oraz wczasową.

Z dziećmi

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy
Na przełomie czerwca i  lipca w Szybeniku odbywa się festiwal, 
w trakcie którego można podziwiać spektakle i koncerty w wyko-
naniu dzieci z wielu krajów. Wspaniała rozrywka dla całej rodziny.

Relaks

Targ w Trogirze 
Fenomenalne miejsce do zrobienia zakupów! Dostaniesz tutaj 
świeże ryby, owoce, warzywa oraz alkohole a także wiele cie-
kawych pamiątek.

Hacienda Club
W miejscowości Vodice znajduje się jeden z najsłynniejszych 
klubów w Chorwacji. Hacienda Club i jest ogromny - pomieści 
ok. 2000 osób! Klubowicze będą się czuli tutaj wyśmienicie! 

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

Park Narodowy Krka
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Light All Inclusive Fit & Fun

Zachęcamy do spędzenia wakacji w malowniczej Villi, z pięknym ogrodem i bezpośrednim dostępem do plaży. Oferta przeznaczona dla 
Klientów, którzy pragną spędzić wakacje w miłej, domowej atmosferze.

Villa Marco Polo – Slatine +
Kategoria lokalna: ***
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Położenie
Slatine to turystyczna osada położona zaledwie kilka kilometrów 
od jednego z najpiękniejszych miast Dalmacji, Trogiru, na urokli-
wej, bardzo zielonej wyspie Ćiovo. Ćiovo posiada most łączący 
wyspę z Trogirem, do którego można dojechać np. autobusem 
lub taxi. Wyspa znana jest z bogatej roślinności, lasów piniowych, 
malowniczych zatoczek oraz żwirowych, kameralnych plaż. Villa 
Marco Polo położona jest bezpośrednio przy plaży z łagodnym 
zejściem morza. Otoczona jest pięknie urządzonym ogrodem z le-
żakami i miejscem do wypoczynku. Wzdłuż plaży znajdują się 
kawiarenki i konoby serwujące pyszne lokalne produkty. W okre-
sie letnim z centrum miasteczka Slatine kursują taksówki wodne 
do Splitu i Trogiru. Transfer z lotniska w Splicie trwa ok 30 min.
Plaża
Malownicza plaża z drobnym, jasnym żwirkiem, znajduje się bez-
pośrednio przy obiekcie. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo 
płatne, ok 6,5 za komplet 2 leżaki i parasol.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja (odnowiona na przełomie 2019/2020r.), 
bar z napojami, lodami oraz przekąskami (dodatkowo płatny), 
pięknie utrzymany ogród z miejscami do odpoczynku, sala tele-
wizyjna i klubowa, strefa sportu i zabawy: boisko do siatkówki, 
kosz, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci.
Pokoje
Wygodne i funkcjonalne pokoje 2, 3 ,4-osobowe (odnowione 
w 2019/2020 r.) z łazienką i lodówką. Większość z balkonami. 
Ponadto TV-SAT i klimatyzacja (indywidualnie sterowana, płatna 
dodatkowo ok. 2 EUR/dzień). Możliwość wypożyczenia łóżeczka 
dla dziecka – bezpłatnie. Gruntowne sprzątanie pokoi i wymiana 
pościeli odbywa się raz w tygodniu.
Wyżywienie
All inclusive light: śniadania i kolacje w formie bufetu. Lekki lunch 
składający się z zupy dnia. W trakcie trwania kolacji serwowane 
są nielimitowane napoje: soki, woda, wina regionalne, czerwone 
i białe oraz piwo.
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dorosłych i dzieci organizowane przez animatora 
Rainbow (w tym integracyjne wieczory z muzyką).
Internet
Obiekt posiada bezprzewodowa sieć WiFi (bezpłatnie).

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1549 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: CSS 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.

Czerwiec od 1549 2299 2849 4099

Lipiec od 2220 3499 3970 6099

Sierpień od 1949 2849 3499 5020

Wrzesień od 1799 2749 3270 4849

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 520 520 

Wyloty w: czwartki

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Slatine to turystyczna osada położona zaledwie kilka kilometrów 
od jednego z najpiękniejszych miast Dalmacji, Trogiru, na urokli-
wej, bardzo zielonej wyspie Ćiovo. Ćiovo posiada most łączący 
wyspę z Trogirem, do którego można dojechać np. autobusem 
lub taxi. Wyspa znana jest z bogatej roślinności, lasów piniowych, 
malowniczych zatoczek oraz żwirowych, kameralnych plaż. Vil-
la Vrtal położona jest w odległości 30 m od plaży z łagodnym 
zejściem do krystalicznie czystego morza przez ogród przy willi. 
Wzdłuż plaży znajdują się kawiarenki i konoby serwujące pyszne 
lokalne produkty. W okresie letnim z centrum miasteczka Slatine 
kursują taksówki wodne do Splitu i Trogiru. Transfer z lotniska 
w Splicie trwa ok. 30 min.
Plaża
Drobno żwirkowa plaża położona bezpośrednio przy ogrodzie 
willi. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Pokoje
Wygodnie urządzone pokoje typu studio, które składają się 
z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcje sypialni dla 
2-3 osób, aneksem kuchennym, łazienką i tarasem wychodzą-
cym do ogrodu oraz apartamenty 3/4 osobowe, dwupokojowe 
z sypialnia pokojem dziennym, aneksem kuchennym, łazienką 
i balkonem lub tarasem wychodzącym do ogrodu. Klimatyzacja 
sterowana indywidualnie (dodatkowo płatna 5 EUR/dzień) Ręcz-
niki i środki czystości we własnym zakresie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w restauracji Marco Polo oddalonej od obiektu 
o 80m.): śniadania i kolacje w formie bufetu. Lekki lunch składają-
cy się z zupy, sałatki, drugiego dania do wyboru (min. jedno danie 
z mięsem) i deseru. W trakcie trwania lunchu i kolacji serwowane 
są nielimitowane napoje: soki, woda, wina regionalne, czerwone 
i białe oraz piwo.
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć WiFi – bezpłatnie.

Light AI za dopłatą Fit & Fun

Bardzo solidna oferta i jedna z tańszych na Bałkanach. Atutem obiektu jest jego położenie, nieopodal plaży i bardzo blisko przepięknego, 
klimatycznego Trogiru. Polecamy dopłatę do all inclusive, która pozwoli Państwu stworzyć atrakcyjne wakacje w najniższej cenie.

Villa Vrtal – Slatine 

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: CSS 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.

Czerwiec od 1270 1699 2399 3099

Lipiec od 1699 2449 3099 4349

Sierpień od 1520 2049 2799 3699

Wrzesień od 1449 1980 2670 3570

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 231 462 

CENA OD

1270 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Slatine to turystyczna osada położona zaledwie kilka kilometrów 
od jednego z najpiękniejszych miast Dalmacji, Trogiru, na urokli-
wej, bardzo zielonej wyspie Ćiovo. Ćiovo posiada most łączący 
wyspę z Trogirem, do którego można dojechać np. autobusem 
lub taxi. Wyspa znana jest z bogatej roślinności, lasów piniowych, 
malowniczych zatoczek oraz żwirowych, kameralnych plaż. Villa 
Bijela Kucica położona jest w odległości 100 m od plaży z łagod-
nym zejściem do krystalicznie czystego morza. Wzdłuż plaży 
znajdują się kawiarenki i konoby z domową oliwą z oliwek, winem 
i owocami morza. W okresie letnim z centrum miasteczka Slatine 
kilka razy dziennie kursują taksówki wodne do Splitu i Trogiru. 
Transfer z lotniska Split do Villi trwa ok 30 min.
Plaża
Drobno żwirkowa plaża położona ok. 100 m od obiektu. Leżaki 
i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Pokoje
Wygodnie urządzone pokoje typu studio, które składają się 
z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcje sypialni 
dla 2-3 osób, łazienki i balkonu. Wszystkie posiadają dostęp do 
dużej, w pełni wyposażonej kuchni z jadalnią, część posiada także 
aneks kuchenny. Klimatyzacja sterowana indywidualnie (płatna 
dodatkowo 5 EUR/dzień). Ręczniki i środki czystości we własnym 
zakresie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w restauracji Marco Polo oddalonej o ok. 80 m): 
śniadania i kolacje w formie bufetu. Lekki lunch składający się 
z zupy dnia. W trakcie trwania kolacji serwowane są nielimito-
wane napoje: soki, woda, wina regionalne, czerwone i białe oraz 
piwo.
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć WiFi – bezpłatnie.

Light AI za dopłatą Fit & Fun

Wygodne pokoje z przestronną kuchnią, położone blisko plaży i restauracji. Oferta przeznaczona dla samodzielnych Klientów. Zachęcamy 
do zakupu opcji All Inclusive Light.

Villa Bijela Kucica – Slatine 

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: CSS 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.

Czerwiec od 1199 1549 2270 2849

Lipiec od 1570 2199 2899 3930

Sierpień od 1420 1870 2630 3399

Wrzesień od 1370 1799 2549 3270

Dopłata do All Inclusive Light od 525 1050

CENA OD

1199 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Slatine to rybacka i turystyczna osada położona na urokliwej, peł-
nej zieleni wyspie Ćiovo. Oddalona o kilka kilometrów od miasta 
Trogir, naprzeciwko Splitu i półwyspu Marjan. Okolica ta znana 
jest z bogatej roślinności oraz malowniczych zatoczek i żwirowych 
i kamienistych plaż. Lasy sosnowe dają przyjemny chłód w trakcie 
letnich upałów, a ich cień stwarza odpowiednie warunki dla wy-
poczynku i kąpieli rodzin z małymi dziećmi oraz tych, którzy cenią 
spokój i ciszę. Villa Bozo położona jest w odległości ok. 100 m 
od plaży z łagodnym zejściem do krystalicznie czystego morza. 
Wzdłuż plaży znajdują się kawiarenki i konoby z domową oliwą 
z oliwek, winem i owocami morza. W okresie letnim z centrum 
miasteczka Slatine kilka razy dziennie odpływają taxówki wodne 
do Splitu i Trogiru. Transfer z lotniska Split do Villi trwa ok. 30 min.
Plaża
Malownicza plaża z drobnym, jasnym żwirkiem, położona ok. 
100 m od obiektu. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Wygodne miejsce do grillowania i  wypoczynku w  ogrodzie 
obiektu.
Pokoje
Nowoczesne, wygodnie urządzone pokoje typu studia z pokojem 
pełniącym jednocześnie funkcję sypialni, aneksem kuchennym, 
łazienką i balkonem dla 2/3 osób lub apartamenty dwupokojo-
we z osobną sypialnią i pokojem dziennym dla 3 osób, aneksem 
kuchennym, łazienka i balkonem. TV Sat, WiFi, klimatyzacja 
(indywidualnie sterowana, dodatkowo płatna 3 EUR/dzień). Na 
wyposażeniu apartamentu pościel i ręczniki. Środki czystości we 
własnym zakresie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inc-
lusive light (serwowany w  restauracji Marco Polo oddalonej 
o ok. 500 m): śniadania i kolacje w formie bufetu. Lekki lunch 
składający się z zupy dnia. W trakcie trwania kolacji serwowane 
są nielimitowane napoje: soki, woda, wina regionalne, czerwone 
i białe oraz piwo.
Internet
Obiekt posiada bezprzewodową sieć WiFi - bezpłatnie.

Light AI za dopłatą Fit & Fun

Zadbany obiekt z doskonałą lokalizacją, niedaleko plaży i w zasięgu najładniejszych miast Chorwacji, Trogiru i Splitu. Idealna propozycja 
dla osób z nieco skromniejszym budżetem, ceniących samodzielność i intensywnie zwiedzających.

Villa Bozo – Slatine +

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

1270 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 1270 1699 2399 3099

Lipiec od 1699 2449 3099 4349

Sierpień od 1520 2049 2799 3699

Wrzesień od 1449 1980 2670 3570

Dopłata do All Inclusive od 490 980

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni



413

Chorwacja Slatine

Położenie
Slatine to turystyczna osada położona zaledwie kilka kilometrów 
od jednego z najpiękniejszych miast Dalmacji, Trogiru, na urokli-
wej, bardzo zielonej wyspie Ćiovo. Ćiovo posiada most łączący 
wyspę z Trogirem, do którego można dojechać np. autobusem 
lub taxi. Wyspa znana jest z bogatej roślinności, lasów piniowych, 
malowniczych zatoczek oraz żwirowych, kameralnych plaż. Vil-
la Sofija położona jest w odległości 50 m od plaży z łagodnym 
zejściem do krystalicznie czystego, turkusowego morza. Wzdłuż 
plaży znajdują się kawiarenki i konoby serwujące pyszne lokalne 
produkty. W okresie letnim z centrum miasteczka Slatine kursują 
taksówki wodne do Splitu i Trogiru. Transfer z lotniska w Splicie 
trwa ok. 30 min.
Plaża
Malownicza plaża z drobnym, jasnym żwirkiem, położona 50 m 
od obiektu. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Ładnie urządzone miejsce do grillowania i wypoczynku.
Pokoje
Nowoczesne, gustownie urządzone pokoje typu studio, które 
składają się z pokoju dziennego pełniącego jednocześnie funkcje 
sypialni dla 2 osób (brak aneksu kuchennego), lub apartamenty 
z osobna sypialnią i pokojem dziennym dla 3-4 osób, aneksem 
kuchennym, łazienka i balkonem. TV-SAT, klimatyzacja (indywi-
dualnie sterowana, dodatkowo płatna 5 EUR/dzień). Na wyposa-
żeniu apartamentu pościel i ręczniki. Środki czystości we własnym 
zakresie. Gruntowne sprzątanie pokoi i wymiana pościeli odbywa 
się raz w tygodniu.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusi-
ve light (serwowany w restauracji Marco Polo oddalonej o ok. 
250 m): śniadania i kolacje w formie bufetu. Lekki lunch skła-
dający się z zupy dnia. W trakcie trwania kolacji serwowane są 
nielimitowane napoje: soki, woda, wina regionalne, czerwone 
i białe oraz piwo.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi.

Light AI za dopłatą Fit & Fun

Kameralny, zadbany obiekt z doskonałą lokalizacją, blisko plaży i w zasięgu najładniejszych miast Chorwacji, Trogiru i Splitu. Idealna 
propozycja dla osób z nieco skromniejszym budżetem, ceniących samodzielność i intensywnie zwiedzających. Polecamy dopłatę do 
wyżywienia all inclusive.

Villa Sofija – Slatine 

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

1270 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 1270 1699 2399 3099

Lipiec od 1699 2449 3099 4349

Sierpień od 1520 2049 2799 3699

Wrzesień od 1449 1980 2670 3570

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 231 462 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Slatine to turystyczna osada położona zaledwie kilka kilome-
trów od jednego z najpiękniejszych miast Dalmacji, Trogiru, na 
urokliwej, bardzo zielonej wyspie Ćiovo. Ćiovo posiada most 
łączący wyspę z Trogirem, do którego można dojechać np. au-
tobusem lub taxi. Wyspa znana jest z bogatej roślinności, lasów 
piniowych, malowniczych zatoczek oraz żwirowych, kameralnych 
plaż. Villa Mirijana położona jest w odległości ok. 50 m od plaży 
z łagodnym zejściem do krystalicznie czystego morza. Wzdłuż 
plaży znajdują się kawiarenki i konoby serwujące pyszne lokalne 
produkty. W okresie letnim z centrum miasteczka Slatine kursują 
taksówki wodne do Splitu i Trogiru. Transfer z lotniska w Splicie 
trwa ok 30 min.
Plaża
Malownicza plaża z drobnym, jasnym żwirkiem, położona ok. 
50 m od obiektu. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Pokoje
Przestronne i wygodnie urządzone pokoje typu studio, które 
składają się z pokoju dziennego, pełniącego jednocześnie funkcję 
sypialni dla 2-3 osób z łazienką i balkonem, klimatyzacja (indy-
widualnie sterowana, dodatkowo płatna 5 EUR/dzień). W ofercie 
posiadamy dwa rodzaje pokojów:
- studio z aneksem kuchennym (wyposażone w lodówkę, kuchen-
kę i naczynia)
- studio z dostępem do wspólnej kuchni (przestronna, z częścią 
jadalnianą, w której znajduje się lodówka oraz zastawa dla każ-
dego pokoju). Ręczniki i środki czystości we własnym zakresie. 
Gruntowne sprzątanie pokoi i wymiana pościeli odbywa się raz 
w tygodniu.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive 
light (serwowany w restauracji Marco Polo oddalonej o ok. 550 
m): śniadania i kolacje w formie bufetu. Lekki lunch składający 
się z zupy dnia. W trakcie trwania kolacji serwowane są nieli-
mitowane napoje: soki, woda, wina regionalne, czerwone i białe 
oraz piwo.
Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi.

