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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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Hotele sieci White Olive Hotels znajdziesz w katalogu z wczasami w Grecji

White Olive Elite *****
ZAKYNTHOS

Laganas     NOWOŚĆ

Hotel otwarty w lipcu 2019 roku!

 

White Olive Premium ****
ZAKYNTHOS

Cameo
Laganas
RODOS

Lindos     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.
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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

CYPR

28 Cypr 

29 Informacje ogólne

30 Atrakcje i wycieczki lokalne

33 Vrissiana Beach 

34 Chrysomare    Figlo Klub  

36 The Dome Beach Hotel    Figlo Klub  

38 Anastasia Beach 

39 Silver Sands Hotel 

40 Marlita Beach Hotel & Apartments 

41 Tsokkos Paradise Village 

42 Iliada Beach Hotel 

43 Napa Tsokkos 

44 Cypr Północny

45 Informacje ogólne

46 Atrakcje i wycieczki lokalne

48 Acapulco Resort    Figlo Klub  

50 Salamis Bay Conti    Figlo Klub  

52 Concord 

53 Lord’s Palace Hotel & Spa 

54 Limak Cyprus Deluxe 

55 Kaya Artemis 

56 Noah’s Ark 

57 Merit Cyprus Gardens 

58 Vuni Palace 

59 LA Hotel And Resort 

60 Riverside Garden Resort    Figlo Klub  

62 Pia Bella 

63 Long Beach Hotel 

64 Oscar Park 

65 Ada Hotel 

66 Sempati 

67 Altinkaya Resort 

WŁOCHY

68 Włochy • Kalabria

69 Informacje ogólne

70 Atrakcje i wycieczki lokalne

72 LABRANDA Rocca Nettuno Tropea 

73 Scoglio del Leone 

74 Falkensteiner Club Funimation Calabria

 (ex. Garden Resort Calabria)    Figlo Klub  

76 Torre Ruffa Robinson 

77 Poggio di Tropea 

78 Simeri Village 

79 Le Castella Village 

80 Grotticelle 

81 Orizzonte Blu 

82 Włochy • Kampania

83 Informacje ogólne

84 Atrakcje i wycieczki lokalne

86 Oleandri Resort 

87 Grand Hotel Salerno 

88 Sabbiadoro    Figlo Klub  

90 Le Palme 

91 Villaggio Selene Mare 

92 Włochy • Sardynia

93 Informacje ogólne

94 Atrakcje i wycieczki lokalne

96 Bluserena Villaggio Badesi 

97 Posada 

98 La Plage Noire Resort    Figlo Klub  

100 Club Esse Shardana 

101 Baia delle Mimose 

102 Włochy • Sycylia 

103 Informacje ogólne

104 Atrakcje i wycieczki lokalne

106 Fiesta Garden Beach 

107 UNA Hotels Naxos Beach Sicillia

 (ex. Ata Hotel Naxos Beach) 

108 Acacia Resort 

109 RG Naxos Hotel (ex. Hilton Giardini Naxos) 

110 Cefalu Sea Palace 

111 Caesar Palace 

112 Club Conte di Cabrera    Figlo Klub  

114 Dolcestate 

115 Torre Normanna 

116 Costa Verde 

117 Santa Lucia e le Sabbie d’Oro 

118 Baia Sporting & Villa Atena 

119 Baia Azzura 

120 Capo Skino Park Hotel 

121 Capo Calava 

122 Da Peppe 

123 San Pietro 

124 Baia Degli Dei 

125 Hotel delle Palme 

PORTUGALIA

126 Portugalia

 • Costa da Caparica i Wybrzeże Lizbońskie

127 Informacje ogólne

128 Atrakcje i wycieczki lokalne

130 Vila Gale Sintra 

131 Vila Gale Palacio 

132 Vila Gale Cascais 

133 Pestana Cascais 

134 Tryp Lisboa Caparica Mar 

135 Arribas 

136 Estoril Eden 

137 Vila Gale Estoril 

138 Riviera Hotel 

139 Londres 

140 Portugalia • Algarve

141 Informacje ogólne

142 Atrakcje i wycieczki lokalne

144 IBEROSTAR Lagos Algarve 

145 Pestana Alvor Praia 

146 CS Salgados Dunas 

147 Jupiter Albufeira 

148 Pestana Blue Alvor 

149 Adriana Beach Club 

150 Jupiter Algarve Hotel 

151 Pestana Viking 

152 Oriental 

153 Interpass Vau Hotel 

154 The Patio Suite Hotel (ex. Alpinus Hotel) 

155 Victoria Sport & Beach Hotel 

156 Balaia Atlantico 

157 Carvoeiro Hotel 

158 Rocamar Exclusive Hotel & Spa 

159 Sol e Mar 

160 Smartline Amarilis 

161 Auramar Beach Resort 

162 Monica Isabel 

163 Be Smart Terrace Algarve 

HISZPANIA

164 Hiszpania • Costa de la Luz

165 Informacje ogólne

166 Atrakcje i wycieczki lokalne

168 IBEROSTAR Isla Canela 

169 Puerto Antilla Grand Hotel 

170 Playacartaya Spa Hotel    Figlo Klub  

172 Playacanela 

173 Playamarina 

174 Hiszpania • Costa del Sol

175 Informacje ogólne

176 Atrakcje i wycieczki lokalne

178 Spokojne wakacje 50+

180 Ikos Andalucia 

181 IBEROSTAR Marbella Coral Beach 

182 IBEROSTAR Malaga Playa 

183 IBEROSTAR Costa Del Sol 

184 Holiday World Village 

185 Holiday World Polynesia 

186 SMY Costa del Sol    Figlo Klub  

188 Marconfort Costa del Sol 

189 Occiedntal Fuengirola 

190 Playacalida    Figlo Klub  

192 Benalmadena Palace 

193 Fenix 

194 Almunecar Playa 

195 Palia Las Palomas 

196 Marbella Playa 

197 Best Benalmadena 

198 Palmasol 

199 Palia la Roca 

200 Hiszpania • Costa Almeria

201 Informacje ogólne

202 Atrakcje i wycieczki lokalne

204 Spokojne wakacje 50+

206 Protur Roquetas 

207 Golf Almerimar 

208 Mediterraneo Bay Hotel & Resort 

209 Playacapricho 

210 Zoraida Garden i Zoraida Park    Figlo Klub  

212 Best Sabinal 

213 Almerimar 

214 Best Roquetas 

215 Playadulce 

216 Playalinda 

218 Playasol Spa    Figlo Klub  

219 ALEGRIA Colonial Mar 

Spis treści
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220 Hiszpania • Costa Dorada