Light AI za dopłatą Fit & Fun

Wygodna, zadbana villa położona wśród zieleni, tuż przy morzu. Slatine ma klimat leniwej, wakacyjnej wioski, która mocniej zaludnia się 
tylko w sierpniu. Slatine to także świetny punkt wypadowy do zwiedzania najatrakcyjniejszych miejsc w Chorwacji, Trogiru, Splitu czy 
wodospadów Krka. Serdecznie zapraszamy!

Villa Mirijana – Slatine 

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

1480 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 1480 2099 2730 3770

Lipiec od 1599 2220 2920 3970

Sierpień od 1580 2220 2899 3970

Wrzesień od 1549 2180 2849 3899

Dopłata do All Inclusive Light od 525 1050

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Slatine to rybacka i turystyczna osada położona na urokliwej, peł-
nej zieleni wyspie Ćiovo. Oddalona o kilka kilometrów od miasta 
Trogir, naprzeciwko Splitu i półwyspu Marjan. Okolica ta znana 
jest z bogatej roślinności oraz malowniczych zatoczek i żwirowych 
i kamienistych plaż. Lasy sosnowe dają przyjemny chłód w trakcie 
letnich upałów, a ich cień stwarza odpowiednie warunki dla wy-
poczynku i kąpieli rodzin z małymi dziećmi oraz tych, którzy cenią 
spokój i ciszę. Villa Andrija położona jest w odległości ok. 150 m 
od plaży z łagodnym zejściem do krystalicznie czystego morza. 
Wzdłuż plaży znajdują się kawiarenki i konoby z domowa oliwą 
z oliwek, winem i owocami morza. W okresie letnim z centrum 
miasteczka Slatine kilka razy dziennie odpływają taxówki wodne 
do Splitu i Trogiru. Transfer z lotniska Split do Villi trwa ok 30 min.
Plaża
Malownicza plaża z drobnym, jasnym żwirkiem, znajduje się 
ok. 150 m od obiektu. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Wygodne miejsce do grillowania i  wypoczynku w  ogrodzie 
obiektu.
Pokoje
Nowoczesne, wygodnie urządzone pokoje typu studia, z pokojem 
pełniącym jednocześnie funkcje sypialni, aneksem kuchennym, 
łazienka i balkonem dla 2/3 osób lub apartamenty dwupokojowe 
z osobna sypialnia i pokojem dziennym dla 3/4 osób, aneksem 
kuchennym, łazienka i balkonem. TV Sat, klimatyzacja (indy-
widualnie sterowana, dodatkowo płatna ok. 3 EUR/dzień). Na 
wyposażeniu apartamentu pościel i ręczniki. Środki czystości we 
własnym zakresie.
Wyżywienie
We własnym zakresie. Istnieje możliwość dopłaty do All inclusi-
ve light (serwowany w restauracji Marco Polo oddalonej o ok. 
550 m): śniadania i kolacje w formie bufetu. Lekki lunch skła-
dający się z zupy dnia. W trakcie trwania kolacji serwowane są 
nielimitowane napoje: soki, woda, wina regionalne, czerwone 
i białe oraz piwo.
Internet
Obiekt posiada bezprzewodowa sieć WiFi – bezpłatnie.

Light AI za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne

Hit sezonu 2018! Nowocześnie urządzone pokoje i apartamenty, położone blisko plaży i głównej ulicy. Oferta przeznaczona 
dla samodzielnych Klientów. Wygoda doboru wyżywienia oraz dobra komunikacja z najatrakcyjniejszymi miastami w Chorwacji: Splitem 
i Trogirem pozwoli Państwu zaplanować wakacje ,,szyte na miarę potrzeb”. Zdecydowanie dobra jakość w stosunku do ceny.

Villa Andrija – Slatine 

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

1549 zł

KOD IMPREZY: CSS 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.

Czerwiec od 1549 2220 2849 3970

Lipiec od 1649 2370 2999 4220

Sierpień od 1649 2349 2999 4199

Wrzesień od 1580 2320 2899 4130

Dopłata do All Inclusive Light od 525 1050

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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      –› Wylot z : Warszawa, Katowice, Poznań 
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W regionie
Czarnogóra / Riviera Ulcinjska
Riwiera ulcinjska zachwyca orientem i różno-
rodnością plaż. Najbardziej znana to Wielka 
Plaża, szeroka piaszczysta plaża ciągnąca się 
na 13 kilometrów. Oprócz niej znajdziemy rów-
nież wiele urokliwych zakątków jak np. plaża 
Valdanos - kamieniste miejsce idealne do snor-
kelingu, czy też plaże skaliste leżące w centrum 
miasta. Ulcinj i jego okolice to przede wszyst-
kim mieszanka kultur, gdzie tradycyjny świat 
czarnogórski przeplata się z kulturą albańską. 
Na udany wypoczynek mogą liczyć tu zarówno 
miłośnicy błogiego lenistwa, jak również 
poszukiwacze przygód, którzy mogą pobyt na 
riwierze ulcinjskiej wykorzystać jako inspirację 
do odkrywania lokalnych uroków i zbierania 
niezapomnianych wrażeń.

Budva 
Jest najpopularniejszą miejscowością wypo-
czynkową, żyjącą od rana do nocy i oferującą 

wiele turystycznych rozrywek. Największą 
atrakcją miasta, poza plażą jest piękna, 
średniowieczna starówka, nad którą góruje 
cytadela. To wszystko sprawia, że nie sposób 
się tu nudzić, a przywiezione wrażenia i zdjęcia 
są niepowtarzalne.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - ho-
tel - 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). 
UWAGA. Przylot do Podgoricy w wybranych 
terminach (dotyczy wylotu z Warszawy, Pozna-
nia i Katowic) lub do Dubrovnika w Chorwacji 
i transfer przez granicę chorwacko-czarno-
górską. Przejazd na podstawie paszportu lub 
dowodu osobistego.
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie 
hoteli nie podano inaczej, taksy klimatycznej 
płatnej na miejscu ok. 1,5 EUR/dzień/os.(nie 
dotyczy hotelu Iberostar Bellevue) w zależności 
od położenia hotelu, oraz innych wydatków 
osobistych.

Podgorica

Albania

Bośnia
i Hercegowina

Ulcinj

Bar

Becici

Herveg Novi

CZARNOGÓRA

Budva

Sutomore

Čanj

Dobra Voda

Grecja

Włochy
Czarnogóra

Serbia

Czarnogóra

Państwo zajmuje niewielki obszar, lecz to co ma 
do zaoferowania zachwyci każdego. Różnorodne, 
w tym także piaszczyste plaże, malownicze góry, 
nadmorskie miasteczka i tajemnicze klasztory. 
Największą popularnością cieszą się piaszczysta wielka 
plaża ciągnąca się 13 km aż do granicy z Albanią oraz 
stare miasto w Budvie i Kotorze.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Czarnogóry na podstawie dowodu osobi-
stego.

Czas
Taki jak w Polsce.

Język urzędowy
Czarnogórski.

Waluta
EUR - EUR. (Choć Czarnogóra nie jest 
oficjalnie w strefie EUR ani w UE). Można 
płacić kartami kredytowymi i korzystać 
z bankomatów. Dolary USA można wymie-
nić w bankach w każdej miejscowości.

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

Telefony
System publicznych aparatów telefonicz-
nych praktycznie nie istnieje. Zamiast tego 
szeroko rozwiniętą usługą jest telefonia 
VoIP dostępna w kafejkach internetowych 
i bardzo tania. Telefony komórkowe dzia-
łają w całej Czarnogórze. Rozmowy lokalne 
są tanie, natomiast zagraniczne - drogie. 
Koszty połączeń w roamingu polskich sieci 
komórkowych prosimy sprawdzać przed 
wyjazdem u operatora. Warto zabrać tele-
fon bez blokady sim-lock i po przyjeździe 
kupić lokalną kartę pre paid.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Czarno-
górze trwa od 15 czerwca do 15 września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 10 EUR;
woda 1 l - 0,6 EUR; 
piwo w barze ok 1,5-3 EUR; 
kawa w kawiarni od 0.5-1 EUR. 
Ceny w kurortach w sezonie są nieco wyż-
sze od tych poza sezonem i tych w głębi 
kraju.

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

Czy wiecie, że kanion czarnogórskiej rzeki Tara 
uważany jest za najgłębszy w Europie?

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IV V VI VII VIII IX X
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Wycieczki lokalne

Albania – orientalny smak Europy
Wyruszamy rano, aby dotrzeć do Szkodry, stolicy północnej Al-
banii, gdzie w samym środku Europy można poczuć na plecach 
oddech orientu. Wizyta w tym mieście pozwala nieco lepiej zro-
zumieć burzliwą i nieco mroczną historię tego tajemniczego kraju. 
Tutaj udajemy się na zamek Rozafa skąd roztacza się przepiękny 
widok na jezioro Szkoderskie - największe jezioro na Bałkanach. 
Następnie czeka na nas przejazd do Kruji, stolicy albańskiej tra-
dycji, gdzie zatrzymujemy się na starym bazarze oraz przy zabyt-
kowej twierdzy w pobliżu której znajduje się odwiedzane przez 
nas Muzeum Skanderbega. Jest również możliwość degustacji 
tradycyjnej kuchni albańskiej w ramach przerwy na obiad (ok. 

7 EUR). Ta wycieczka to doskonała okazja do doświadczenia od-
miennej albańskiej kultury i obserwowania realiów codziennego 
życia społecznego mieszkańców tego kraju. Cena od 199 zł/os.

Kaniony Czarnogóry
Rozpoczynamy przejazd od malowniczego płaskowyżu w pobliżu 
miasta Nikszić, aby dotrzeć do stolicy gór, Żabljaka. Następnie od-
poczynek nad Czarnym Jeziorem, który jest wspaniałą okazją do 
cieszenia się górską przyrodą. Przejazd na prawie 500-metrowy 
most na rzece Tarze rozpostarty pomiędzy brzegami najwięk-
szego kanionu Europy. Spacer po moście i chwila odpoczynku 
pozwolą na pełne przeżywanie wrażeń i emocji związanych z tym 
magicznym miejscem. Z mostu ruszamy wzdłuż kanionu Tary, 
najgłębszego w Europie, do kanionu rzeki Moraczy, którym zjeż-

„Siedź, gdzie jesteś” mówi czarnogórskie przy-
słowie. Bo niby dlaczego Czarnogórcy mieliby 
się przemieszczać, skoro pod nosem mają 
wszystko, czego dusza, również turystyczna, 
zapragnie. Ciepłe morze, wysokie góry, zabytki 
antyczne i średniowieczne, nowoczesne centra 
rozrywki i niezadeptane oazy spokoju. A to 
wszystko pod niebem, które nigdzie nie jest 
tak niebieskie, jak w Czarnogórze – jak mówią 
słowa popularnej piosenki. Dlatego warto 
posiedzieć z nimi!

Ernest Miedzielski
Rezydent Rainbow

Czarnogóra
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Kotor

Kruje

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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dżamy do wybrzeża, zatrzymując się po drodze w Monastyrze 
Moracza. Podczas przejazdów przez kaniony postoje na tarasach 
widokowych oraz przerwa na obiad (we własnym zakresie). Cena 
od 199 zł/os.

Montenegro Tour
Czyli Czarnogóra w pigułce! To wycieczka, dzięki której w naj-
lepszy sposób można poznać najważniejsze miejsca związane 
z czarnogórską historią i turystycznymi atrakcjami dla ducha. 
Wyruszamy w kierunku Zatoki Kotorskiej (Fiordy na Adriatyku), 
zwiedzamy zabytkowy Kotor (miasto na liście dziedzictwa UNE-
SCO), a następnie malowniczą górską trasą z której rozpościera 
się panorama fiordu kotorskiego udajemy się do górskiej wioski 
Njeguszi, słynącej m.in. z wyśmienitej suszonej szynki, której 
możemy skosztować w trakcie wyjazdu. Kolejny przystanek to 
przejazd do parku narodowego Lovćen oraz do Cetinja – dawnej 
czarnogórskiej stolicy. Następnie powrót na wybrzeże malow-
niczą górską trasą widokową. Podczas wycieczki zwiedzamy 
również Budvę, jedną z największych atrakcji turystycznych tego 
kraju. Cena od 199 zł/os.

Lazurowe Montenegro – rejs po Zatoce Kotorskiej
Rejs po jednej z najpiękniejszych zatok południowej części Europy 
(UNESCO). Wypływamy z portu w Tivacie, podziwiając luksusową 
marinę Porto Montenegro. Płynąc wzdłuż imponujących kotor-
skich fiordów dotrzemy do plaży Žanjice, uważanej za najbardziej 
malowniczą na całej Riwierze Hercegnowskiej. Plażowanie i ką-
piel w krystalicznie czystym Adriatyku, chętni mogą urozmaicić 
wizytą w Błękitnej Grocie, gdzie pływając w promieniach wpa-
dającego do jaskini słońca, można cieszyć oko najgłębszym od-
cieniem lazuru czarnogórskiego morza (jeśli pogoda nie pozwoli 
na plażowanie odwiedzimy miasto Herceg Novi). Nasz statek 
popłynie również do Perastu, barokowej perły Boki Kotorskiej. 
Przepiękne, niewielkie miasteczko leżące u zboczy fiordu, słynące 
ze swojego bogactwa, architektury i mieszkańców – wyśmieni-
tych żeglarzy. Zakotwiczymy przy wyspie Matki Boskiej ze Skały, 
miejscu jak z pocztówek, a chętni zwiedzą Kościółek na wyspie, 
namacalny dowód potęgi niewielkiej osady. Później pożeglujemy 
w stronę portu w Kotorze, gdzie zakończymy naszą morską przy-
godę. Powrót do hotelu na kolację. Cena ok. 40 EUR/os.

Boka by night
Wieczorny rejs po jednej z najpiękniejszych zatok południowej 
części Europy (UNESCO). Wczesnym wieczorem wypływamy 
z portu w Kotorze. Płynąc wzdłuż imponujących kotorskich fior-
dów, z krótką przerwą na kąpiel (jeśli warunki pogodowe na to 
pozwolą), dotrzemy do Perastu, barokowej perły Boki Kotorskiej, 
lśniącej w blasku zachodzącego słońca. Perast to przepiękne, nie-
wielkie miasteczko leżące u zboczy fiordu, słynące ze swojego 
bogactwa, architektury i mieszkańców – wyśmienitych żeglarzy. 
Po przerwie pożeglujemy w stronę portu w Tivacie, racząc się 
kolacją serwowaną na statku (posiłek wliczony w cenę). Rejs 

zakończymy w Porto Montenegro, najbardziej luksusowej czę-
ści czarnogórskiego wybrzeża, gdzie przez chwilę wtopimy się 
w wieczorną, śródziemnomorską atmosferę tego miejsca. Powrót 
do hotelu w godzinach nocnych. Cena ok. 40 EUR/os.

Kuchnia

Smaki Bałkanów 
Odwiedzając Czarnogórę nie sposób oprzeć się lokalnym spe-
cjałom. Warto spróbować: cicvara –podawane ze śmietaną i ma-
słem, gotowane ziemniaki z serem i śmietaną, prszut - suszona 
przez minimum pół roku na górskim wietrze wieprzowa szynka, 
jagnjeće peczenje - pieczone mięso z jagnięciny, a na deser pa-
miątka po czasach obecności Turków na Bałkanach, czyli baklava.

Zwiedzanie

Klejnot Adriatyku
Sveti Stefan, to jeden z najbardziej znanych punktów widokowych 
w Czarnogórze. Do zespołu budynków położonych na skalistej 
wysepce prowadzi piaszczysta mierzeja przy której rozpościerają 
się bajeczne plaże. 

Romantyczne miasto Ulcinj
Ulcinj ma w sobie wiele uroku, a spacery wąskimi uliczkami starej 
części miasta to wspaniały sposób na spędzenie czasu. Zobaczyć 
tu można meczety, cytadelę, mury obronne z XVI wieku i tzw. 
Wieżę Balsica oraz liczne pozostałości z czasów weneckich i tu-
reckich. 

Pospaceruj uliczkami Starego Miasta w Budvie 
Budva zwana Miami Czarnogóry liczy ponad 2500 lat! Jest jed-
nym z najstarszych i najpiękniejszych miast nad Adriatykiem 
i zdecydowanie najchętniej odwiedzanym przez turystów z uwa-
gi na dużą ilość wąskich uliczek, hoteli, klimatycznych knajpek 
i sklepów. Warto również popłynąć na Wyspę św. Mikołaja, przez 
mieszkańców Budvy nazywaną Hawajami.

Przyroda

Największe jezioro na Bałkanach
Położone w centralnej części kraju jezioro Szkoderskie to najwięk-
sze jezioro na Bałkanach. Urzeka pięknem swoich malowniczych 
zatoczek, imponuje ruinami klasztorów osadzonych na wyspach 
rozsianych po całej powierzchni jeziora i zachwyca bogactwem 
przyrody. Jeśli dodać do tego kulinarne smakołyki, m.in. karpia 
po szkodersku, czy wino przygotowane z rosnących po północnej 
stronie jeziora winorośli, otrzymamy wówczas sposób na idealnie 
spędzony czas.

Relaks

Aquapark Budva 
Idealne miejsce na wesołe figle w wodzie w największym na Bał-
kanach aquaparku! Położony malowniczo na wzgórzu nad Budvą 
park, oprócz mocy atrakcji, oferuje także niepowtarzalne widoki, 
szczególnie o zachodzie słońca. 

Imprezowy zawrót głowy 
W miejscowości Budva możesz bawić się pod gołym niebem 
w jednym z klubów! W sezonie letnim odbywają się tutaj liczne 
festiwale: teatralny - Budva Grad Teatar oraz muzyczne m.in. pie-
śni śródziemnomorskiej, na które przybywają często światowe 
gwiazdy estrady.

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

Tara
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Czarnogóra

Położenie
Hotel położony jest na niewielkim wzgórzu, w otoczeniu pięknie 
utrzymanego, bujnego ogrodu, nad plażą Bečići. Obiekt oddalony 
jest o ok. 5 km od historycznego centrum Budvy, gdzie znajdują 
się liczne sklepy, bary i restauracje. W odległości ok. 200 m od 
hotelu znajduje się przystanek autobusu komunikacji miejskiej, 
z którego można dostać się do Starego Miasta Budvy. Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 1,5 godz. (połączenie do Podgoricy), 
pozostałe transfery z lotniska w Dubrovniku (ok. 3 godz).
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 200 m od prywatnej piaszczysto-żwirowej 
plaży (dojście do plaży hotelową estakadą). Leżaki i parasole na 
plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, winda, bankomat, kasyno (dodatkowo płat-
ne), sklep z pamiątkami, restauracja główna z tarasem “Mara’s 
Show Kitchen” (dostępne krzesełka dla dzieci – bezpłatnie), bar 
i restauracja a’la carte z dużym tarasem; w wysokim sezonie - 
grill&bar przy basenie w ogrodzie, przy plaży restauracja z barem, 
basen zewnętrzny (ze słodką wodą), basen „Garden pool area”, 
taras słoneczny (leżaki i parasole przy basenie bezpłatne).
Pokoje
Hotel posiada 236 dużych, czystych i nowocześnie urządzonych, 
eleganckich pokoi różnego typu: comfor, superior lub deluxe 
z widokiem na morze. Każdy pokój posiada wygodne podwójne 
łóżko lub łóżko typu king size oraz wyposażony jest w łazienkę 
z WC (prysznic lub wanna, suszarka do włosów), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, TV-Sat., elektroniczny sejf, mini-bar, 
telefon, balkon. Pokoje typu senior suite i royal suite posiadają 
aneks kuchenny i część z nich wyposażona jest w saunę i jacuzzi.
Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu w restauracji z kuchnią pokazową 
(7:00-10:00) i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bogatego 
bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Sala fitness, sauna, mini klub oraz plac zabaw dla dzieci (Falky 
Land na 300 m²) dla dzieci w wieku 3-12 lat. Na terenie hotelu 
znajduje się centrum SPA m.in. z usługami masażu, kosmetycz-

nych zabiegów, pokojem relaksacyjnym (dodatkowo płatne). 
Ponadto, istnieje możliwość wypożyczenia roweru, samochodu 
albo łodzi za dodatkową opłatą.
Internet
Darmowy dostęp do Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.falkensteiner.com

Royal We dwoje

Elegancki hotel z panoramicznym tarasem z widokiem na Adriatyk oferuje usługi na najwyższym poziomie. Odkryty basen, z którego 
podczas kąpieli można podziwiać wspaniałe widoki na morze jak i komfortowo i nowocześnie urządzone pokoje sprawią, że to będą Twoje 
niezapomniane wakacje!

Falkensteiner Hotel Montenegro – Budva 

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: CZA 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.

Maj od 2870 4970 5299 8799

Czerwiec od 2899 4970 5349 8799

Lipiec od 3549 6649 6430 11599

Sierpień od 3530 6230 6399 10899

Wrzesień od 2920 5249 5399 9270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1570 2099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 670 670 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Czarnogóra

Położenie
Duży kompleks hotelowy składający się z trzech budynków, poło-
żony w doskonale utrzymanym ogrodzie, zaledwie 35 min. Spa-
cerem nadmorską promenadą od śródziemnomorskiej starówki 
w centrum Budvy. Budva jest największym i najbardziej znanym 
kurortem w Czarnogórze, oferującym wszelkie możliwe wakacyj-
ne rozrywki. Znajdziemy tu liczne bary, restauracje, sklepy oraz 
dyskoteki. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy pięknej, żwirowo-kamienistej pla-
ży - Becici. Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 
10 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h (w każdym budynku), restauracje główne – „Grand” 
oraz „Terrasse” (obowiązuje stroje formalne, dostępne bezpłat-
ne krzesełka dla dzieci), kilka barów na terenie obiektu (w wy-
znaczonych godzinach dostępne w ramach formuły AI). Basen 
wewnętrzny, dwa baseny zewnętrzne (z wodą słodką), basen 
kryty, siłownia, taras słoneczny (leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatne), ręczniki kąpielowe (dostępne za kaucją), brodzik dla 
dzieci z wodą słodką, plac zabaw. Na terenie hotelu znajduje się 
centrum SPA&Wellness (dodatkowo płatne).
Pokoje
Obiekt posiada 567 nowoczesnych i przestronnych pokoi 2-oso-
bowych (z możliwością dostawki) z balkonami lub tarasami oraz 
łazienkami. W pokojach znajdują się: TV-sat, telefon, klimatyzacja 
(centralnie sterowana, uruchamiana w lipcu i sierpniu, bezpłat-
nie), sejf (bezpłatny). Posiadamy kilka rodzajów pokoi w naszej 
ofercie: z widokiem na morze, z widokiem na park oraz pokoje 
o podwyższonym standardzie /priority, wyższe piętra/ z pięknym 
widokiem na morze i słynną Wyspę Św. Stefana oraz priority gar-
den view znajdujące się na niższych piętrach.W łazience suszarka 
do włosów. Możliwość wstawienia mini-baru na życzenie (dodat-
kowo płatne). Łóżeczka dla dzieci bezpłatnie.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:00-14:00), ko-
lacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu. Snack bar (12:30-
18:00) serwuje przekąski (pizza, show cooking) oraz słodycze 

(w wyznaczonych godzinach lody, naleśniki, ciasta). Napoje 
bezalkoholowe, alkoholowe oraz kawa i herbata podawane są 
w wybranych barach hotelowych (10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych (siatkówka, 
darts, zajęcia w basenie), animacje wieczorne: mini disco dla dzieci, 
pokazy folklorystyczne i tematyczne. Na terenie hotelu plac zabaw 
dla dzieci oraz boiska sportowe: do koszykówki, siatkówki plażowej 
oraz korty tenisowe (w godzinach 11:00-15:00 bezpłatnie w ramach 
AI). Wypożyczalnia sprzętów wodnych (dodatkowo płatne).
Internet
W częściach wspólnych hotelu bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. 
Kącik internetowy - za dodatkową opłatą (ok. 3,5 EUR/godz.)

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Iberostar Bellevue posiada wszelkie atuty do spędzenia idealnych wakacji: przepiękna plaża, bliskość kurortu, bogata infrastruktura 
hotelowa zapewniająca liczne atrakcje. Sieć Iberostar gwarantuje serwis na najwyższym poziomie dlatego też obiekt ten jest najczęściej 
wybieranym hotelem w Budvie. Polecamy!

IBEROSTAR Bellevue – Budva - Becici +

FALKENSTEINER/

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2070 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: CZA 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.

Kwiecień od 2070 3699 4199 6799

Maj od 2120 3970 4270 7270

Czerwiec od 3099 5670 5930 10199

Lipiec od 3330 5999 6349 10749

Sierpień od 2599 4499 5049 8199

Wrzesień od 2530 4399 4849 8020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1849 2799 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 270 299 

Wyloty w: czwartki

Kategoria lokalna: ****+

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Czarnogóra

Położenie
Hotel (świeżo po przebudowie na przełomie 2017/2018 roku) po-
łożony jest w miejscowości Njivice, w malowniczej Zatoce Kotor-
skiej, która jest jednym z najpiękniejszych zakątków Czarnogóry. 
Jest to spokojne i zaciszne miejsce, idealne dla osób chcących 
odpocząć od miejskiego zgiełku. Miejscowość Igalo, w której 
znajdziecie więcej rozrywek i atrakcji oraz lokale gastronomiczne 
i sklepy, oddalona jest o ok. 3 km. Lotnisko w Podgoricy zlokali-
zowane jest w odległości ok. 115 km od hotelu, transfer trwa ok. 
4 godz.Transer z lotniska w Dubrovniku trwa ok 1 godziny.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, basen, leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy base-
nie bezpłatne, 2 bary, restauracja, centrum wellness (dodatkowo 
płatne), parking, sala konferencyjna, beach club.
Pokoje
Hotel składa się z 3 budynków. Hotel posiada 180 nowych, luk-
susowych pokoi, w tym 12 junior suites. Pokoje standardowe 
z widokiem na morze lub ogród, wszystkie wyposażone w kli-
matyzację, balkon, telefon, TV, minibar, sejf, łazienkę z prysznicem 
lub wanną, WC i suszarką do włosów.
Wyżywienie
Śniadania (07:00-10:00), obiady (12:00-14:00), kolacje (18:30-
21:30) w formie bogatego bufetu. Snack bar serwuje przekąski, 
dodatkowo show cooking oraz słodycze (w wyznaczonych godzi-
nach lody, naleśniki, ciasta). Napoje bezalkoholowe, alkoholowe 
oraz kawa i herbata podawane są w wybranych barach hotelo-
wych (10:00-22:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi profesjonalne programy animacyjne dla dzieci 
i dorosłych i muzykę na żywo.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Polecamy wymagającym Klientom. Jeden z najatrakcyjniejszych obiektów w  tej części wybrzeża, sygnowany marką Iberostar. Świetne 
położenie, wyremontowane pokoje, ładnie zaaranżowane wnętrza i ogród, doskonałe wyżywienie, to wszystko gwarantuje wakacje na 
najwyższym poziomie.

IBEROSTAR Herceg Novi – Njivice 

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: CSO 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

Kwiecień od 2099 3449 4020 6270

Maj od 2070 3599 3970 6520

Czerwiec od 2920 5120 5399 9070

Lipiec od 3749 6599 6770 11530

Sierpień od 3420 5720 6220 10070

Wrzesień od 2699 4730 4520 7899

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1049 1049 

CENA OD

2070 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Czarnogóra

Przy plaży We dwoje

Położenie
Hotel znajduje się w południowo-wschodniej części Czarnogóry 
w pobliżu nadmorskiej promenady i otoczony jest bujną zielenią. 
Tylko 250 m. dzieli obiekt od centrum miejscowości Bar, w której 
znajdują się liczne sklepy, kawiarnie, bary i restauracje.
Plaża
Żwirowa plaża położona bezpośrednio przy hotelu.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, główna restauracja, restauracja 
a la carte serwująca dania kuchni śródziemnomorskiej (dodat-
kowo płatna), basen zewnętrzny z tarasem słonecznym, basen 
wewnętrzny z ciepłą wodą (leżaki i parasole przy basenie są 
bezpłatne), lobby bar, piano bar, bar przy basenie, sala TV. Hotel 
akceptuje płatności kartami: Visa, MasterCard, American Express.
Pokoje
Hotel dysponuje 135 komfortowo i nowocześnie zaprojektowany-
mi pokojami, z wyjątkowym widokiem na morze lub park. W prze-
stronnych, 2-osobowych pokojach o powierzchni ok. 25m2 (z moż-
liwością jednej dostawki) znajduje się łazienka z WC (prysznic 
lub wanna, suszarka do włosów), klimatyzacja, TV-Sat., telefon, 
sejf, minibar oraz balkon/taras z widokiem na morze, park lub 
góry. W pokojach dostępne jest połączenie kablowe z Internetem.
Wyżywienie
Śniadania (07: 00-10:00) i obiadokolacje (19: 00-22:00) w formie 
bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu jest centrum fitness (z doskonale wyposażoną 
siłownią), jacuzzi oraz klub dla dzieci. W pobliżu znajduje się rów-
nież centrum sportowe z boiskiem do piłki nożnej oraz kortem 
tenisowym (dodatkowo płatne). Ponadto, za dodatkową opłatą 
hotel dysponuje centrum odnowy biologicznej i SPA: 3 sauny, kil-
ka salonów masażu, solarium, salony zabiegów kosmetycznych, 
istnieje możliwość wypożyczenia łodzi w pobliskiej przystani oraz 
pobrania lekcji nurkowania.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi znajduje się w barze przy lobby oraz 
na korytarzu.

Stylowy i komfortowy hotel dla wymagających Klientów, ceniących sobie spokój i wypoczynek na wysokim poziomie. Kojące otoczenie 
ogrodu zapewnia dodatkową przestrzeń do relaksu i rekreacji na świeżym powietrzu.

Princess – Bar 

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: CZA 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.

Kwiecień od 1899 2799 3499 5020

Maj od 1730 2670 3230 4799

Czerwiec od 2049 3199 3770 5699

Lipiec od 2520 4099 4549 7199

Sierpień od 2599 4170 4699 7299

Wrzesień od 2030 3249 3730 5770

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 599 599 

CENA OD

1730 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Czarnogóra

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Otrant – Ulcinj 

Gorąco polecamy i zachęcamy do zakupu tego obiektu! Wspaniale położony w spokojnym otoczeniu, przy malowniczej szerokiej, 
piaszczystej plaży, a jednocześnie w pobliżu lokalnych atrakcji. Kombinacja europejskiego poziomu obsługi i bałkańskiego smaku orientu 
sprawią, że wypoczynek w hotelu Otrant stanie się wspaniałym wspomnieniem, aż do kolejnego lata! 

Kategoria lokalna: ****
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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: CZA 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.