221 Informacje ogólne

222 Atrakcje i wycieczki lokalne

224 H10 Vintage Salou 

225 Best Cambrils 

226 Best Maritim 

227 Acqua 

228 Olympus Palace 

229 Oasis Park Salou 

230 Best Cap Salou 

231 Augustus 

232 Cye Holiday Center 

233 Best Sol d’Or 

234 Eurosalou 

235 Voramar 

236 Salou Pacific 

237 Cesar Augustus 

238 Hiszpania • Costa Brava/Maresme

239 Informacje ogólne

240 Atrakcje i wycieczki lokalne

242 Spokojne wakacje 50+

244 Santa Marta Hotel & SPA 

245 Kaktus Playa 

246 Tahiti Playa 

247 Golden Taurus Aquapark Resort 

248 Sumus Hotel Stella & Spa 

249 Rosamar & Spa 

250 Rosamar Garden Resort    Figlo Klub  

252 Sorra Daurada Splash 

253 Florida Park 

254 Evenia Olympic Park    Figlo Klub  

256 ALEGRIA Maripins 

257 Caprici Beach Hotel & SPA 

258 GHT Oasis Park & Spa 

259 Oasis Park Splash 

260 HTop Royal Sun Suites 

261 HTop Royal Sun 

262 HTop Pineda Palace 

263 HTop Calella Palace 

264 Riviera Santa Susanna 

265 Papi 

266 Miami 

267 Costa Brava & Spa

268 Hiszpania • Majorka

269 Informacje ogólne

270 Atrakcje i wycieczki lokalne

272 IBEROSTAR Playa de Palma 

273 IBEROSTAR Albufera Park 

274 IBEROSTAR Club Cala Barca 

275 Palia Maria Eugenia 

276 Globales Mimosa    Figlo Klub  

278 Ferrera Blanca Aparthotel 

279 El Cid 

280 Gran Fiesta 

281 Palia Sa Coma Playa 

282 Palia Puerto del Sol 

283 Palia Dolce Farniente 

284 Pinero Bahia de Palma 

285 Mix Colombo 

286 Mix Alea 

287 Ipanema Park & Beach 

288 Wyspy Kanaryjskie • Teneryfa

289 Informacje ogólne

290 Atrakcje i wycieczki lokalne

292 IBEROSTAR Selection Anthelia 

293 Fantasia Bahia Principe Tenerife 

294 IBEROSTAR Selection Sabila 

295 Sunlight Bahia Principe Tenerife Resort 

296 GF Gran Costa Adeje 

297 IBEROSTAR Bouganville Playa 

298 Landmar Playa La Arena 

299 Gran Oasis Resort 

300 ALEXANDRE Gala 

301 ALEXANDRE La Siesta 

302 IBEROSTAR Las Dalias 

303 Be Live Experience La Nina 

304 Playa Real Resort    Figlo Klub  

306 Landmar Costa Los Gigantes 

307 Best Jacaranda 

308 Be Live Adults Only Tenerife 

309 LABRANDA Isla Bonita 

310 LABRANDA Bahia Fanabe 

311 Palia Don Pedro 

312 Wyspy Kanaryjskie • Gran Canaria

213 Informacje ogólne

314 Atrakcje i wycieczki lokalne

316 Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso 

317 Lopesan Baobab 

318 Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino 

319 Suites & Villas by Dunas 

320 Cordial Mogan Playa 

321 ABORA Buenaventura by Lopesan 

322 LABRANDA Marieta 

323 LABRANDA Playa Bonita 

324 LABRANDA Bronze Playa 

325 LABRANDA Riviera Marina 

326 Maspalomas Resort by Dunas 

327 Paradise Costa Taurito 

328 Corallium Beach 

329 ABORA Continental 

330 Mirador Maspalomas by Dunas 

331 Beverly Park 

332 Playa del Sol 

333 Bungalows Parque Paraiso I 

334 Wyspy Kanaryjskie • Fuerteventura

335 Informacje ogólne

336 Atrakcje i wycieczki lokalne

339 IBEROSTAR Selection Fuerteventura Palace 

340 Royal Palm Resort & Spa 

341 IBEROSTAR Playa Gaviotas Park 

342 SBH Costa Calma Palace 

343 Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort 

344 SBH Maxorata Resort    Figlo Klub  

346 SBH Nautilus Beach 

347 IFA Altamarena 

348 LEMON & SOUL Cactus Garden 

349 LABRANDA Bahia de Lobos 

350 LABRANDA Aloe Club Resort 

351 Arena Beach 

352 Castillo San Jorge & Antigua 

353 Costa Caleta 

354 Coral Cotillo Beach 

355 Globales Costa Tropical 

356 Club Caleta Dorada 

357 Alisios Playa 

WAŻNE

358 Przeczytaj Koniecznie 

361 Ogólne Warunki Uczestnictwa

Data wydania katalogu: 12.09.2019

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



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.
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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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Cypr

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice 
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Cypr

Cypr Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy korzystają z prawa do 
swobodnego przepływu osób w ramach 
Unii Europejskiej. Dokumentem podróży 
uprawniającym do bezwizowego wjazdu 
i pobytu (niezależnie od jego celu) na tery-
torium Republiki Cypryjskiej do 90 dni jest 
ważny paszport lub dowód osobisty. Przed 
wyjazdem z Polski należy upewnić się, czy 
dokument jest ważny, w dobrym stanie 
technicznym i pozwala na stwierdzenie toż-
samości (szczególną uwagę należy zwrócić 
na aktualność zdjęcia).

Czas
+ 1 godzina w stosunku do czasu polskiego. 

Język urzędowy
Grecki. 

Waluta
EUR. Można powszechnie płacić karta-
mi kredytowymi. W miejscowościach 
turystycznych dostępne są liczne kantory 
wymiany walut (także w hotelach) oraz 
bankomaty. 

Elektryczność
Napięcie 230 V, gniazdka tzw. Angielskie, 
należy zabrać ze sobą adapter (dostępne są 
również w okolicznych sklepach).

Telefony
Telefony komórkowe działają bez problemu 
na większości terytorium Cypru. Szczegóły 
kosztów połączeń na terenie Cypru prosimy 
sprawdzić u swojego operatora komórko-
wego przed wyjazdem.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny na Cyprze 
trwa od połowy czerwca do końca sierpnia.

Orientacyjne ceny 
Woda mineralna 1,5 l - ok. 1 EUR, 
Coca Cola 0,5 l - ok. 1 EUR, 
kawa ok. 2 EUR, 
piwo w barze od ok. 3 EUR, 
kolacja w restauracji ok. 15-20 EUR. 

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy i Katowic. Zbiórka na 
2 godziny przed planowanym wylotem przy 
stanowiskach Rainbow na lotnisku. Aktu-
alne rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: 
R.pl/rozklady.

W regionie
Larnaka
Jest to ważny ośrodek turystyczny oraz port, 
będący jedną z najchętniej wybieranych miej-
scowości wypoczynkowych na wyspie. Przycią-
ga turystów z całego świata znakomitymi ho-
telami, szerokim wyborem restauracji i tawern 
oraz malowniczą, szeroką plażą z towarzyszącą 
jej promenadą. W mieście znajdują się ważne 
zabytki, podkreślające wielowiekową historię 
tego regionu: pozostałości po starożytnym 
Kition, będącym greckim państwem-miastem, 
cerkiew św. Łazarza z XI w., pochodzący z XVI 
w. fort turecki oraz meczet Hala Sultan, będący 
jedną z najważniejszych świątyni islamu. 
W niedalekiej odległości od miasta znajduje 
się słone jezioro, gdzie w okresie zimy i wiosny 
schronienie znajduje się wiele gatunków pta-
ków, m.in. flamingi.
Protaras 
Niewielka miejscowość turystyczna położona 
we wschodniej części wyspy, około 60 km 
od Larnaki. Protaras znane jest ze swoich 
szerokich plaży pokrytych złotym piaskiem, 
zwłaszcza z słynnych Fig Tree Bay czy Flamingo, 
posiadających tzw. „błękitną flagę”. Plaże na 
Cyprze są ogólnie dostępne, a serwis pla-
żowy dodatkowo płatny. Centralną częścią 
miejscowości jest promenada skupiająca liczne 
restauracje, bary i kawiarnie - to tutaj toczy się 
życie nocne turystów.
Ayia Napa 
Jeden z najbardziej znanych na wyspie kuror-
tów turystycznych, będący dawniej niewielką 

osadą rybacką. Położony około 40 km na 
wschód od Larnaki, rozciąga się na kilkanaście 
kilometrów wzdłuż wybrzeża Morza Śródziem-
nego. Ayia Napa przyciąga turystów pięknymi, 
piaszczystymi plażami, w tym najbardziej 
znaną - Nissi Beach oraz bujnym życiem 
nocnym. Centrum miejscowości to niezliczo-
ne kluby, dyskoteki, restauracje i bary, które 
przybywającym tu turystom nie pozwalają 
się nudzić! W Ayia Napie znajduje się także 
jeden z największych w całej Europie parków 
wodnych - WaterWorld, wyglądem nawiązujący 
do mitologii greckiej, a w niewielkiej odległo-
ści od miasta położony jest malowniczy park 
naturalny Cape Greco.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-ho-
tel-lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polsko-
języcznego 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.

Paphos

CYPR

Protaras

Ayia NapaLarnaka

Cypr

Turcja

EgiptLibia

Grecja

Wyspa bogini Afrodyty – greckiej bogini miłości! Trzecia 
co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego, oferująca 
swoim gościom piękną, słoneczną pogodę, szerokie, 
piaszczyste plaże, w dużej mierze posiadające certyfikat 
„Błękitnej Flagi”, a także krystalicznie czyste morze 
przybierające wszystkie odcienie błękitu! Wyspa skrywa 
również wiele historycznych miejsc, takich jak mozaiki 
z Paphos czy meczet Hala Sultan, a także urokliwych 
niewielkich miasteczek w górach Trodos, słynących 
z wytwarzania wyśmienitego trunku – zivanii.

Średnie temperatury

35˚C

30˚C
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10˚C

5˚C
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Cypr

Wycieczki Lokalne

Cypr Północny – Nikozja, Kyrenia i Bellapais
Podróż do jedynej na świecie stolicy, podzielonej pomiędzy dwa 
różne państwa z linią demarkacyjną oddzielającą część południo-
wą, należącą do Republiki Cypru od północnej, na której znaj-
duje się tzw. Turecka Republika Cypru Północnego. Z pilotem 
przejdziemy przez granicę, aby móc zobaczyć na własne oczy, 
jak różnią się te dwa regiony, z całkowicie odmienną kulturą oraz 
religią. Na stronie północnej udamy się m.in. do Katedry Św. Jana, 
dziś – Meczetu Selimiye, a w czasie wolnym będzie można kupić 
rozmaite pamiątki spacerujac pomiedzy klimatycznymi uliczkami 
Nikozji. Pojedziemy w kierunku północnego wybrzeża, przez góry 
i dotrzemy do wioski Bellapais, która słynie z klasztoru augustiań-

skiego, będącego najlepiej zachowanym przykładem gotyku na 
wyspie. Punktem kulminacyjnym wycieczki będzie Kyrenia z ma-
jestatyczną twierdzą. Cena od 339 zł/os.

Śladami Afrodyty & Mitów i UNESCO
Rozpoczniemy od zwiedzenia ruin Kurionu – miejsca kultu re-
ligijnego w czasach antycznych, przez Petra Tou Romiou, czyli 
plażę, na której według podań wyłoniła się bogini piękna i miło-
ści – Afrodyta, aż do Paphos, jednego z głównych miast wyspy. 
W nim udamy się do Parku Archeologicznego wpisanego na listę 
UNESCO, gdzie odkryjemy przepiękne mozaiki podłogowe. Prze-
widujemy również czas wolny w porcie. W drodze powrotnej za-
trzymamy się w lokalnym sklepiku, gdzie czeka nas poczęstunek 
cypryjskimi słodkościami. Cena od 239 zł/os.

Cypr Południowy to błogi relaks na wyspie Afro-
dyty, gdzie poza pięknymi, piaszczystymi, pełny-
mi słońca plażami znajdziecie Państwo urokliwe, 
małe wioski i miasteczka, z domami z kamienia, 
zapierające dech w piersiach widoki z gór Trodos 
oraz wpisane na listę UNESCO niezwykłe mozaiki 
w Pafos. A dla lubiących rozpieszczać na urlopie 
kupki smakowe, szaleństwo smaków, m.in., ser 
halloumi, wina, słodkie i soczyste owoce: figi, me-
lony, arbuzy, pomarańcze, opuncje i wiele więcej.

Karolina Wawrzyńczyk
Rezydent Rainbow

Cypr
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Agia Napa

Kurion

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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Rejs statkiem Discovery
Rejs rozpoczyna się w malowniczym porcie Agia Napa. Stamtąd, 
będziemy płynąć wzdłuż wybrzeża, odwiedzając podwodne ja-
skinie w Agia Napa, Przylądek Cavo Greko, Zatokę Konnos, Zatokę 
Drzewa Figowego, oraz plaże w miejscowości Kapparis. Popłynie-
my również w okolice miasta duchów w Famaguście – Varoshę, 
skąd będzie ja widac z oddali. Dodatkowo, w trakcie rejsu lunch 
w postaci barbeque, gdzie będzie można posmakować trady-
cyjnych cypryjskich smaków – zjeść souvle (grillowane mięso), 
sałatkę, tzatzyki, ser halloumi oraz chleb. Cena od 159 zł/os.

Wyprawa w góry, czyli Trodos Jeep Safari
Fascynująca wycieczka samochodami trenowymi, doskonała dla 
poszukiwaczy przygód. W czasie wyprawy zobaczymy m.in. tamę 
Arminou i most Jelefos. Jeżdżąc po górskich bezdrożach dotrze-
my na punkty widokowe i będziemy u stóp najwyższej cypryjskiej 
góry Olympus (1951 m n.p.m.). W programie czeka nas również 
odpoczynek w wiosce Omodos, gdzie odwiedzić można klasztor 
z relikwiami świętego Krzyża. Lunch w postaci meze. Wizyta 
w najpiękniejszym klasztorze na wyspie Kykkos. Na zakończenie 
wycieczki zobaczymy jeden z najpiękniejszych wodospadów na 
wyspie. Cena ok. 70 EUR/os.