Kwiecień od 1949 2899 3499 5099

Maj od 1799 2799 3270 4930

Czerwiec od 1949 3049 3499 5349

Lipiec od 2870 4749 5049 8199

Sierpień od 2449 3820 4349 6630

Wrzesień od 1949 3020 3499 5299

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1249 1970 

CENA OD

1799 zł

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Kompleks położony przy morzu, znajduje się ok. 4,5 km od cen-
trum i Starego Miasta Ulcinj. W pobliżu hotelu w okresie najwyż-
szego sezonu działają liczne restauracje, sklepy, bary i kramiki 
z lokalnymi pamiątkami. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa 
ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany na samym początku malowniczej, szerokiej, 
piaszczystej Velikiej Plaży o długości ok. 14 km, jednej z głównych 
atrakcji Ulcinja. Leżaki i parasole na plaży (bezpłatne).
Do dyspozycji gości
Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant. 
Recepcja 24 - godz., klimatyzowana restauracja Otrant z tarasem, 
parking, windy, restauracja a la carte (dodatkowo płatna), drink 
bar w hotelu oraz bar plażowy (w formule AI), basen zewnętrzny, 
basen kryty, taras słoneczny, brodzik dla dzieci, parasole i leżaki 
przy basenie - bezpłatne, centrum spa (jacuzzi, sauny, strefa re-
laksu-bezpłatnie, pozostałe usługi dodatkowo płatne), minigolf.
Pokoje
Hotel posiada 134 przestronnie i nowocześnie urządzone pokoje 
2-osobowe (możliwość 1 dostawki w formie sofy lub łóżka po-
lowego) z balkonami i łazienkami (suszarka do włosów). W po-
kojach znajdują się: TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), mini bar 
(dodatkowo płatny, wypełniany na życzenie), klimatyzacja (cen-
tralnie sterowana, bezpłatnie). Hotel posiada kilka apartamen-
tów 2+2, które składają się z dużego salonu (podwójne łóżko), 
niewielkiej sypialni oddzielonej przesuwnymi drzwiami, dużego 
balkonu z bezpośrednim widokiem na morze. Reszta wyposaże-
nia jak w pok. standard. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive: śniadania, późne śniadania, obiady i kolacje 
w formie bogatego bufetu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalne dostępne w barze All Inclusive (bezpłatne 10:00-23:00, 
płatne 23:00-24:00). Dodatkowo aperitiv dzienny oraz wieczorny 
w postaci słonych przekąsek, krakersów oraz oliwek. Opcja All 
inclusive obejmuje także przekąski czyli snaki m.in. pizze, tortil-
le, bruschette, frytki, krokiety, kanapki, pity, priganice. Dla gości 

hotelu między 16.30 a 17.30 jest równiez tzw. tea time podczas 
którego podawane są ciastka, słodkie kremy, kawa oraz herbata. 
Program sportowy i animacyjny
 W hotelu znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz boisko do siat-
kówki na plaży. W okresie wysokiego sezonu w hotelu kilka razy 
w tygodniu odbywają się wieczorki z muzyką na żywo lub pokazy 
taneczne. Ponadto do dyspozycji nasz własny Figloklub oferujący 
animacje, gry i zabawy dla dzieci. Od sezonu 2018 w hotelu działa 
również bardzo prężny klub francuski, z oferty którego nasi Klien-
ci bardzo chętnie korzystali.
Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.otrantbeach.com

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Ville Otrant zostały całkowicie przebudowane w roku 2018. Nowe wyposażenie, meble, balkony i tarasy a także teren wokół obiektu. Hotel 
zdecydowanie prorodzinny, z mnóstwem atrakcji dla dzieci. Bardzo bogata formuła all inclusive, z menu i przekąskami specjalnie dla dzieci. 
Dorośli chętnie zostawiają pociechy w naszym Figloklubie by samemu uczestniczyć w bogatej ofercie francuskiego Klubu. 

Ville Otrant – Ulcinj 
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

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: CZA 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.

Kwiecień od 1920 2820 3399 4849

Maj od 1770 2749 3199 4720

Czerwiec od 2049 2799 3399 5099

Lipiec od 2899 4620 4849 7799

Sierpień od 2480 3720 4199 6349

Wrzesień od 1920 2949 3399 5070

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1299 1970 

CENA OD

1770 zł

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Kompleks Otrant położony przy morzu, znajduje się ok. 4,5 km od 
centrum i Starego Miasta Ulcinj. Sezonowo pojawia się również 
mini wesołe miasteczko. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa 
ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany na samym początku malowniczej, szerokiej 
piaszczystej „Velikiej Plaży” o długości ok.14 km, jednej z głównych 
atrakcji Ulcinja. Leżaki i parasole na plaży dla Klientów bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz Villi Otrant. 
Recepcja 24 - godz., klimatyzowana restauracja „Montenegro” 
z tarasem, parking, restauracja a la carte (dodatkowo płatna), 
drink bar w hotelu lub bar plażowy (w formule AI), basen ze-
wnętrzny (z wodą słodką), basen (kryty, otwarty na morze, 
z otwartym tarasem słonecznym), brodzik dla dzieci, parasole 
i leżaki na tarasie - bezpłatne, centrum spa (jacuzzi, sauny, strefa 
relaksu-bezpłatnie, pozostałe usługi dodatkowo płatne), siłownia 
i boisko wielofunkcyjne. Hotel akceptuje karty płatnicze.
Pokoje
132 pokoje rozlokowane w 2-poziomowych bungalowach na 
terenach zielonych otaczających hotel. Dysponujemy pokojami 
typu standard nowocześnie wystylizowanymi (nowe meble, 
drzwi, nowa stylizacja pokoi), z możliwością zakwaterowania 
max. 4 osób. Wszystkie pokoje wyposażone są w: TV-sat z pła-
skim ekranem, balkon lub taras, łazienkę (prysznic, suszarka do 
włosów) oraz klimatyzację.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive: śniadania, późne śniadania, obiady i kolacje 
w formie bogatego bufetu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
lokalne dostępne w barze All Inclusive (bezpłatne 10:00-23:00, 
płatne 23:00-24:00). Dodatkowo aperitiv dzienny oraz wieczorny 
w postaci słonych przekąsek, krakersów oraz oliwek. Opcja All 
inclusive obejmuje także przekąski czyli snaki m.in. pizze, tortil-
le, bruschette, frytki, krokiety, kanapki, pity, priganice. Dla gości 
hotelu między 16.30 a 17.30 jest równiez tzw. tea time podczas 
którego podawane są ciastka, słodkie kremy, kawa oraz herbata.

Program sportowy i animacyjny
Na Wielkiej Plaży wypożyczalnia sprzętów wodnych (dodatkowo 
płatna). W hotelu znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz boisko 
do siatkówki na plaży. W okresie wysokiego sezonu w hotelu kilka 
razy w tygodniu odbywają się wieczorki z muzyką na żywo lub 
pokazy taneczne. Ponadto do dyspozycji nasz własny Figloklub 
oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci. Od sezonu 2018 w ho-
telu działa również bardzo prężny klub francuski, z oferty którego 
nasi Klienci bardzo chętnie korzystali.
Internet
Obok recepcji internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.hotelotrant.me

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Holiday Village Montenegro to nowoczesny kompleks hotelowy 
(otwarty w 2018 r.), który położony jest w uroczym miasteczku 
Ulcinj. Obiekt składa się z kilku budynków i usytuowany jest bez-
pośrednio przy długiej (14 km), piaszczystej plaży. Około 5 km 
dzieli hotel od Starego Miasta w miejscowości Ulcinj. Przystanek 
autobusowy znajduje się ok. 100 m od hotelu. Opłata klimatyczna 
- około 1,5 EUR/os/dzień - płatna na miejscu.
Plaża
Piękna, 13-kilometrowa piaszczysta plaża znajduje się bezpośred-
nio przy hotelu. Leżaki, parasole oraz ręczniki - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja, 3 restauracje: restauracja główna oraz 2 
restauracje a la carte (dodatkowo płatne), beach bar (za dodatko-
wą opłatą), bary przy zewnętrznych basenach, bar przekąskowy, 
bar w lobby i pub – w wyznaczonych godzinach dostępne w ra-
mach formuły Al; 6 basenów - baseny zewnętrze ze słodką wodą 
(1 podgrzewany), ze słodką wodą oraz baseny dla dzieci podgrze-
wany, ze słodką wodą (leżaki, parasole i ręczniki – bezpłatne). Na 
terenie hotelu znajduje się również kantor, sklep z pamiątkami, 
niezadaszony parking oraz pralnia (za dodatkową opłatą).
Pokoje
Stylowy i niezwykle wygodny hotel dysponuje 353 pokojami, 
które znajdują się w 4 różnych lokalizacjach. 
Pokój dwuosobowy - około 21 m2, z balkonem lub tarasem (widok 
na ogród) oraz z możliwością dostawki dla dziecka do 8 lat. 
Pokój rodzinny z tarasem w ogrodzie - około 34 m2 - pokój z łóż-
kiem małżeńskim i rozkładaną sofą dla 2 dzieci do 11 lat. Maksy-
malne obłożenie pokoju to 3 osoby dorosłe. 
Pokój rodzinny z dwiema sypialniami - około 34 m2 - sypialnia 
2-osobowa, pokój z łóżkiem piętrowym, balkon. Maksymalne 
obłożenie pokoju to 3 osoby dorosłe i dziecko. 
W każdym pokoju znajduje się łazienka z WC (prysznic, suszar-
ka do włosów), klimatyzacja (centralnie sterowana), 43-calowy 
telewizor z płaskim ekranem, mini lodówka, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, sejf. Łóżeczko dziecięce na życzenie
Wyżywienie
All inclusive (bogaty wybór): 3 posiłki (kuchnia międzynarodowa) 

w formie bufetu - śniadanie (07:30 — 10:30), lunch (12:30 pm 
— 15:00), kolacja (18:00 — 21:30); wybrane lokalne lane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe (10:00 — 22:00), lekkie przekąski 
- sałatki, kanapki (11:00 — 17:00); lody, kawa, herbata w wyzna-
czonych restauracjach i barach.
Program sportowy i animacyjny
Międzynarodowe animacje dla dzieci i dorosłych oraz wieczory 
tematyczne. Dodatkowo płatne: korty tenisowe, pełnowymiarowe 
boisko piłkarskie, platforma do jogi, sporty wodne, masaże. Dla 
dzieci: klub dla dzieci do 3 lat (za dodatkową opłatą), miniklub: 
4-10 lat, plac zabaw, klub dla nastolatków.
Internet
Dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu jest bezpłatny.
www.karismaadriatic.com/Hotels-Resorts/Holiday-Villages-Mon-
tenegro

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Elegancki, niezwykle komfortowy hotel łączy w sobie na równi rozrywkę, przygode i relaks. Piękna piaszczysta plaża na wyciągnięcie ręki, 
olbrzymi kompleks basenów z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, widok na pięknie utrzymany ogród, świetnie rozbudowany all inclusive 
gwarantują wakacje na najwyższym poziomie. Oferta dla najbardziej wymagających Klientów.

Holiday Villages Montenegro – Ulcinj 

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

3049 zł

KOD IMPREZY: CZA 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.

Maj od 3049 5299 5430 9199

Czerwiec od 3130 5449 5570 9449

Lipiec od 3799 7499 6699 12870

Sierpień od 3399 5870 6020 10149

Wrzesień od 3170 5599 5630 9699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2799 4549 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 370 370 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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All Inclusive Przy plaży

Położenie
Hotel położony nieopodal plaży w spokojnej okolicy ok. 5 km od 
centrum i Starego Miasta Ulcinj, oferującego liczne atrakcje takie 
jak bary, restauracje, sklepy, kluby i dyskoteki oraz zabytkową 
twierdzę - mury Starego Miasta. Transfer z lotniska w Podgoricy 
trwa ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
„Velikiej Plaży” o długości ok. 14 km, jednej z głównych atrakcji 
Ulcinja. Leżaki i parasole na plaży dla Klientów hotelu bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel po remoncie został oddany do użytku w lipcu 2018 roku. 
Recepcja 24 - godz., parking, windy, restauracja główna, kawiar-
nia, beach bar, basen zewnętrzny częściowo zadaszony, brodzik, 
sala konferencyjna, za dodatkową opłatą: korty tenisowe, boisko 
do koszykówki i piłki nożnej, sporty wodne, park wodny na plaży.
Pokoje
Hotel posiada 126 nowocześnie urządzonych pokoi. Wszystkie 
pokoje posiadają taras, bądź balkon, łazienkę, TV-sat z płaskim 
ekranem, klimatyzację (centralnie sterowana, bezpłatnie) oraz 
mini lodówkę. Hotel oferuje pokoje standardowe, przeznaczone 
dla max. 3 osób dorosłych oraz apartmenty, przeznaczone dla 
max. 4 osób dorosłych z wydzieloną część sypialnianą.
Wyżywienie
Formuła All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), obiady (12:30-
14:30) i kolacje (18:30-21:30) w formie bufetu, w ciągu dnia prze-
kąski oraz napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostępne 
w barze All Inclusive .
Program sportowy i animacyjny
Na Velikiej Plaży wypożyczalnia sprzętów wodnych (dodatkowo 
płatna), boisko do gry w siatkówkę, w pobliżu hotelu wypoży-
czalnia rowerów, w mieście klub nurkowy (dodatkowo płatny).
Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.

Polecamy ten hotel ze wzgledu na jego idealne usytuowanie, przy 14 kilometrowej Velikiej Plaży. To idealna oferta dla całej rodziny, ładne 
pokoje świeżo po remoncie i wygodna formuła all inclusive. Zapraszamy!

Long Beach Montenegro – Ulcinj +

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: CZA 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.

Czerwiec od 1799 2899 3570 5470

Lipiec od 2730 4649 5199 8470

Sierpień od 2299 3699 4430 6849

Wrzesień od 2120 3599 4130 6630

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1099 1870 

CENA OD

1799 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Czarnogóra

Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Położenie
Hotel położony jest w Budvie, popularnym ośrodku wypoczyn-
kowym z  licznymi plażami i kąpieliskami. To tętniące życiem 
miasto posiada interesującą, śródziemnomorską starówkę. Ho-
tel położony jest w odległości ok. 2 km od centrum z licznymi 
lokalami gastronomicznymi i rozrywkowymi. Transfer z lotniska 
około 1,5 godziny.
Plaża
Żwirowa plaża znajduje się w odległości ok. 900 m od hotelu. 
Leżaki i parasole dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja, bezpłatny parking, sejf w re-
cepcji, basen, pralnia (dodatkowo płatna).
Pokoje
Hotel odnowiony w 2015 r. Standardowe pokoje 2, 3 i 4 osobowe 
wyposażone w łazienkę z prysznicem,WC, balkon, klimatyzację, 
TV, mini lodówkę i sejf.
Wyżywienie
Half Board Plus – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do 
obiadokolacji woda bez ograniczeń, lampka wina lub szklanka 
piwa.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programów sportowych i animacyjnych.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi w pokojach.

Gorąco polecamy ten kameralny, nowoczesny obiekt po całkowitej renowacji w 2015 roku. Wygodne, schludne i bardzo przestronne pokoje 
z balkonem i przede wszystkim solidna obsługa zapewnią Państwu miły wypoczynek. Budva to największy i najatrakcyjniejszy kurort 
Czarnogóry, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Polecamy Stare Miasto Budva.

Tatjana – Budva 

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: CZA 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.