Wieczór cypryjski
To wszystko czeka na nas w trakcie wieczoru cypryjskiego, który 
odbywa się w tradycyjnej tawernie w wiosce Sotira. Zobaczymy 
pokaz tańców cypryjskich, ale nie zabraknie pysznego jedzenia, 
słynnego meze – rozmaitych dań podawanych na osobnych ta-
lerzykach. Pragnienie gasić będzie wino białe i czerwone oraz 
woda. Cena ok. 40 EUR/os.

Relaks

Promenada tętniąca życiem 
Tętniąca życiem za dnia i w nocy promenada przebiega wzdłuż 
plaży w Protaras. Doskonałe miejsce dla miłośników nocnego sza-
leństwa, ale także wspaniałe miejsce do odpoczynku i spacerów, 
zwłaszcza o zachodzie słońca.

Magic Dancing Waters Show 
Magiczne przedstawienia w  samym sercu Protaras, które są 
połączeniem wodnego tańca, pokazów laserowych, ognia oraz 
dymu. Wodny taniec fontann w rytm muzyki wiruje na wysokość 
12 metrów. Niezwykłe show, które po prostu trzeba zobaczyć na 
własne oczy!

Centrum Ayia Napa
Idealne miejsce na spacer w ciągu dnia. Szansa na odwiedzenie 
portu, klimatycznego monastyru i zdjęcie przy znaku ‘I love Ayia 
Napa’. To też idealne miejsce na nocne szaleństwo.

Zwiedzanie

Kościół św. Łazarza 
Prawosławna cerkiew, zbudowana w IX wieku, odrestaurowana 
w XVII wieku. Wg cypryjskiej tradycji budynek został wzniesiony 
na miejscu pochówku Łazarza, który przez wiele lat był biskupem 
Kition (dawna nazwa Larnaki

Kościół Profitis Ilias  
Wspaniale usytuowany tuż przy brzegu kościół w Protaras. Ze 
szczytu wzgórza, na którym się wznosi rozprzestrzenia się piękny 
widok na pobliską okolicę. 

Przyroda

Park Narodowy Kavo Greko
Park Narodowy znajdujący się pomiędzy miejscowościami tu-
rystycznymi Ayia Napa i Protaras. Obszar przepięknej dzikiej 
przyrody, to miejsce, które po prostu trzeba zobaczyć!

Z dziećmi

Z dziećmi w Ocean Aquarium 
Akwarium, w którym z bliska podziwiać możemy podwodny 
świat. Znajduje się tutaj kilkaset gatunków morskich stworzeń. 
Można tutaj spędzić ekscytujący dzień z najmłodszymi.

Aquapark w Ayia Napa
Szansa na wspólne aktywne spędzenia dnia i świetną zabawę. 
Polecany zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

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.

Kyrenia



CHRYSOMARE
THE DOME BEACH HOTEL 

Vrissiana Beach Hotel • Anastasia Beach Hotel
Marlita Beach Hotel & Apartments • Anmaria Beach Hotel • Tsokos Paradise Village

Tsokkos Gardens • Constantinos the Great Beach Hotel • Silver Sands Hotel
Iliada Beach Hotel • Polycarpia Hotel

 NIEZAPOMNIANE
RODZINNE WAKACJE

W HOTELACH TSOKKOS

INNE HOTELE TSOKKOS
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Położenie
Przestronny i komfortowy hotel, położony w Protaras, należący do 
znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Skupiające liczne 
sklepy, kluby i restauracje centrum miejscowości oraz promenada 
znajdują się ok. 100 m od hotelu. Słynna zatoka Figs Tree oddalona 
jest o ok. 1 km od hotelu, miasto Ayia Napa ok. 10 km (możliwy 
dojazd komunikacją lokalną), lotnisko w Larnace o ok. 50 km.
Plaża
Hotel mieści się tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży, która ozna-
czona jest Błękitną Flagą. Serwis plażowy - dodatkowo płatny 
(ok. 7,5 EUR/dzień za 2 leżaki i parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., room service, punkt wymiany walut, windy, 
wypożyczalnia samochodów, fryzjer, salon piękności. Hotel posia-
da główną restaurację Thalassa (menu tematyczne oraz dla dzie-
ci), restaurację a’la carte i bar przy basenie Paradise (a’la carte 
dodatkowo płatne) oraz bar C-View z tarasem. Na terenie hotelu 
znajdują się basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci, otoczone 
tarasem słonecznym. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe 
przy basenach - bezpłatnie (wymagany depozyt 20 EUR).
Pokoje
Ponad 136 komfortowych i stylowo urządzonych pokoi, mieszczą-
cych się w kilkupiętrowym budynku usytuowanym szczytem do 
linii brzegowej. Standardowe pokoje 2-osobowe (możliwość 1 do-
stawki) wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka 
do włosów), klimatyzację, TV-sat, telefon, radio, mini bar (płatny), 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf (płatny ok. 2,5 EUR/dzień) 
oraz balkon. Za dopłatą dostępne są pokoje z widokiem na morze 
(nie jest to widok frontalny) oraz z bocznym widokiem na morze 
(pokoje usytuowane w dalszej części budynku).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) oraz 
kolacje (19:00-21:30) serwowane w formie bufetu w restauracji. 
Dodatkowo: przekąski dostępne w wyznaczonych barach (10:30-
12:00, 15:00-17:00, 22:00-24:00), lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00). Świeżo 
wyciskane soki oraz butelkowana woda, wino i inne alkohole bu-
telkowane dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Animacje i gry w ciągu dnia (dla dzieci i dorosłych) oraz wieczor-
ne show: pokazy tańca, muzyka na żywo. Ponadto korty teniso-
we w siostrazanym hotelu Constantinos the Great (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja; wynajęcie sprzętu płatne dodatkowo). 
Inne atrakcje za opłatą: sauna, łaźnia, masaże, centrum sportów 
wodnych. Dla dzieci brodzik.
Internet
Na terenie hotelu płatne Wi-Fi (ok. 10 EUR/dzień, 24 EUR/tydz.).
www.tsokkos.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Royal We dwoje

Wysokiej klasy hotel z nowoczesnymi wnętrzami i wyśmienitym jedzeniem! Szczególnie polecamy osobom szukającym wypoczynku 
w luksusowym otoczeniu z możliwością korzystania z lokalnych atrakcji. Dodatkowe „słoneczko” za wspaniały serwis i lokalizację tuż przy 
piaszczystej plaży.

Vrissiana Beach – Protaras 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2499 zł

KOD IMPREZY: CYL CENY 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 5149 6020 8949

Maj od 2499 4230 4520 7399

Czerwiec od 2849 4920 5099 8470

Lipiec od 3649 6270 6430 10799

Sierpień od 2999 5299 5349 9199

Wrzesień od 2970 4899 5299 8520

Październik od 2770 4730 4970 8249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299 3599 

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

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Dla rodzinAll Inclusive Przy plaży Royal 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: *****
Elegancki i luksusowy hotel polożony tuż przy przepięknej plaży spełni wymagania najbardziej wymagających Klienów. Znana sieć Tsokkos 
gwarantje wysoki standard nowo powstałego hotelu.

Chrysomare – Ayia Napa 
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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

CENA OD

1749 zł

KOD IMPREZY: CYL CENY 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 3799 5299 7699

Maj od 1749 3099 4020 6730

Czerwiec od 2370 4670 5430 9199

Lipiec od 3670 6899 7470 12870

Sierpień od 2949 5899 6599 11530

Wrzesień od 2820 4699 6220 9349

Październik od 1870 3799 4799 8020

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

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 ekskluzywny hotel znanej sieci Tsokkos przy-
wita swoich pierwszych Gości w kwietnu 2020 r. Zlokalizowany 
jest w niedalekiej odległości od centrum Ayia Napa, gdzie znaj-
dują się liczne bary, restauracje i sklepy. Niedaleko stąd również 
do słynnej plaży Nissi. Do międzynarodowego portu lotniczego 
w Larnace około 60 km.
Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy przepięknej naturalnej 
plaży, gdzie można cieszyć się spokojem i naturą.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, restauracja główna, 
4  restauracje tematyczne (dodatkowo płatne), 3 bary rozlo-
kowane na terenie hotelu, duży rozłożysty basen z  leżakami 
i parasolami dookoła stanowiący wspaniałą strefę wypoczynku 
oraz centrum SPA z jacuzzi, sauną i różnorodnymi zabiegami (do-
datkowo płatne). Wielką zaletą hotelu jest strefa przeznaczona 
tylko dla dorosłych z basenem i wydzieloną strefą restauracyjną. 
Pokoje
Hotel dysponuje łącznie 320 pokojami. Eleganckie i nowocześnie 
urządzone przestronne pokoje standardowe 2 - osobowe (z moż-
liwością 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka) wyposażone 
w łazienkę (wanna/prysznic, wc, suszaka do włosów), TV - SAT, 
telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, mini bar (dodat-
kowo płatne). Większość pokoi posiada balkon. Hotel posiada 
również nieco większe pokoje rodzinne z możliwością zakwate-
rowanie maksymalnie 2 osób dorosłych i 2 dzieci.
Wyżywienie
All Inclusive obejmujące śniadania, obiady i kolacje w bufetowej 
restauracji głównej. Fantastyczny wybór posiłków z kuchni mię-
dzynarodowej z pokazami gotowania na żywo. Dostępne również 
restauracje a’la carte z kuchnią cypryjską, włoską, meksykańską 
oraz grecką. Między posiłkami dostępne różnorodne przekąski 
oraz lody w wyznaczonych przez hotel miejscach. Lokalne napo-
je alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w 3 barach - Paradise 
Beach Bar (zaledwie kilka kroków od plaży), Lobby Bar oraz 
Sunset Lounge Bar. Markowe alhohole oraz świeżo wyciskane 
soki dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Dla gości ceniących aktywny wypoczynek hotel oferuje boisko do 
piłki siatkowej, jogę, aerobik, tenis stołowy, kort tenisowy, squash, 
bilard (część atrakcji dodatkowo płatna). Dla najmłodszych gości 
hotel proponuje plac zabaw oraz miniclub. Od połowy czerwca 
do połowy września FIGLO KLUB z animacjami w języku polskim.
Internet
Na terenie hotelu płatne Wi-Fi (ok. 10 EUR/dzień, 24 EUR/tydz.)
Uwaga! Zdjęcia przedstawiają wizualizację hotelu, gdyż w trakcie 
druku oferty hotel jest w trakcie budowy i wykańczania wnętrz.

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Dla rodzinAll Inclusive Przy plaży Fit & Fun 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.

Kategoria lokalna: ****
Komfortowy hotel o eleganckich wnętrzach. Dodatkowe „słoneczko” za lokalizację w zacisznej zatoce tuż przy własnej plaży. Bogaty 
program All Inclusive, świetny serwis, szeroki wybór atrakcji, a także animacje prowadzone w Figloklubie sprawiają, że jest to idealne 
miejsce na rodzinne wakacje!

The Dome Beach Hotel – Ayia Napa 
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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: CYL CENY 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 5149 6020 8949

Maj od 2499 4230 4520 7399

Czerwiec od 2849 4870 5099 8470

Lipiec od 3649 6270 6430 10799

Sierpień od 3049 5299 5349 9199

Wrzesień od 2970 4899 5299 8520

Październik od 2770 4730 4970 8249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299 3599 

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

CENA OD

2499 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
Ekskluzywny, wyremontowany w  2015 roku hotel, położony 
w odległości około 3 km od centrum miejscowości Ayia Napa, 
przy niewielkim piaszczystym cyplu. W odległości około 1,5 km 
znajduje się popularny park wodny Water World. Lotnisko w Lar-
nace oddalone jest o ok. 50 km. Najbliższy przystanek autobuso-
wy znajduje się około 700 m. od hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy pięknych, piaszczystych 
plażach. Leżaki i parasole przy plaży hotelowej – bezpłatne 5 dni 
w tygodniu, w weekendy oraz przy plażach miejskich płatne do-
datkowo (ok. 7,5 EUR/dzień za 2 leżaki i parasol).
Do dyspozycji gości 
Recepcja 24-godz., lobby, mini sklep, salon kosmetyczny, 2 windy. 
Hotel posiada restaurację główną, 3 restauracje a’la carte: włoską, 
grecką, i japońską (raz na pobyt jedna z nich dostępna w cenie 
- wymagana wcześniejsza rezerwacja) oraz 4 bary - 2 przy base-
nach, bar na plaży oraz Fresh Lounge Bar. Hotel posiada 2 base-
ny zewnętrzne wraz ze strefą do wypoczynku oraz wydzielonym 
brodzikiem dla dzieci ze zjeżdżalniami. 
Pokoje
Hotel oferuje ponad 200 wygodnych, nowocześnie urządzonych 
pokoi 2-osobowych w budynku głównym oraz bungalowach 
(z możliwością pojedynczej dostawki dziecka lub osoby doro-
słej). Wszystkie wyposażone są w łazienkę (wanna/prysznic, 
WC, suszarka do włosów), TV-sat, telefon, klimatyzację, sejf 
(wymagany depozyt 20 EUR), mini bar (płatny) oraz balkon. Dla 
rodzin 2+2 dostępne są nieco większe pokoje rodzinne z częścią 
sypialną wydzieloną optycznie (czasami przedzieloną przesuwa-
nymi drzwiami).
Wyżywienie
All Inclusive obejmujące: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-
14:30) oraz kolacje (18:30-21:30) serwowane w formie bufetu 
w restauracji głównej. Dodatkowo przekąski oraz lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w wyznaczonych ba-
rach (10:00-12:00, 14:30-16:00, 21:30-23:00). Świeżo wyciskane 
soki oraz butelkowana woda, wino i inne butelkowane alkohole 
dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny, w tym muzyka na żywo 
oraz wieczory folklorystyczne. Od połowy czerwca do połowy 
września FIGLO KLUB z animacjami w języku polskim. Dodatkowo 
- tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny (oświetlenie 
kortów płatne dodatkowo) oraz siłownia. Ponadto hotel oferuje: 
saunę, łaźnię, jacuzzi (dodatkowo płatne). Dla najmłodszych hotel 
posiada brodzik ze zjeżdżalniami, pokój gier.
Internet
Bezpłatny dostęp do internetu WiFi w lobby. Ponadto za dodat-
kową opłatą w hotelu skorzystać można z internetu przewodo-
wego lub WiFi w pokojach.
www.tsokkos.com