Maj od 1799 2499 3349 4520

Czerwiec od 1499 2199 2849 4020

Lipiec od 2120 3299 3899 5849

Sierpień od 1849 2720 3430 4899

Wrzesień od 1770 2620 3299 4720

CENA OD

1499 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Czarnogóra

Położenie
Hotel położony w mieszkalnej dzielnicy Budvy, z dala od hała-
śliwego nocnego życia. Do Starego Miasta ok. 45 min space-
rem. W otoczeniu hotelu do wyboru kilka restauracji i kawiarni, 
w drodze do plaży liczne sklepy, kawiarnie oraz wypożyczalnie 
samochodów. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa ok. 1,5 godz. 
Atutem lokalizacji jest spokojna dzielnica, a dodatkowego uroku 
hotel nabiera dzięki panującej w nim rodzinnej atmosferze.
Plaża
Do kamienisto-żwirowej plaży ok. 700 m, do dalszych plaż moż-
liwość dojazdu autobusem - przystanek położony ok. 15 min od 
hotelu. Serwis plażowy - płatny (ok. 8-15 EUR/dzień/komplet: 
2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby i TV, klimatyzowana restauracja główna z ta-
rasem, basen położony w urokliwym ogrodzie, leżaki i parasole 
przy basenie - bezpłatnie, bar hotelowy. Hotel akceptuje karty 
płatnicze.
Pokoje
18 gustownie urządzonych, schludnych pokoi 2-osobowych, 
w większości z balkonami, w wystawnym budynku willowym. 
W pokojach znajdują się łóżka francuskie, TV-sat, lodówka (bez-
płatna), klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna). 
W łazience suszarka do włosów oraz mini kosmetyki. Sprzątanie 
pokoju oraz wymiana ręczników odbywa się codziennie, wymiana 
pościeli 2 x w tygodniu.
Wyżywienie
Śniadania (07:00-09:30) w formie bufetu, obiadokolacje (19:00-
21:00)
Program sportowy i animacyjny
Brak animacji w hotelu.
Internet
W lobby Internet Wi-Fi i kącik internetowy - bezpłatne.

We dwoje

Elegancki i rodzinny obiekt o niepowtarzalnej atmosferze. Idealny dla osób ceniących sobie kameralny wypoczynek z klasą. Konieczność 
dłuższych spacerów do plaży i centrum doskonale rekompensuje miła i uczynna obsługa oraz wyśmienita kuchnia.

Dubrava – Budva 

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: CZA 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.

Czerwiec od 1630 2449 3070 4430

Lipiec od 2349 3749 4270 6599

Sierpień od 2020 3049 3720 5430

Wrzesień od 1920 2949 3549 5270

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1099 1670 

CENA OD

1630 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Czarnogóra

We dwoje

HIT SPRZEDAŻOWY OSTATNICH SEZONÓW. Ciekawie położony i z roku na rok rozbudowywany obiekt, polecamy wszystkim pragnącym 
odkrywać nowe miejsca. Idealny wybór dla aktywnie wypoczywających (położenie „na środku” czarnogórskiego wybrzeża), jak i preferujących 
leniwe wakacje (malownicza plaża i typowo wakacyjna okolica). Bonus w postaci basenu w nowowybudowanym budynku o standardzie 4*.

Montenegro – Canj 
Kategoria lokalna: ***/****
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Czarnogóra

Położenie
Obiekt znajduje się w miejscowości Canj, nieopodal Baru, spad-
kobiercy antycznego Antibaris, obecnie jednego z największych 
miast na czarnogórskim wybrzeżu. W pobliżu leży też słynna 
turecka twierdza Haj Nehaj oraz największe na bałkanach jezio-
ro Szkoderskie (około 15km). Z miejscowości Canj, komunikacją 
publiczną, można dostać się do większych kurortów, takich jak 
Petrovac czy Sutomore (ok 20 min. jazdy). W bezpośredniej okoli-
cy hotelu znajdują się punkty gastronomiczne oraz lokalne sklepy. 
Transfer z lotniska w Podgoricy trwa około 45 minut.
Plaża
Canj słynie z ponad kilometrowej, piaszczysto-żwirkowej plaży, 
która znajduje się ok 150 metrów od hotelu. Na plaży dostęp-
ne są do wypożyczenia zestawy leżaków i parasoli (dodatkowo 
płatne ok. 5 EUR/dzień), a w szczycie sezonu pojawia się także 
przenośna, mała gastronomia. Przez lokalnych mieszkańców ten 
fragment wybrzeża jest często nazywany perlistym, ze względu 
na piękne, świetlne refleksy jakie można obserwować na obmy-
wanej morską wodą plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja.
Informujemy iż w nowowybudowanej części 4* hotelu znajduje 
się niewielki basen, z którego mogą korzystać Klienci zakwate-
rowani w tym budynku.
Pokoje
Kompleks hotelowy składa się z kilku budynków, do wyboru 
2 standardy pokoi:
Pokój standardowy 3* - w budynku Alexandra wybudowanym na 
przełomie 2016/2017,
Pokój standardowy 4* - w nowym budynku, oddanym do użytku 
w 2019.
Wszystkie pokoje wygodnie urządzone, wyposażone w łazienkę, 
klimatyzację (bezpłatna), TV SAT, lodówkę i balkon. Część pokoi 
posiada boczny widok na morze.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje, podawane w formie różnorodnego 
bufetu. W trakcie obiadokolacji będzie serwowany 1 napój bez-
alkoholowy lub alkoholowy (piwo, wino, rakija) na osobę.
Program sportowy i animacyjny
Na plaży w sezonie działają wypożyczalnie podstawowych sprzę-
tów (np. rowery wodne lub kajaki). Na okolicznych plażach do-
stępne sporty wodne dla aktywnych (skutery wodne, parasailing 
itp.). Dla spragnionych rozrywki wieczorami w okolicy odbywają 
się dyskoteki i koncerty.
Internet
Dostępny na terenie całego obiektu.

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

7
dni

14
dni

Wyloty w: czwartki

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

CENA OD

1320 zł

KOD IMPREZY: CZA 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.

Czerwiec od 1320 1899 2699 3699

Lipiec od 1849 2849 3599 5270

Sierpień od 1599 2349 3199 4430

Wrzesień od 1549 2270 3099 4299

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 1449 1870 
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Czarnogóra

Położenie
Ten niewielki, rodzinny hotel położony jest w urokliwym mia-
steczku Dobra Voda na lekkim wzniesieniu skąd roztacza się prze-
piękny widok na okoliczne góry oraz morze. W pobliżu znajduje 
się nadmorska promenada z licznymi sklepikami, lokalnymi ta-
wernami oraz kawiarniami. Do najsłynniejszego miasta-twierdzy 
w okolicy Stary Bar jest zaledwie ok. 6 km, do zabytkowej części 
miasta Ulcinj ok. 12 km. Do najbliższego lotniska w Podgoricy ok. 
37 km. Transfer z lotniska trwa ok 1,5 godziny.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa publiczna plaża Veliki Pijesak o charaktery-
stycznym kształcie łuku zlokalizowana ok. 400 m od hotelu. Plaża 
posiada łagodne zejście do wody. Serwis plażowy płatny (leżak + 
parasol ok. 8,00 EUR za komplet/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, taras słoneczny, basen zewnętrzny z bro-
dzikiem dla dzieci, parking,
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 29 przestronnych i komforto-
wych pokojach. Każdy wyposażony w łazienkę (wanna/prysznic, 
suszarka do włosów, ręczniki), lodówkę, klimatyzację, TVsat, 
wszystkie pokoje posiadają balkon/patio. Pokoje 2, 3 oraz 4-oso-
bowe. W hotelu obowiązuje zakaz palenia. Hotel nie akceptuje 
zwierząt.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny na terenie całego obiektu.
www.hotel-sars.dobra-voda.hotels-me.net

We dwoje

Rewelacyjna oferta dla Klientów z nieco skromniejszym budżetem. Miejski, kameralny obiekt położony jest niedaleko ładnej plaży, 
promenady, sklepów i lokalnych knajpek. Dobra Voda to również świetny punkt wypadowy do zwiedzania Czarnogóry i Albanii. 
Na szczególną uwagę zasługuje stosunek jakości do ceny.

Sars – Dobra Voda 

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: CZA 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.

Maj od 1730 2599 3230 4699

Czerwiec od 1749 2599 3270 4699

Lipiec od 1849 2730 3430 4899

Sierpień od 1830 2720 3399 4899

Wrzesień od 1730 2630 3230 4730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1930 2799 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Czarnogóra

Położenie
David to niewielki, rodzinny aparthotel znajdujący się w miejsco-
wości Dobra Voda, która jest niedużym kurortem turystycznym 
położonym 6 km od Starego Baru, pięknego miasta – twierdzy, 
swoimi korzeniami sięgającego czasów antycznych. Urokliwa i ci-
cha okolica słynie z gajów oliwnych i mandarynkowych, pięknej 
plaży i czystego morza. W pobliżu można znaleźć szereg sklepów, 
barów i lokalnych tawern. Przystanek autobusowy zlokalizowa-
ny jest około 200 metrów od hotelu. Transfer z lotniska trwa ok 
1,5 godziny.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa plaża Veliki Pijesak, na której można wypo-
życzyć zestawy plażowe (leżaki i parasole, ok. 8 EUR za komplet) 
to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku przyjeżdżających do 
tego regionu turystów. Dzięki łagodnemu zejściu do wody, ma-
lowniczym zachodom słońca i lokalnej ofercie gastronomicznej 
jest idealnym wyborem dla ceniących sobie leniwy wypoczynek.
Do dyspozycji gości
Restauracja, bar, basen, leżaki i parasole przy basenie bez dodat-
kowej opłaty, taras słoneczny.
Pokoje
Niewielkie, ale wygodnie urządzone pokoje dwu- i trzyosobowe 
z widokiem na morze. Pokoje wyposażone są w łazienkę, balkon 
lub taras, TV, indywidualnie sterowaną klimatyzację, minibar. 
Dostawka w postaci rozkładanej sofy.
Wyżywienie
Śniadania i obiady w formie bufetu. Do obiadu Klienci otrzymuja 
wodę oraz jeden z poniższych napojów: napój owocowy, piwo, 
rakija, wino czerwone lub białe.
Program sportowy i animacyjny
Na promenadzie znajdują się lokale rozrywkowe, w których moż-
na skorzystać z wieczornych imprez. W ciągu dnia w wysokim 
sezonie przy plaży dostępne atrakcje wodne (np. rejsy wyciecz-
kowe czy rowery wodne).
Internet
Wi-Fi bezpłatne w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Przy plaży Dla rodzin

Największym atutem oferty jest idealne położenie obiektu, przy najładniejszej części plaży. Polecamy parom pragnącym spędzić wygodne 
i niezbyt kosztowne wakacje. Świetne położenie daje również możliwość zwiedzenia Baru, Budvy czy Cetinje, ale również pobliskiej Albanii. 
Gorąco polecamy!

Aparthotel David – Dobra Voda 

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: CZA 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.

Czerwiec od 1499 2220 2849 4049

Lipiec od 2099 3299 3849 5849

Sierpień od 1930 2820 3570 5049

Wrzesień od 1620 2430 3049 4399

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 899 1249 

CENA OD

1499 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



436

Czarnogóra

Położenie
Hotel położony w spokojnej dzielnicy miejscowości Ulcinj. Do 
centrum i Starego Miasta Ulcinj można dojechać taksówką (ok. 
3-4 EUR). W mieście oprócz uroków zabytkowej dzielnicy znaj-
dziemy także sporo typowych dla kurortu atrakcji: liczne bary, 
restauracje, sklepy, kluby i dyskoteki. Transfer z lotniska w Pod-
goricy trwa ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 1km od szerokiej, piaszczystej plaży. 
Do plaży dowozi bezpłatny bus hotelowy. Leżaki i parasole na 
plaży - dodatkowo płatne (ok. 5-8 EUR/dzień/komplet: 2 leżaki 
+ parasol).
Do dyspozycji gości
Hotel został wybudowany w  2006 r. Częściowo odnowiony 
w 2010 i 2019 r. Recepcja, restauracja główna z przestronnym 
tarasem. Basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci i tarasem 
slonecznym (leżaki i parasole przy basenie bezpłatne), jacuzzi 
(bezpłatne). Można skorzystać z sejfu (przy recepcji). Hotel ak-
ceptuje karty płatnicze.
Pokoje
Hotel posiada 26 przestronnie urządzonych pokoi 2-osobowych 
z łóżkami małżeńskimi (możliwość 1 dostawki w formie łóżka 
pojedynczego lub sofy) z balkonami i łazienkami. W pokojach 
znajdują się: TV-sat, klimatyzacja (indywidualnie sterowana, 
bezpłatna), lodówka.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane. Restau-
racja serwuje dania kuchni czarnogórskiej i międzynarodowej.
Program sportowy i animacyjny
Na Velikiej Plaży wypożyczalnia sprzętów wodnych.
Internet
W całym obiekcie internet Wi-Fi - bezpłatny.

We dwoje

Hotel warty polecenia ze względu na miłą, przyjazną atmosferę i bałkańską gościnność właścicieli. Goście hotelu chwalą szczególnie 
obsługę oraz czyste i przestronne pokoje. Gorąco polecamy!

Villa Primafila – Ulcinj 

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

1399 zł

KOD IMPREZY: CZA 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.

Czerwiec od 1399 1949 2670 3599

Lipiec od 1899 2870 3499 5130

Sierpień od 1699 2399 3199 4349

Wrzesień od 1599 2320 2999 4220

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1249 1630 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Czarnogóra

Położenie
Duży kompleks położony przy nadmorskiej promenadzie pro-
wadzącej do, centrum Starego Miasta (ok. 20 min). Zarówno na 
terenie ośrodka, jak i przy plaży mnóstwo atrakcji turystycznych. 
Ok. 200 m od hotelu znajduje się przystanek autobusowy. Transfer 
z lotniska w Podgoricy trwa ok. 1,5 godz.
Plaża
Obiekt położony tuż przy żwirowej plaży. Leżaki i parasole na 
plaży - płatne (ok. 8-15 EUR/dzień/komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h z lobby, restauracja główna z tarasem (dostępne 
bezpłatne krzesełka dla dzieci), bar all inclusive, basen zewnętrz-
ny z wodą morską, brodzik dla dzieci, taras słoneczny (leżaki i pa-
rasole bezpłatne – przy basenie), brak ręczników kąpielowych, 
plac zabaw dla dzieci, przechowalnia bagażu, Wi-Fi w częściach 
ogólnodostępnych (bezpłatne), parking (płatny, ok. 4EUR/doba). 
Na terenie kompleksu (dodatkowo płatne) restauracje, bary, skle-
py z pamiątkami oraz market. W pobliżu hotelu wypożyczalnie 
samochodów i sprzętów wodnych.
Pokoje
Hotel posiada 865 komfortowych pokoi rozlokowanych w kil-
kunastu 3 piętrowych budynkach. Większość stanowią pokoje 
2 osobowe (z możliwością dostawki w formie łóżka polowego) 
z łazienkami (suszarka do włosów oraz zestaw kosmetyków na 
wyposażeniu). W pokojach znajdują się: TV-sat, lodówka (bez-
płatna), klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna), 
sejf (bezpłatnie). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka - za opłatą (ok. 7 EUR/dzień).
Wyżywienie
All Inclusive zawierające: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:00-
14:00) i kolacje (18:00-21:00) w formie bogatego bufetu, napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostępne w barze All Inclusi-
ve (10:00-23:00). Dodatkowo podawane będą ciastka lub owoce, 
kawa i herbata (11:00-12:00 i 16:00-17:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel położony jest na dużej zielonej przestrzeni, a na jego te-
renie znajdziemy mnóstwo wakacyjnych rozrywek: animacje dla 
dorosłych, muzyka na żywo, minigolf, plac zabaw dla dzieci, kino, 

dyskoteka. W pobliżu korty tenisowe, mini lunapark (dodatkowo 
płatny). Na plaży wypożyczalnie sprzętów wodnych, dodatkowo 
odbywają się rejsy statkiem oraz loty widokowe (dodatkowo 
płatne).
Internet
W pokojach internet Wi-Fi - bezpłatnie. Przy plaży - kafejki inter-
netowe - płatne (ok.1,5 EUR/30 min.).

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun

Doskonałe położenie przy plaży, szeroki wybór rozrywek, bliskość zabytkowego miasta Budva, to dobry wybór dla klientów, którzy nie chcą 
się nudzić. Świetne miejsce wypadowe do zobaczenia licznych atrakcji Czarnogóry. Dodatkowy plus za lokalizację oraz nowe pokoje.

Miasteczko Turystyczne Slovenska Plaża – Budva 

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: CZA 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.

Czerwiec od 2499 4199 4699 7520

Lipiec od 2970 5099 5470 9020

Sierpień od 2849 4320 5270 7720

Wrzesień od 2299 3999 4349 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1470 2399 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Czarnogóra

Położenie
Pensjonat znajduje się w malowniczej miejscowości Ulcinj, która 
jest najdalej wysuniętym na południe miastem Czarnogóry, nie-
daleko granicy z Albanią. Ulcinj słynie z pięknych piaszczystych 
plaż oraz niepowtarzalnej, orientalnej atmosfery. Położony jest 
zaledwie 300 m od Starego Miasta. W centrum znajdują się licz-
ne bary, puby, restauracje, kluby, dyskoteki a także zabytkowa 
twierdza – mury Starego Miasta. Transfer z lotniska w Podgoricy 
trwa ok. 2 godz.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 300 m od piaszczystej, długiej na ok. 
700 metrów plaży Mala Plaża. Leżaki i parasole są dodatkowo 
płatne. Ok. 5 km od budynku znajduje się szeroka, długa na 13 km 
i piaszczysta plaża – Velika Plaża.
Do dyspozycji gości
Niewielki basen, taras, taras słoneczny, restauracja, bar, sala TV, 
parking.
Pokoje
Pokoje standardowe, wyposażone w łazienkę (WC, prysznic), 
klimatyzację, lodówkę, TV-sat, czajnik. Większość pokoi z bal-
konami.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane, zupa i do 
wyboru 3 dania główne, oraz deser. Napoje do kolacji dodatkowo 
płatne.
Program sportowy i animacyjny
Obiekt nie prowadzi programów sportowych i animacyjnych.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie.

We dwoje

Oferta skierowana do Klientów lubiących korzystać z miejskich atrakcji. Centrum Ulcinj jest tętniącym życiem kurortem, pełnym dobrych 
restauracji, klubów, dyskotek i sklepów. Na szczególną uwagę zasługuje położenie obiektu przy piaszczystej plaży. Z tarasu słonecznego jest 
widok na morze i na Stare Miasto – niewątpliwie jest to duży atut tego obiektu.

Mala Plaza – Ulcinj 

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

1399 zł

KOD IMPREZY: CZA 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.

Czerwiec od 1399 1949 2670 3599

Lipiec od 1899 2870 3499 5130

Sierpień od 1699 2399 3199 4349

Wrzesień od 1599 2320 2999 4220

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1249 1630 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Czarnogóra

Położenie
Zupełnie nowy, nowoczesny apartament Palace zlokalizowany 
jest w Budvie, najpopularniejszym ośrodku wypoczynkowym 
w Czarnogórze. Znaleźć tu można wiele plaż z kąpieliskami, 
nadmorską promenadę z licznymi sklepami, restauracjami, klu-
bami. To doskonałe miejsce zarówno dla miłośników kąpieli sło-
necznych jak również dla amatorów czynnego wypoczynku oraz 
pasjonatów zabytkowych miast (Stare Miasto Budva należy do 
największych atrakcji Czarnogóry) Obiekt zlokalizowany jest ok. 
2,5 km od Starego Miasta. W pobliżu znajduje się super market 
oraz restauracje. Transfer z lotniska około 1,5 godziny.
Plaża
Żwirkowo-kamienista plaża znajduje się w odległości ok. 900 m 
od hotelu, w pobliżu hotelu Slovenska Plaża. Leżaki i parasole 
dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, sejf w recepcji, taras, za dodatkową opłatą 
możliwość wypożyczenia auta oraz parking (dodatkowo płatny).
Pokoje
Obiekt oferuje bardzo ładne i nowoczesne studia 2, 3 osobowe 
z łazienkami (prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzacją TV 
i balkonem. Aneks kuchenny posiada lodówkę, płytę grzewczą, 
naczynia, mikrofalówkę i czajnik.
Wyżywienie
Brak wyżywienia
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programów sportowych i animacyjnych.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego obiektu również 
w pokojach.

We dwoje

Polecamy szczególnie ten nowy, powstały w 2018 roku obiekt. Wysoki standard zakwaterowania spełni oczekiwania wymagających 
Klientów.

Apartamenty Palace – Budva +

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

1399 zł

KOD IMPREZY: CZA 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.

Maj od 1430 1899 2570 3349

Czerwiec od 1399 1820 2499 3220

Lipiec od 1699 2370 2999 4130

Sierpień od 1620 2120 2899 3720

Wrzesień od 1470 1970 2630 3470

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Albania Durres

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław   
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Albania Durres

W regionie 
Durrës
Jedno z najstarszych i największych miast w Al-
banii, założone w 625 roku p.n.e. W Durrës war-
to odwiedzić: Amfiteatr Dyrrahu z początków 
II wieku (największy na Bałkanach), zabytkową 
wenecką wieżę mieszczącą się w porcie, od 
której zaczyna się najlepiej zachowany frag-
ment murów miejskich, Muzeum Archeolo-
giczne z zabytkami kultury starożytnej, Meczet 
Fatih, Bazylikę z VI wieku. Plaża w Durrës jest 
długa, piaszczysta i z łagodnym zejściem do 
morza. Wiele hoteli ma wydzielone strefy, gdzie 
Klienci danego obiektu mogą korzystać z leża-
ków i parasoli za darmo.
Tirana
Tirana - miasto kontrastów, bogaczy i bie-
daków, kiczu i dobrego smaku. Najbardziej 
bałkańskie z bałkańskich miejsc, gdzie czas 
płynie zupełnie innym rytmem. Całkowicie 
odmienione centrum miasta zachwyca swoją 
świeżością i zachęca do wieczornych space-
rów. Feeria barw, dźwięków i zapachów otacza 

nas pobudzając wszystkie zmysły. To miejsce, 
w którym miesza się orient i okcydent, a śpiew 
muezina wzywającego do modlitwy przeplata 
się z dźwiękiem muzyki disco płynącej z klu-
bowej uliczki położonej w centrum miasta. 
Charakterystycznym znakiem Tirany są - obok 
zabytkowego meczetu i historycznej wieży 
zegarowej - stalowo-szklana piramida, dawne 
mauzoleum Envera Hodży oraz tzw. Blok, 
niegdyś dzielnica rządowa, która była najpilniej 
strzeżonym fragmentem miasta aż do początku 
ostatniej dekady XX wieku. Tylko tu spotkamy 
na ulicy wszystkie modele Mercedesów, a obok 
nich zaprzęgnięte do wozów drabiniastych 
osiołki.

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: 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.

Serbia

ALBANIA

Czarnogóra

Macedonia

GrecjaWłochy

Durres

Golem

Tirana

Grecja

Włochy

Albania

Albania
Durres

Zapraszamy do Albanii, kraju nazywanego „ostatnią tajemnicą 
Europy”. Z dala od wydeptanych ścieżek Europy znajdziemy 
dziewiczą przyrodę, ciepłe morze, szerokie plaże, ośnieżone 
góry, liczne zabytki oraz niesamowitą rozmaitość uroczych 
zakątków. Charakterystyczne bunkry zbudowane w latach 
70 ub. wieku można spotkać wszędzie, nawet w ogródku 
i na plaży. Jest ich kilkaset tysięcy, jeden bunkier miał 
uratować 4 obywateli. Albania, oprócz takich smaczków 
kusi przede wszystkim bogatą i ciekawą kuchnią, niezwykłą 
gościnnością oraz atrakcyjnymi cenami na miejscu.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Albanii na podstawie dowodu osobistego. 
Dokument wjazdowy powinien mieć waż-
ność minimum 3 miesiące od planowanej 
daty opuszczenia Albanii.

Czas
Taki jak w Polsce.

Język urzędowy
Albański

Waluta
ALL - Lek. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W obiegu 
są banknoty o nominałach 200, 500, 1000, 
2000 i 5000 leków oraz monety o wartości 
1, 5, 10, 20, 50 i 100 leków. Euro i dolary 
wymienić można w kantorach w większych 
miastach i ośrodkach turystycznych. 100 
ALL = 3,56 PLN (wrzesień 2016). Zdarza 
się, że ceny podawane są również w euro. 
W większości miejsc i sklepów przyjmo-
wane są płatności w euro, funtach lub 
dolarach. Niemniej kurs jest ustalany 
indywidualnie i zazwyczaj jest niższy od 
oficjalnego podanego przez Bank Albanii.

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

Telefony
Telefonia komórkowa jest dość szeroko roz-
powszechniona, choć nie pokrywa całego 
kraju (szczególne trudności występują na 
północy kraju, w górach). Koszty połączeń 
w roamingu polskich sieci komórkowych 
prosimy sprawdzać przed wyjazdem u ope-
ratora. Warto zabrać telefon bez sim-lock 
i po przyjeździe kupić lokalną kartę pre paid.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Albanii 
trwa od 15.06 do 15.09.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 400 ALL; woda 1l – 
ok 100 ALL; piwo w barze ok 200 ALL; kawa 
w kawiarni od 70 ALL. 

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic i Poznania, 
Bydgoszczy, Gdańska i Wrocławia. Zbiórka 
na 2 godz. przed planowanym wylotem na 
lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady.

Typowy albański deser „kabuni” nie ma nic 
wspólnego z tradycyjnymi słodkościami. Jednym 
z jego składników jest bowiem baranina, która 
nadaje potrawie niepowtarzalny smak.

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IV V VI VII VIII IX X
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Albania Durres

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

Wyprawa w Góry Przeklęte
Zapraszamy Państwa do odkrycia dziewiczej Albanii! Udamy 
się w Góry Północnoalbańskie, gdzie ludzie nadal żyją w zgo-
dzie z naturą i mają do niej ogromny szacunek. Podczas rejsu 
krystalicznie czystą rzeką Shalla, zobaczymy zapierające dech 
w piersiach połączenie gór z wodą, nietkniętą ludzką ręką przy-
rodę oraz bogatą faunę ekosystemu. Odkryjemy dzikie zakątki, 
do których niewielu miało dostęp. Zabierzemy Państwa do 
miejsca, gdzie zacumujemy w meandrze rzeki, aby zjeść prze-
pyszny obiad oparty na tym, co dała rzeka i góry. W wolnym 
czasie odpoczniecie Państwo od zgiełku współczesnego świata, 
relaksując się na leżaku, pływając w górskim potoku, bądź po 

prostu kontemplując w przepięknych okolicznościach przyrody. 
Cena od 259 zł/os.

Tryptyk Albański, czyli trzy w jednym – Tirana, Kruja i Berat
Tirana, stolica to miasto pełne kontrastów i niespodzianek. Sze-
rokie i nowoczesne arterie sąsiadują z wąskimi, klimatycznymi 
uliczkami. Niedawno wyremontowane i przebudowane centrum 
zachwyca połączeniem klasyki i nowoczesności, a ruch uliczny 
przyprawia nawet wytrawnych kierowców o  zawrót głowy! 
Podczas spaceru przez miasto, zobaczymy zabytkowy meczet 
Ethem Beja, piramidę Envera Hodży, a także udamy się do Blo-
ku – niegdyś niedostępnej dzielnicy rządowej, gdzie zobaczymy 
m.in. dom byłego dyktatora kraju. Kruja to historyczna „stolica”, 
gdzie czeka na nas zamek bohatera narodowego Skanderbega. 

Czemu Albania? Bo to ostatni powiew egzotyki 
w Europie! Przez lata zamknięta na świat, teraz 
otwiera się i wita Nas z szeroko otwartymi ramio-
nami. Albańczycy przyjmą Państwa z typową dla 
siebie gościnnością, miasta olśnią, a przyroda 
zachwyci! Wyprawa w Góry Północnoalbańskie 
pozwoli Państwu zapomnieć się w otoczeniu 
zniewalającej natury - dzikiej i niedostępnej, 
a jednocześnie jakże romantycznej i majestatycz-
nej. To miejsce, gdzie warto być! Do zobaczenia 
w Albanii!

Jacek Kowalski 
Rezydent Rainbow 

Albania
Durres
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Berat

Ohrid
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Albania Durres

Wejdziemy do muzeum etnograficznego, aby zobaczyć, jak się 
niegdyś mieszkało, a także złożymy wizytę w potureckim bazarze 
pełnym rękodzieła, kilimów i filigranowego srebra. Berat, które 
jest nazwane „miastem tysiąca okien” ze względu na wrażenie, 
jakie można odnieść spoglądając z dystansu na rozsianą po wzgó-
rzach charakterystyczną zabudowę. Jego niesamowita architek-
tura spowodowała, że zostało ono wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Odkryjemy wąskie przejścia między orygi-
nalnymi domami i przejdziemy kamiennym mostem. Następnie 
udamy się na zwiedzanie twierdzy, gdzie do dziś mieszkają ludzie 
i znajduje się Muzeum Onufrego, słynnego pisarza ikon. To jedyna 
tego typu wycieczka, w trakcie której zobaczycie Państwo pełen 
przekrój najciekawszych miast Albanii. Cena od 259 zł/os.

Ochrydzkie perły – Ochryd i Jezioro Ochrydzkie
Miasto Ochryd to największy skarb Macedonii, położone jest 
malowniczo u stóp gór Galiczica i uśpione majestatycznie nad 
brzegiem najstarszego na Bałkanach jeziora. Ochryd stanowi wy-
jątkowe miejsce, przez co już od 1979 roku znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas pobytu w tym pięk-
nym mieście odwiedzimy m.in. cerkiew NMP Peribleptos, gdzie 
odkryjemy przepiękne freski i poznamy historię Ojców Słowiań-
szczyzny. Udamy się również do cerkwi św. Jana w Kaneo, skąd 
rozpościera się najpiękniejszy widok na całe Jezioro Ochrydzkie. 
Wejdziemy także do Muzeum Papieru, jak również odkryjemy 
tajemnicę ochrydzkich pereł stanowiących niezapomnianą pa-
miątkę z podróży do Macedonii. Dla chętnych (za dodatkową 
opłatą), będzie istniała możliwość wybrania się w rejs po Jeziorze 
Ochrydzkim i zawinięciu do jedynego w swoim rodzaju skansenu 
na wodzie położonego w Zatoce Kości, prezentującego życie ludzi 
z przełomu epoki brązu i epoki żelaza. Na koniec, odwiedzimy 
klasztor Świętego Nauma, który otoczony jest przepięknym 
ogrodem, po którym dumnie spacerują hodowane tam pawie. 
Zwieńczeniem tego bogatego dnia będzie możliwość zanurzenia 
się w krystalicznie czystym Jeziorze Ochrydzkim i wypoczynek na 
jego piaszczystym brzegu. Cena od 249 zł/os.

Po sąsiedzku w Czarnogórze – Stary Bar, Budva i Zatoka Kotorska
Czarnogóra jako jeden z najmłodszych i najmniejszych krajów 
bałkańskich oferuje niezliczoną liczbę atrakcji! Zaczniemy od 
Starego Baru – zabytkowego miasta w skale, gdzie jak na dłoni 
widać przekrój historii nie tylko Czarnogóry, ale i całych Bałka-
nów! Następnie udamy się do stolicy riwiery Czarnogórskiej, czy-
li Budvy. W przeszłości jedna z najstarszych osad ludzkich, dziś 
tętniące życiem kosmopolityczne miasto. Udamy się również do 
najbardziej znanej zatoki na morzu Adriatyckim – Boki Kotorskiej, 
która została okrzyknięta najpiękniejszym południowym „fior-
dem”. Powalający Kotor, jest wizytówką Czarnogóry, którą trze-
ba zobaczyć! Miasto jest otoczone imponującym murem, które 
broniło miasto przed atakami średniowiecznych piratów, Turków 
lub… tureckich piratów. Obowiązkowym punktem programu jest 
wyjazd na panoramę nad miasto, żeby zrobić zdjęcia i w pełni zro-

zumieć piękno tych terenów. W drodze powrotnej: rzut okiem na 
najbardziej luksusową wyspę na Morzu Adriatyckim – wyspę św. 
Stefana oraz obiadokolacja z kuchnią międzynarodową i lokalną 
w cenie. Cena od 289 zł/os.