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Bardzo dobrej klasy kompleks, składający się z hoteli Anastasia 
i Marlita (zlokalizowanych blisko siebie na dużym terenie hotelo-
wym). Do centrum Protaras można wybrać się na spacer prome-
nadą (ok. 2 km), zaś najbliższe bary, kawiarenki i sklepiki znajdują 
się na przeciwko obiektu. W niedalekiej odległości od hotelu (ok 
450 m) zlokalizowany jest przystanek, z którego kursują autobusy 
do centrum Protaras i Ayia Napy. 
Plaża
Kompleks znajduje się w pobliżu piaszczystej plaży (ok. 100 m.), 
w zatoce Marlita z krystalicznie czystą wodą oraz łagodnym zej-
ściem do morza. Na plaży leżaki i parasole (dodatkowo płatne, ok. 
2.5 EUR za leżak/dzień); ręczniki plażowe bezpłatne (wymagany 
depozyt 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Amfiteatralne, przestrzenne lobby z 24-godz. recepcją z Blue 
lobby barem a także Sea Breeze bar przy basenie oraz bufetowa 
restauracja główna z kuchnią międzynarodową. Niedaleko 2 re-
stauracje a’la carte   (dodatkowo płatne). Hotel wyróżnia się 
dużym zapleczem sportowym i rekreacyjnym, w tym: 2 laguno-
we baseny zewnętrzne (głęboki oraz płytszy dla dzieci), basen 
wewnętrzny z brodzikiem, bezpłatny aquapark ze zjeżdżalniami 
dla dorosłych i dzieci. Goście hotelu Anastasia mogą korzystać 
z basenów i strefy wypoczynkowej siostrzanego hotelu Marlita. 
Pokoje
Standardowe, średniej wielkości (ok. 17 m2), klimatyzowane po-
koje dwuosobowe z dostawką dla dziecka lub dorosłego. Każdy 
z pokoi wyposażony jest w: łazienkę (WC, prysznic lub wanna, 
suszarka do włosów), TV sat, telefon, minibar (dodatkowo płat-
ne), a także zestaw do parzenia kawy i herbaty. Do dyspozycji 
gości umeblowany balkon lub taras. Sejf w pokoju za dodatkową 
opłatą (ok. 2,5 EUR/dzień). Za dopłatą możliwość rezerwacji po-
koi z bocznym lub bezpośrednim widokiem na morze.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania, lunche oraz kolacje w formie bu-
fetu. Ponadto przekąski pomiędzy posiłkami (10:30-12:00, 15:00-
18:00), wieczorne snacki i kanapki w godzinach 22:00-23:30. 
W ramach all inclusive dostępne lokalne napoje alkoholowe i bez-

alkoholowe oraz  lody. Dodatkowo płatne: świeżo wyciskane soki, 
kawy smakowe oraz importowane napoje alkoholowe.
Program sportowy i animacyjny 
Bogaty program animacyjny dla dzieci zajęcia sportowe, zabawy, 
zajęcia plastyczne, oraz dorosłych. Ponadto możliwość korzysta-
nia z siłowni, stołu do ping-ponga, rzutek i pokoju gier oraz SPA 
(za dodatkową opłatą). Na terenie obiektu kort tenisowy (sprzęt 
i oświetlenie dodatkowo płatne).
Internet
Wifi w pomieszczeniach ogólnodostępnych i w pokojach dodat-
kowo płatne (ok. 10EUR/dzień, ok. 24 EUR/tydz.)
www.tsokkos.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Fantastyczna oferta dla całej rodziny, wzbogacona o Aquapark gadzie mogą „buszować” milusińscy i All Inclusive dla komfortowego pobytu 
dorosłych! Świetna lokalizacja w pobliżu plaży i rozrywek. Kompleks po generalnym remoncie w 2016/2017 r. Za to wszystko dodatkowa 
gwiazdka od Rainbow!

Anastasia Beach – Protaras 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2499 zł

KOD IMPREZY: CYL CENY 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 3330 5070 5899 8799

Maj od 2499 4220 4520 7399

Czerwiec od 2830 4849 5070 8449

Lipiec od 3630 6249 6399 10770

Sierpień od 2999 5230 5349 9070

Wrzesień od 2830 4930 5070 8570

Październik od 2899 4970 5199 8649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270 3599 

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

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Należący do popularnej i lubianej sieci hotelowej Tsokkos Hotels 
- Silver Sands Beach położony jest tuż przy plaży, blisko centrum 
tętniącego życiem kurortu Protaras. W niedalekiej odległości 
znajduje się przystanek autobusowy skąd warto wybrać się na 
zwiedzanie wyspy, a ok. 12 km od hotelu znajduje się znane 
miasto Ayia Napa, które w okresie letnim tętni życiem przez całą 
dobę. Do lotniska w Larnace ok. 55 km.
Plaża
Hotel zlokalizowany tuż przy piaszczystej plaży, oddzielony od 
niej jedynie nadmorską promenadą. Serwis plażowy dodatkowo 
płatny (ok. 2,5 EUR za leżak lub parasol).
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, lobby, 2 windy, bufetowa restauracja główna 
serwująca specjały kuchni cypryjskiej oraz międzynarodowej, 
2 bary w tym jeden przy basenie, zewnętrzny basen (gł. ok.1,4 m) 
oraz oddzielny brodzik dla dzieci (gł. 0,5 m), otoczone tarasem 
słonecznym z leżakami i parasolami (w cenie; ręczniki plażowe - 
wymagany depozyt). Poza tym pokój telewizyjny oraz parking. 
Za opłatą: strefa SPA, pralnia, kantor wymiany walut.
Pokoje
Ponad 130 eleganckich, przestronnych 2-os. pokoi (możliwośc 
jednej dostawki dla dziecka lub dorosłego), które wyposażone 
są w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), 
TV-sat., telefon, sejf i mini bar (płatne dodatkowo), klimatyzację. 
Pokoje posiadają balkony, na których znajduje się stół z krzesłami.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) oraz 
kolacje (18:30-21:30) serwowane w formie bufetu w restauracji 
głównej oraz dodatkowo w ciągu dnia przekąski i lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholwe serwowane w wyznaczonym barze 
(10:00-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Kilka razy w tygodniu animacje, m.in.: gry, zabawy, wieczory te-
matyczne, pokazy, muzyka na żywo i tradycyjne tańce. Dla dzieci 
brodzik. Ponadto boisko do siatkówki, tenis stołowy, siłownia, 
a za opątą strefa SPA z sauną, jacuzzi, masażami i zabiegami 
upiększającymi.

Internet
Wi-Fi jest dostępne w na terenie hotelu za dodatkową opłatą 
(ok. 15 EUR/dzień).
www.tsokkos.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun

Hotel doskonale łączy w sobie dobrą jakość w przystępnej cenie i doskonałą lokalizację przy przepięknej plaży za otrzymuje od Rainbow 
dodatkowe słoneczko. Tutaj można spędzić niezapomniane wakacje!

Silver Sands Hotel – Protaras 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

2049 zł

KOD IMPREZY: CYL CENY 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 2070 3020 3399 5049

Czerwiec od 2520 3899 4220 6520

Lipiec od 2930 4620 4899 7720

Sierpień od 2999 4799 5020 8020

Wrzesień od 2899 4099 4849 6849

Październik od 2049 3230 3430 5399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2549 

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

Dopłata do All Inclusive od 1050 2100 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Bardzo dobrej klasy kompleks, składający się z hoteli Marlita 
i Anastasia (zlokalizowanych blisko siebie na dużym terenie 
hotelowym). Hotel ulokowany jest w kilku budynkach obok (ok. 
70 m) piaszczystej plaży. Do centrum Protaras można wybrać się 
na spacer promenadą (ok. 2 km).
Plaża
Tuż obok hotelu (trzeba przejść prze promenadę) znajduje się 
piaszczysta plaża (ok. 70 m.), w zatoce Marlita z łagodnym zej-
ściem do morza. Na plaży leżaki i parasole dodatkowo płatne, 
ok. 2.5 EUR za leżak/dzień; ręczniki plażowe dostępne w hotelu 
bezpłatnie (wymagany depozyt 10 EUR).
Do dyspozycji gości
24h recepcja z lobby oraz windami. W budynku głównym: bufeto-
wa restauracja główna, 3 bary, (w tym 1 przy basenie) oraz restaura-
cja a’la (za dodatkową opłatą). Dwa lagunowe baseny zewnętrzne 
(głęboki oraz płytszy dla dzieci); basen wewnętrzny z brodzikiem 
oraz bezpłatny aquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci 
(oba w hotelu Anastasia). Goście hotelu Marlita mogą korzystać 
z basenów i strefy wypoczynkowej siostrzanego hotelu Anastasia. 
Pokoje
Przestronne i klimatyzowane pokoje typu studio (ok 30 m2) oraz 
apartamenty (50 m2). Studio (2+1) - pokój 2-os. z możliwością do-
stawki dla 1 dziecka lub osoby dorosłej w postaci rozkładanej sofy. 
Każde studio z aneksem kuchennym, wyposażone w łazienkę (WC, 
prysznic, suszarka do włosów), TVSat, telefon oraz minibar (do-
datkowo płatny). Sejf w pokoju za dodatkową opłatą (ok. 2,5EUR/
dzień). Do dyspozycji gości umeblowany balkon lub taras.
Apartament (2+2): składa się z dwuosobowej sypialni oraz po-
koju dziennego z możliwością zakwaterowania 2 dzieci lub 2 os. 
dorosłych (rozkładana sofa). Każdy apartament z aneksem ku-
chennym, wyposażony w łazienkę (WC, prysznic, suszarka do 
włosów), TVSat, telefon oraz minibar (dodatkowo płatny). Sejf 
w apartamencie za dodatkową opłatą (ok. 2,5 EUR/dzień). Do 
dyspozycji gości umeblowany balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania, lunche oraz kolacje w formie bu-
fetu. Ponadto przekąski pomiędzy posiłkami (10:30-12:00, 15:30-

17:00). All Inclusive obejmuje także lody. W ramach all inclusive 
dostępne lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, również 
w barze przy aquaparku. Dodatkowo płatne: świeżo wyciskane 
soki, kawy smakowe oraz importowane napoje alkoholowe.
Program sportowy i animacyjny 
Dla dzieci: zajęcia sportowe, zabawy, zajęcia plastyczne, plac za-
baw oraz dorosłych: wieczorne show, muzyka na żywo i konkursy. 
Internet
Wifi w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz w pokojach 
płatne (ok 10EUR/dzień).
www.tsokkos.com

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

Szczególnie polecamy rodzinom z dziećmi ze względu na wygodę zakwaterowania w studiach i apartamentach oraz możliwość korzystania 
z Aquaparku. Bogata formuła All Inclusive będzie dodatkowym atutem dla dorosłych a wyśmienita lokalizacja w pobliżu plaży i rozrywek 
zadowoli wszystkich spragnionych kurortowych atrakcji.

Marlita Beach Hotel & Apartments – Protaras 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CYL CENY 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 3370 4999 5849 8699

Maj od 2449 4170 4430 7299

Czerwiec od 2899 4899 5199 8349

Lipiec od 3599 6170 6349 10649

Sierpień od 2949 5170 5270 8970

Wrzesień od 2899 4870 5020 8470

Październik od 2870 4899 5130 8520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2249 3530 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 599 599 