Wieczór albański
Jak najlepiej poznać kulturę regionu? Sprawdź, co piją, jedzą i jak 
się bawią! W trakcie tego wieczoru spróbujecie Państwo lokal-
nych dań, napijecie się wybornego wina, rozgrzejecie się lokalną 
raki i przede wszystkim wytańczycie się Państwo w rytm albań-
skiej muzyki! Zespół taneczny będzie uczyć kroków tańców z pół-
nocnej, centralnej i południowej Albanii. A to wszystko w prze-
pięknym miejscu, które oddaje ducha Albanii. Cena od 149 zł/os.

Kuchnia

Tajemnice albańskiej kuchni 
Dania kuchni albańskiej niewątpliwie związane są z tradycjami 
kuchni bałkańskiej. Do tradycyjnych dań mięsnych zaliczyć moż-
na niewielkie, grillowane kotleciki, zwane qofte, natomiast nie-
odzownym dodatkiem do dań jest chlebek pita oraz pilaf(przygo-
towany z prażonego ryżu). Najważniejszym deserem jest Baklava, 
którą Albańczycy zawdzięczają wpływom tureckim.

Zwiedzanie

Antyczny amfiteatr
W samym sercu Durres czeka na was prawdziwa niespodzianka, 
czyli odkryty w latach 60-tych ubiegłego wieku amfiteatr z cza-
sów rzymskich. Zachowany w doskonałym stanie przypomina 
o znakomitej przeszłości miasta. Warto poświęcić popołudnie na 
kontakt z architekturą starożytną.

Muzeum archeologiczne
W muzeum w Durres zebrano zbiory z wykopalisk archeologicz-
nych z terenu samego miasta, oraz okolicy. Eksponaty świadczą 
o tym, że pierwsi mieszkańcy osiedlili się na tych terenach prawie 
3 tys. lat temu. Prawdziwa gratka dla wielbicieli historii

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

Kotor
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Albania Durres

All Inclusive Przy plaży

Położenie
Hotel Prestige Resort znajduje się w dzielnicy turystycznej Mali 
i Robit, 15 km od centrum Durrës. Durres to jeden z najważniej-
szych albańskich ośrodków turystycznych, z licznymi atrakcjami 
oraz dużą ilością sklepów, restauracji, lokalnych tawern i klubów. 
Odległość hotelu od centrum miejscowości wynosi 15 km. Transfer 
z lotniska do hotelu trwa około 45 minut.
Plaża
Długa, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza. Hotel 
położony jest bezpośrednio przy plaży, posiada wydzielony sek-
tor ze swoimi leżakami i parasolami, z których goście hotelu mogą 
korzystać za darmo.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24h, restauracja w budynku głównym, bar, prze-
chowalnia bagażu, taras z widokiem na morze, basen, brodzik dla 
dzieci, parking, duży ogród.
Pokoje
Hotel posiada przestronne i  nowocześnie urządzone pokoje 
w  willach rozlokowanych na terenie ogrodu. Oferujemy za-
kwaterowanie w pokojach dwu i trzyosobowych typu standard 
(możliwość zakwaterowania maksymalnie 3 osób dorosłych lub 
dwóch dorosłych i dziecka). Wszystkie pokoje wyposażone są 
w łazienkę, suszarkę, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV, 
sejf oraz mini lodówkę.
Wyżywienie
Śniadania (7:00-9:30), lunche (12:00-14:00) i kolacje (18:30-
21:30) w formie bogatego bufetu (serwowane w restauracji w bu-
dynku glównym). Napoje bezalkoholowe (woda, soki, herbata, 
kawa filtrowana), oraz lokalne napoje alkoholowe (piwo, wódka, 
brandy, wino) dostępne od 10:00 do 22:00. Przekąski dostępne 
w snack barze.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi wieczorne animacje dla klientów.
Internet
Internet WiFi na terenie całego hotelu.
prestigeresort.al

Obiekt doceniany przez najbardziej wymagających Klientów. Największe walory hotelu to: świetna lokalizacja, nowoczesny wygląd i wysoki 
standard obsługi. Zapraszamy!

Prestige Resort – Durres 

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: ALB 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.

Czerwiec od 2399 4070 4020 6849

Lipiec od 3649 6370 6349 10799

Sierpień od 2899 4999 5099 8520

Wrzesień od 2699 4699 4770 8049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2170 3320 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 749 749 

CENA OD

2399 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Albania Durres

Położenie
Zbudowany na przełomie 2019/2020 hotel usytuowany jest 
w dzielnicy turystycznej Mali i Robit na Riwierze Albańskiej ok. 
15 km od centrum Durres i 35 km od lotniska w Tiranie. Jest to 
trzeci obiekt ze znanej w Albanii sieci hotelowej Royal G. Usytu-
owany jest na obszarze zachwycającej Riwiery Albańskiej nad 
Morzem Adriatyckim, oferującej piękne, szerokie i  piaszczy-
ste plaże. W okolicy znajdują się restauracje i sklepy. Transfer 
z lotniska trwa ok. 40 min. W obecnej chwili posiadamy jedynie 
wizualizacje komputerowe. Zdjęcia zostaną dodane na stronę 
w późniejszym czasie.
Plaża
Hotel położony jest przy szerokiej i piaszczystej plaży, na której 
znajdują się bezpłatne leżaki i parasole hotelowe.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja – dania w formie bufetu i à la 
carte, kuchnia albańska, włoska i śródziemnomorska, dostępne 
dania wegetariańskie, bar, basen, leżaki i parasole przy basenie. 
Ręczniki basenowe dodatkowo płatne.
Pokoje
Eleganckie pokoje standardowe z widokiem na morze dla 2 osób 
dorosłych. Możliwa dostawka dla trzeciej osoby dorosłej lub 
dwójki dzieci. Pokoje wyposażone są w indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, łazienka (prysznic, wc; suszarka), TV-Sat, telefon, 
sejf, lodówka; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamó-
wienie przed przyjazdem.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, napoje 
bezalkoholowe i  lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonym 
barze (10.00-22.30).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie hotelu.

All Inclusive Przy plaży

Proponujemy Państwu zupełnie nowy i nowoczesny hotel, który zaspokoi gusta wymagających Klientów. Obiekt jest w budowie i zostanie 
oddany do użytku na wiosnę 2020 roku. Przepiękna plaża, nowe pokoje, strefa basenowa, restauracja, która spełni wymogi również 
wegetarian. Hotele linii Royal G posiadają obecnie jedne z najlepszych pokoi w kurorcie. Gorąco polecamy!

Royal G3 – Durres 

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

2099 zł

KOD IMPREZY: ALB 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.

Czerwiec od 2099 3199 3849 5599

Lipiec od 2799 4799 5049 8349

Sierpień od 2799 4249 5070 7470

Wrzesień od 2149 3599 3930 6349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1949 2699 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 570 580 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Albania Durres

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Położenie
Zbudowany na przełomie 2018/2019 hotel usytuowany jest w dziel-
nicy turystycznej Mali i Robit w zachodniej części kraju, na Riwierze 
Albańskiej. Piękne i przejrzyste morze wraz z szerokimi, złocistymi 
plażami tworzą idealne miejsce do wypoczynku. Hotel znajduje 
się w odległości ok. 16 km od Durres, w którym można zobaczyć 
Amfiteatr Dyrrahu z początków II wieku, Muzeum Archeologiczne 
z zabytkami kultury starożytnej czy wieżę wenecką, od której za-
czyna się najlepiej zachowany fragment murów miejskich. Lotnisko 
w Tiranie oddalone jest o ok. 40 km, a transfer zajmuje ok. 50 min.
Plaża
Piękna, szeroka i piaszczysta plaża, położona jest przy hotelu. 
Na plaży wydzielona jest część należąca do hotelu, na której 
dostępne są bezpłatne leżaki i parasole. Wzdłuż plaży ciągnie 
się promenada.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, bar, restauracja bufetowa, restauracja a’la carte 
(dodatkowo płatna), basen, brodzik dla dzieci, plac zabaw, leżaki 
basenowe.
Pokoje
Hotel dysponuje zupełnie nowymi pokojami standardowymi. Każ-
dy wyposażony jest w łazienkę z WC, prysznicem i suszarką do 
włosów, TV, indywidualnie sterowaną klimatyzację, lodówkę, sejf. 
Wszystkie pokoje posiadają balkony, część z nich oferuje bocz-
ny widok na morze. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie. 
Hotel posiada pokoje przystosowane dla niepełnosprawnych (na 
potwierdzenie).
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, napoje 
lokalne alkoholowe (piwo, raki, wódka, wino białe i czerwone) 
i bezalkoholowe w godzinach 10:00 – 22:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programów sportowych i animacyjnych. Na 
plaży możliwość korzystania ze sportów wodnych (lipiec - po-
czątek września, dodatkowo płatne).
Internet
Internet Wi-Fi dostępny w całym hotelu.

Gorąco polecamy ten zupełnie nowy i nowoczesny hotel. Doskonałe położenie przy przepięknej, piaszczystej plaży, bezpłatny serwis 
plażowy i wygodna formuła all inclusive zapewni Państwu doskonałe, beztroskie wakacje. Zapraszamy!

Hotel Eter – Durres 

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: ALB 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.

Czerwiec od 1699 2870 3299 5299

Lipiec od 2699 4549 5020 8099

Sierpień od 2149 3599 4099 6520

Wrzesień od 1999 3320 3849 6049

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 2270 

CENA OD

1699 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Albania Durres

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Najlepsza lokalizacja hotelu, bezpośrednio przy pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży. Wysokie oceny klientów dotyczą przede wszystkim 
zadbanych, przytulnych pokoi oraz bardzo ładnego otoczenia hotelu. Zapraszamy!

Położenie
Durrës to jeden z najważniejszych kurortów wakacyjnych Albanii, 
z szeroką, piaszczystą plażą, bogatą historią oraz rozwiniętą infra-
struktura turystyczną, mnóstwem sklepów, restauracji, lokalnych 
tawern i klubów. Przystanek autobusowy położony jest obok 
hotelu Palma, a najbliższy sklep spożywczy znajduje się w odle-
głości 20 metrów. Do Tirany, stolicy Albanii, jest ok 35 km. Trans-
fer z lotniska trwa ok 45 min. Hotel zostal zbudowany w 2001 r, 
a odnowiono go w 2017 roku. Posiada 45 pokoi, rozlokowanych 
na 5 piętrach (winda).
Plaża
Plaża w Durrës jest długa, piaszczysta i z łagodnym zejściem do 
morza. Villa Palma położona jest bezpośrednio przy plaży, gdzie 
ma własny, wydzielony sektor z leżakami i parasolami (goście 
hotelu mogą korzystać z nich za darmo).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, winda, sejf (w recepcji), restauracja na tarasie, bar, 
basen, leżaki i parasole bezpłatne.
Pokoje
Pokoje dwuosobowe, z możliwością jednej dostawki. Wyposa-
żone w łazienkę, balkon, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
TV-SAT, telefon, lodówkę, suszarkę. Część pokoi posiada bezpo-
średni widok na morze.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu (dania 
kuchni międzynarodowej oraz albańskiej). Napoje bezalkoholo-
we (woda, soki, herbata, kawa filtrowana), oraz lokalne napoje 
alkoholowe (piwo, brandy, białe i czerwone wino) dostępne od 
10:00 do 22:00.
Program sportowy i animacyjny
Boisko do piłki plażowej. Sporty wodne na plaży (płatne)
Internet
WiFi na terenie całego hotelu.

Villa Palma – Durres 

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: ALB 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.

Czerwiec od 1599 2599 3049 4720

Lipiec od 2399 3970 4520 7130

Sierpień od 1899 3120 3730 5770

Wrzesień od 1799 2949 3499 5430

Cena za dziecko (2-9 lat) już od 570 580 

CENA OD

1599 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Albania Durres

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Hotel znajduje się na terenie znanego i bardzo popularnego wśród polskich turystów kompleksu Fafa. Świetna plaża z bezpłatnym serwisem 
plażowym, baseny oraz wygoda All Inclusive to wszystko, co potrzebne do spędzenia beztroskich wakacji z rodziną lub w gronie przyjaciół.

Fafa One – Durres 
Kategoria lokalna: ****
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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: ALB 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.

Czerwiec od 1649 2620 2999 4699

Lipiec od 2449 3970 4430 6970

Sierpień od 1999 3170 3699 5630

Wrzesień od 1870 2999 3470 5349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1620 2299 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 670 680 

CENA OD

1649 zł

Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
W całości wyremontowany w 2019 roku hotel Fafa One należy do 
kompleksu hotelowego Fafa, w dzielnicy turystycznej Mali i Ro-
bit, ok. 15 km od centrum Durres i 35 km od lotniska w Tiranie. 
Usytuowany jest na obszarze zachwycającej Riwiery Albańskiej 
nad Morzem Adriatyckim, oferującej piękne, szerokie i piaszczyste 
plaże. Klienci Fafa One mogą korzystać z infrastruktury całego 
kompleksu. W okolicy znajdują się restauracje i sklepy. Warto 
wybrać się do Durres, aby zobaczyć pozostałości starożytnych 
murów miejskich, rzymskiego forum i amfiteatru, term rzymskich 
z II w. czy odwiedzić Muzeum Archeologiczne. Transfer z lotniska 
trwa ok. 40 min.
Plaża
Kompleks położony jest przy prywatnej, szerokiej i piaszczystej 
plaży, na której znajdują się bezpłatne leżaki i parasole. Ręczniki 
plażowe są dostępne w cenie 3€ za wypożyczenie i 1€ za każdo-
razową wymianę.
Do dyspozycji gości
Na terenie kompleksu: recepcja, restauracja bufetowa (na terenie 
kompleksu Fafa, około 100 m od budynku Fafa One), restauracja 
a’la carte (dodatkowo płatna), bar, 3 baseny dla dorosłych z wy-
dzieloną częścią dla dzieci, 1 sala konferencyjna, parking.
Pokoje
Budynek Fafa One został w całości generalnie wyremontowa-
ny w 2019 roku. Hotel posiada wygodne i przestronne pokoje. 
Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras, są wyposażone 
w klimatyzację indywidualnie sterowaną, sejf, TV i suszarkę do 
włosów.
Wyżywienie
All inclusive – śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, napoje 
alkoholowe (piwo, wódka, raki, gin, brandy, wino białe i czerwo-
ne) i bezalkoholowe (słodkie napoje, herbata, kawa filtrowana) 
w godzinach 10:00 – 22:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje koncerty, przedstawienia, gry i zabawy sportowe 
oraz liczne animacje dla osób w każdym wieku (od końca czerw-
ca). Centrum SPA - fitness, sauna, jacuzzi, masaże, łaźnia parowa 
(dodatkowo płatne), wypożyczalnia rowerów (ok. 7 EUR/dzień) 

mini club dla dzieci, plac zabaw. Dodatkowo do dyspozycji nasz 
własny, doskonale zorganizowany Figloklub, oferujący animacje, 
gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych w języku polskim!
Internet
Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.fafa.al

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive Przy plaży

Zapraszamy do zabawy

w FIGLOKLUBACH od połowy czerwca do połowy września. 
W każdym z klubów przez 6 dni w tygodniu na dzieci 
i  dorosłych czeka niesamowita zabawa pod okiem polskich 
animatorów. Zajęcia trwają kilka godzin dziennie. Radosna  
atmosfera i mnóstwo atrakcji sprawią, że czas spędzony  
w klubie pozostanie na długo w pamięci.

Zajęcia w Figloklubach dostosowy-
wane są do warunków panujących 
w hotelu. Niektóre aktywności mogą 
być dodatkowo płatne.

Najlepsza zabawa dla dzieci

Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,  
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zaintereso-
wania czy kreatywność. Wspieramy naturalne cechy rozwoju 
fizycznego i psychicznego dzieci. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Idealne miejsce na rodzinne wakacje! Istnieje przynajmiej kilka powodów dla których warto wybrać ten hotel: najlepsza lokalizacja, 
przy najładniejszej plaży i promenadzie, pokoje po remoncie w bardzo atrakcyjnej cenie, dobry serwis all inclusive i bezpłatne leżaki 
oraz parasole na plaży.

Perandor Beach – Durres 
Kategoria lokalna: ****
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Polscy animatorzy

Profesjonalna opieka

Atrakcje
       dla całej rodziny

Atrakcje 
dla dorosłych

W klubach nie zapominamy 
o dorosłych. Dla nich animatorzy 
realizują program aktywności 
sportowych, rekreacyj nych i integra-
cyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną 
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też 
atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani do pracy. Po wieloetapowej 
rekrutacji przechodzą w naszej Akademii Animatorów profesjonalne szkolenie, podczas 
którego uczą się realizować autorski program zajęć i zabaw w klubie. Poznają również 
zasady pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w hotelach i krajach, do których wyjeżdżają.  
Ty i Twoje dziecko jesteście w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel Perandor położony jest w turystycznej dzielnicy Durrës, 
gdzie znajdują się liczne restauracje, sklepy, kawiarnie, puby. Ok. 
3,5 km dzieli obiekt od pobliskiego portu, a ok. 4,5 km od starego 
miasta i amfiteatru. Hotel Perandor położony jest tuż przy plaży 
i promenadzie. Odległość do najbliższego lotniska - Tirana wynosi 
ok. 34 km. Hotel przeszedł renowację w 2018 roku.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się długa i szeroka plaża, 
z łagodnym zejściem do morza oraz wydzieloną prywatną czę-
ścią z bezpłatnym serwisem plażowym dla gości hotelu (leżaki 
i parasole).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, małe lobby, sejf w recepcji, winda, restau-
racja główna, lobby bar, 2 baseny: basen zewnętrzny z tarasem 
słonecznym oraz z leżakami i parasolami, basen dla dzieci, bar 
przy basenie. Za dodatkową opłatą goście mogą korzystać 
z usługi pralni.
Pokoje
Hotel oferuje 64 komfortowych, wyremontowanych pokoi 2-oso-
bowych (ok. 17 m2) wyposażonych w łóżko podwójne lub 2 po-
jedyncze, łazienkę (prysznic lub wanna, wc, bidet), klimatyzację, 
TV, lodówkę. Wszystkie pokoje dysponują balkonem z meblami 
ogrodowymi.
Wyżywienie
All inclusive: dania kuchni lokalnej i międzynarodowej serwowane 
w formie bufetu w restauracji głównej. Śniadania: 08:00 - 10:00, 
obiad: 13:00 - 15:00, kolacja: 19:00 - 22:00, wybrane napoje bez-
alkoholowe, wybrane lokalne napoje alkoholowe, kawa i herbata: 
10:00 - 22:00. Uwaga! godziny pracy baru i restauracji mogą 
ulec zmianie.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: duży basen i brodzik dla dzieci, plac zabaw. Za do-
datkową opłatą: sporty wodne na plaży.
Internet
Na miejscu można bezpłatnie korzystać z Wi-Fi.

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

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

KOD IMPREZY: ALB 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.

Czerwiec od 1599 2570 3099 4799

Lipiec od 2449 4049 4599 7270

Sierpień od 1970 3199 3799 5849

Wrzesień od 1799 2999 3549 5520

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 520 530 

CENA OD

1599 zł
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Położenie
Durrës, położone nad Morzem Adriatyckim, jest jednym z naj-
ważniejszych albańskich ośrodków turystycznych i drugim co 
do wielkości miastem w Albanii. Jego długa historia, która sięga 
starożytności, pozostawiła wiele ciekawych zabytków, również 
z czasów rzymskich. Warto zobaczyć pozostałości murów sta-
rożytnego miasta, Forum Romanum i amfiteatr, a także ruiny 
rzymskich gorących źródeł z II wieku. Warto również odwiedzić 
Muzeum Archeologiczne z nowoczesną wystawą poświęconą 
starożytnej kulturze. Hotel Adriatik położony jest przy szerokiej 
i piaszczystej plaży.
Plaża
Długa, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza. Hotel 
położony jest bezpośrednio przy plaży, posiada wydzielony sek-
tor ze swoimi leżakami i parasolami, z których goście hotelu mogą 
korzystać za darmo. Ręczniki plażowe są dostępne za opłatą ok. 
1 EUR/dzień.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, bar.
Pokoje
Przytulne pokoje standardowe z możliwością dostawki dla 1 oso-
by. Pokoje wyposażone są w łazienkę, w większości balkon (część 
z widokiem na morze), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
sejf, TV, mini-lodówkę, suszarkę. 
Pokoje superior znajdują się w nowo-wyremontowanym budynku 
(otwarcie w maju 2018). Są bardzo nowoczesne, z nowym wy-
posażeniem (pokój, sprzęty, łazienka). Możliwość dostawki dla 1 
osoby dorosłej lub dziecka.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bufetu 
(dania kuchni międzynarodowej oraz albańskiej). Napoje bezal-
koholowe (woda, soki, herbata, kawa filtrowana), oraz lokalne 
napoje alkoholowe (piwo, wino białe i czerwone oraz lokalne, 
mocne alkohole) dostępne od 10:00 do 22:00.
Program sportowy i animacyjny
Stół do tenisa stołowego. Sporty wodne na plaży dostępne od 
lipca (firmy zewnętrzne).

Internet
Internet WiFi na terenie restauracji i recepcji bez dodatkowych 
opłat.

All Inclusive Przy plaży

Doskonała oferta cenowa! Kameralny, doskonale zlokalizowany hotel znajduje się przy samej plaży i obok wielu atrakcji turystycznych. 
Świeżo wyremontowane pokoje superior zasługują na najwyższą ocenę!

Adriatik II – Durres 

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

1670 zł

KOD IMPREZY: ALB 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.

Czerwiec od 1670 2370 3130 4299

Lipiec od 2299 3570 4199 6299

Sierpień od 1799 2799 3399 5099

Wrzesień od 1699 2570 3220 4630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1630 2120 

Cena za dziecko (2-8 lat) już od 620 580 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Durrës, położone nad Morzem Adriatyckim, jest jednym z naj-
ważniejszych albańskich ośrodków turystycznych i drugim co 
do wielkości miastem w Albanii. Jego długa historia, która sięga 
średniowiecza, pozostawiła wiele ciekawych zabytków, również 
z czasów rzymskich. Warto zobaczyć pozostałości murów staro-
żytnego miasta Tutaj, Forum Romanum i amfiteatr, a także ruiny 
rzymskich gorących źródeł z II wieku. Apartamnety położone są 
obok hotelu Adriatik II, w którym istnieje możliwość wykupienia 
opcji all inclusive.
Plaża
Długa, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza. Apar-
tamenty położone są w drugiej linii brzegowej. Po wykupieniu 
opcji all inclusive w hotelu Adriatik II, możliwość bezpłatnego 
korzystania z wydzielonego sektora z leżakami i parasolami.
Do dyspozycji gości
W budynku znajduje się winda, a na parterze minimarket.
Pokoje
Apartamenty składają się z pokoju dziennego, w którym mieści 
się rozkładana sofa dla 1 osoby dorosłej lub dwójki dzieci i sypialni 
dla dwóch osób. Każdy apartament wyposażony jest w klimaty-
zację, TV, aneks kuchenny z podstawowym wyposażeniem do 
przygotowania posiłków, lodówkę, łazienkę z prysznicem, balkon. 
W apartamentach znajduje się pościel oraz ręczniki. Apartamenty 
sprzątane są co 3 dni.
Wyżywienie
Wyżywienie we własnym zakresie.
Program sportowy i animacyjny
Sporty wodne na plaży (dodatkowo płatne).

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Idealna oferta dla Klientów ceniących sobie niezależność i dysponujących skromniejszym budżetem. Położone w turystycznej miejscowości 
apartamenty, dają możliwość aktywnego zwiedzania Albanii na własną rękę oraz wypoczynku na pięknej, długiej plaży. Zdecydowanie 
polecamy!

Apartamenty Adriatik – Durres +

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

1499 zł

KOD IMPREZY: ALB 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.

Czerwiec od 1499 2070 2670 3630

Lipiec od 1799 2599 3220 4520

Sierpień od 1570 2149 2799 3770

Wrzesień od 1499 2099 2670 3699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1299 1599 

Kategoria lokalna: **

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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AUTOKAR
Pierwsze 4 dostępne dla klientów miejsca za kierowcą i obsługą 
wycieczki są objęte dopłatą za najlepsze miejsca w autokarze 
(wg kolejności zgłoszeń). Pozostałe miejsca są przydzielane 
komputerowo wg kolejności zgłoszeń. W szczególnych przypad-
kach 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 niektórych 
prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, 
wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję warszawską 
o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzyna-
rodowego 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 pokładowy-
mi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno sam fakt
poniesienia szkody, jak i jej wartość należy załączyć do rekla-
macji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona (przekazana
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 ter-
minie 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 
reguły 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 do-
kwaterowanie 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 bądź WARIANT NAJLEPSZY).
WARIANT PODSTAWOWY ubezpieczenia podróżnego
obejmuje:
Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do kraju (KL) – 
zapewniające zwrot wydatków związanych z nagłym zacho-
rowaniem 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 ubez-
pieczenia KL wynosi 60 000 PLN. Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastą-
piło wskutek m.in. chorób przewlekłych, chorób psychicz-
nych, epidemii, przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, 
zażycia środków odurzających, szkód będących następstwem 
uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i wy-
czynowych, aktywnego uczestnictwa w działaniach wojennych 
i aktach terroru. 
Ochronę w zakresie chorób tropikalnych (CT) - ubezpiecze-
nie podstawowe obejmuje także koszty leczenia na wypadek 
chorób tropikalnych, pod warunkiem dokonania przez Ubez-
pieczonego, przed odbyciem podróży zagranicznej, wskazanych 
przez właściwe instytucje, szczepień obowiązkowych na danym 
terytorium podróży. Za choroby tropikalne uważa się choroby 
wywołane przez organizmy patogenne charakterystyczne dla 
stref podzwrotnikowych i równikowych.
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa (KR) – do sumy 
10 000 PLN.
Pomoc w podróży – obejmującą m.in. zwrot kosztów podróży 
i  pobytu osoby towarzyszącej lub osoby wezwanej do towa-
rzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów 
zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekon-
walescencji.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
– zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerb-
ku na zdrowiu lub śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100%
uszczerbku na zdrowiu wynosi 5 000 PLN a świadczenie z tytułu 
śmierci 2 500 PLN. 
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) – zapewniające
ochronę bagażu w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Suma 
ubezpieczenia bagażu wynosi 500 PLN. Ubezpieczenie nie obej-
muje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszcze-
niu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego.
Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce,
papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki,
przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpo-
średnią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, akcesoria 
samochodowe, sprzęt sportowy.
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WARIANT REKOMENDOWANY: obejmuje wszystkie ryzyka 
wymienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubez-
pieczenia:  KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta 
do 260 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu – do 15  000 PLN, NNW z tytułu śmierci do 7 500 PLN, 
BP - ubezpieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo ten wa-
riant zapewnia ochronę w przypadku zaostrzenia się choro-
by przewlekłej (w zakresie KL i NNW), a także ubezpieczenie 
kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do 
600 PLN i  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 
100 000 PLN. 
WARIANT 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 sportowego 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 od-
stępuje od umowy powiadamia niezwłocznie osobę niepełno-
sprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej o przy-
czynach. 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 powiąza-
nych usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa”
w imprezach turystycznych organizowanych przez Rainbow
Tours S.A. (OWU) oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj
koniecznie” (dalej łącznie zwane „Warunkami”) i stanowią in-
tegralną część umowy o świadczenie usług turystycznych or-
ganizowanych przez Biuro. Warunki dotyczą wszystkich imprez
turystycznych organizowanych przez Biuro i zamieszczonych
w  katalogu, innych materiałach pisemnych Biura oraz na stro-
nie internetowej Biura, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych 
(fakultatywnych). Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Uczestnik 
zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania katalogu, „Ogól-
nych Warunków Uczestnictwa” i informacji zawartych w sekcji
„Przeczytaj Koniecznie”. Zawarcie umowy - zgłoszenia oznacza, 
że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników
z  umowy - zgłoszenia) 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 przez 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 Uczest-
nika do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nad-
zwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego 
zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii 
równoważnej do określonej w umowie przez okres do 3 nocy. 
Ograniczenia czasu zapewniania Uczestnikowi niezbędnego 
zakwaterowania, nie stosuje się w przypadku osób o ograniczo-
nej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art.  2 
lit.  a  rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób nie-
pełnosprawnych 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, kobiet w ciąży 
i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wy-
magających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem 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 zgod-
nie z rozporządzeniem /EG/2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. do po-
informowania 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 na-
zwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zosta-
nie ustalony przewoźnik, Biuro niezwłocznie powiadomi o tym
Uczestnika poprzez biuro agencyjne, w którym dokonana została 
rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umo-
wy Uczestnik zostanie również niezwłocznie o  tym poinformo-
wany przez Biuro. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany linii 
lotniczych i numerów lotów, co może się wiązać również ze zmia-
ną 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 nieuniknio-
nych 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 skorzystaniu ze środków
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunika-
cji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. 
Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 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,
opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hote-
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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) lub 
Najlepszego (suma ubezpieczenia KL wzrasta do 860.000 PLN). 
Szczegóły poszczególnych wariantów ubezpieczeń 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. Zgod-
nie z warunkami ubezpieczenia TU Europa S.A., ubezpieczenie
bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania, kosmetyki,
drobne urządzenia elektryczne, wózki dziecięce i inwalidzkie).
Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby
podróżnej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce,
papierów wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, 
telefonów komórkowych, akcesoriów samochodowych, sprzętu
sportowego. 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 Uczestni-
ka dodatkowej umowy ubezpieczenia (np. z tytułu uprawiania
sportu lub chorób 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 da-
nej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Odpowiednie zasto-
sowanie 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 pośrednictwem którego została ona nabyta. Agent turystycz-
ny niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od
Uczestnika do Biura. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione 
do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesio-
ne z tym dniem do Biura. Reklamacja Uczestnika powinna być
sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym

(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 odpowiedzi do 60 
dni, o czym w terminie 30 dni Uczestnik zostanie poinformowa-
ny pisemnie. Do zachowania terminu wystarcza nadanie odpo-
wiedzi w placówce operatora pocztowego przed jego upływem. 
W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego odwołania od 
odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku udzielania 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 Uczestnika. 
Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4B OWU. 
Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o  których 
mowa powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przy-
padku 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 pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo od-
wołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządze-
nie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozpo-
rządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego 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 sprawie odpowiedzial-
ności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych 
z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), roz-
porządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (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
o przeloty rejsowe min. 40 osób, w przypadku imprez lotniczych 
realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe min. 160 osób)

Info



459

Info
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 – 95 % 
ceny imprezy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróż-
nego. 
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 tu-
rystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało 
brakiem możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo 
dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żą-
dania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesie-
nia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo
przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są prze-
twarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro przetwarza
dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług
turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz za-
pewnienia 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 Euro-
pejskiego 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”). Podsta-
wą 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, dochodze-
nia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośred-
niego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komu-
nikatów 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. Prawo telekomunikacyjne.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odręb-
nej zgody Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody
w  dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych będą: linie 
lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, towarzystwa ubezpie-
czeniowe, w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. 
Gwiaździsta 62, banki, operatorzy płatności, agenci współpracu-
jący z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i  fran-
chisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji zawartej 
umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz 
podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy
państwowe, w tym organy podatkowe. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbęd-
ny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do 
wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu prze-
dawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów 
podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez 
czas prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do
czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu
cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingo-
wych również na adres e-mail oraz numer telefonu. Uczestnikom 
przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarza-
nia podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro przetwarza 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_spo-
row_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 
9 września 2019 r.



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 

11 22 33
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