Kategoria lokalna: apartamenty hotelowe klasy A

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Przestronny kompleks hotelowy należący do znanej i cenionej 
sieci Tsokkos Hotels położony w niedalekiej odległości od cen-
trum miejscowości Ayia Napa. Ponadto w odległości zaledwie 
1 km znajduje się popularny park wodny Water World. Do lotniska 
w Larnace ok. 50 km.
Plaża
Hotel położony w odległości niecałych 200 m od pięknej piasz-
czystej plaży Landa Beach (dojście do plaży przez drogę prowa-
dzącą do centrum Ayia Napa). Serwis plażowy płatny dodatkowo 
(ok. 7,5 EUR/dzień/komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Na terenie ładnego, zielonego ogrodu goście mają do dyspozycji: 
recepcję 24-godz. z sejfem, restaurację Eden oraz bar przy base-
nie oraz kiosk, w którym w ciągu dnia są serwowane przekąski. 
Goście mogą korzystać z dużego lagunowego basenu zewnętrz-
nego i brodzika dla dzieci, otoczonych tarasem słonecznym oraz 
basenu wewnętrznego. Leżaki i parasole przy basenie – bezpłat-
ne, natomiast ręczniki dostępne za depozytem (10 EUR/sztuka). 
Pokoje
Hotel w stylu wioski wakacyjnej dysponuje prosto i funkcjonalnie 
wyposażonymi ponad 130 pokojami, mieszczącymi się w 1-piętro-
wych budynkach willowych, rozlokowanych na dość dużym terenie 
porośniętym palmami i kwiatami. Standardowe pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 dostawki dla dziecka lub dorosłego; dostawka naj-
częściej w postaci rozkładanej sofy) typu studio składają się z wy-
dzielonej optycznie (często oddzielonej przesuwanymi drzwiami) 
części sypialnej i dziennej z aneksem kuchennym wyposażonym 
w kuchenkę, mini lodówkę, mikrofalę i czajnik. Dodatkowo wszyst-
kie pokoje posiadają łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka 
do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, sejf (za opłatą 
ok. 2 EUR/dzień), TV-sat, telefon oraz balkon lub taras. Do rezer-
wacji dostępne są również wyposażone tak samo, ale składające 
się z dwóch oddzielnych pomieszczeń (sypialnia i pokój dzienny 
z aneksem kuchennym i łazienką) apartamenty. (Wyposażenie 
pokoi odpowiada standardowi dobrych 3,5 gwiazdek). 

Wyżywienie
Śniadania oraz kolacje serwowane w formie bufetu w restauracji. 
Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny - gry i zabawy, wieczory 
tematyczne oraz występy na żywo. Ponadto siłownia, tenis sto-
łowy, tenis ziemny, a za dodatkową opłatą sauna, łaźnia, jacuzzi 
oraz masaże. Dla najmłodszych - brodzik, mini klub, mini disco, 
pokój gier oraz plac zabaw.
Internet
Na terenie hotelu dostęp do internetu WiFi płatny dodatkowo (ok. 
10 EUR/ dzień lub 30 EUR/tydzień).
www.tsokkos.com

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

Największym atutem hotelu jest bliskość przepięknej plaży Landa Beach oraz przepiękny ogród na terenie kompleksu. Wymarzone miejsce 
na wakacje dla wszystkich, którzy kochają atmosferę wioski wakacyjnej. Przepiękny ogród pełen kwiatów, doskonały serwis oraz kuchnia, 
a także bliski dostęp do centrum tętniącego życiem kurortu Ayia Napa.

Tsokkos Paradise Village – Ayia Napa 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

1799 zł

KOD IMPREZY: CYL CENY 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 2570 2970 4230

Czerwiec od 2330 3520 3899 5899

Lipiec od 2599 3970 4349 6630

Sierpień od 2699 4270 4520 7130

Wrzesień od 2670 3899 4470 6520

Październik od 2099 3320 3499 5549

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

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 870 870 

Dopłata do All Inclusive od 910 1820 

Kategoria lokalna: apartamenty hotelowe klasy A

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Należący do sieci hotelowej Tsokkos Hotels obiekt usytuowany 
jest w samym sercu miejscowości Protaras, bezpośrednio przy 
promenadzie skupiającej liczne restauracje, bary, dyskoteki i skle-
piki. W niedalekiej odległości znajduje się przystanek autobusowy 
skąd warto wybrać się na zwiedzanie wyspy. Międzynarodowe 
lotnisko w Larnace oddalone jest od hotelu o ok. 60 km.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży, uznawanej 
za jedną z najpiękniejszych na wyspie. Serwis plażowy - płatny 
dodatkowo (ok. 7,5 EUR/dzień/komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., windy, 2 restauracje: Eleni (kolacje) i Argo 
(śniadania i lunche) oraz 2 bary: Thalassaki Beach Bar (działa 
jako restauracja a’la carte-płatna dodatkowo) i Armonia Cocktail 
Bar. Goście mogą korzystać z dużego lagunowego basenu ze-
wnętrznego o nieregularnym kształcie oraz brodzika dla dzieci, 
otoczonych tarasem słonecznym. Leżaki i parasole przy basenie 
– bezpłatne. Dodatkowo hotel oferuje punkt wymiany walut oraz 
usługi pralnicze (płatne dodatkowo).
Pokoje
Hotel dysponuje ponad 100 pokojami mieszczącymi się w 6-pię-
trowym budynku. Standardowe pokoje 2-osobowe z możliwością 
pojedynczej dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej, wyposa-
żone w łazienkę (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, minibar (2 EUR/dzień), 
sejf (2 EUR/dzień oraz depozyt 20 EUR), TV-sat, telefon oraz 
balkon. Na zapytanie, za dopłatą dostępne do rezerwacji pokoje 
z bocznym lub bezpośrednim widokiem na morze.
Wyżywienie
Śniadania (7:00-10:00) i obiadokolacje (18:30-21:30) w formie 
bufetu serwowane w restauracji głównej; napoje do obiadokolacji 
oraz między posiłkami za dodatkową opłatą. Za dopłatą moż-
liwe wykupienie All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady 
(12:30-15:00) oraz kolacje (18:30-21:30) serwowane w formie 
bufetu w restauracji. Dodatkowo w ciągu dnia przekąski oraz 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonym 
barze (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny - gry i zabawy, wieczory 
tematyczne oraz występy na żywo. Ponadto siłownia, tenis stoło-
wy, a za dodatkową opłatą: tenis ziemny (5 EUR/2 godz.), sauna, 
łaźnia oraz masaże. Dla najmłodszych hotel posiada brodzik.
Internet
Na terenie hotelu dostęp do internetu WiFi płatny dodatkowo (ok. 
10EUR/ dzień, ok. 24EUR/tydz.)
www.tsokkos.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Zadbany, kameralny hotel położony w centrum miejscowości, blisko lokalnych atrakcji. Polecany szczególnie parom i grupom przyjaciół.

Iliada Beach Hotel – Protaras 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CYL CENY 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 2030 3020 3399 5049

Czerwiec od 2520 3899 4220 6520

Lipiec od 2930 4620 4899 7720

Sierpień od 2999 4799 5020 8020

Wrzesień od 2899 4099 4849 6849

Październik od 2049 3230 3430 5399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1799 2549 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 870 870 

Dopłata do All Inclusive od 980 1960 

CENA OD

2030 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Kameralny hotel należący do znanej, lubianej i jednej z najwięk-
szych na Cyprze, lokalnej sieci hotelowej Tsokkos. Ulokowany 
w samym sercu popularnej miejscowości Ayia Napa z licznymi 
dyskotekami, restauracjami, barami i sklepikami. Odległość od 
lotniska w Larnace ok. 43 km.
Plaża
Hotel położony ok. 500 m od publicznej, pięknej piaszczystej pla-
ży. Serwis plażowy (leżaki i parasole) dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Trzypiętrowy, niewielki hotel odnowiony w 2017 r. W hotelu: 24h 
recepcja, lobby, winda, room service (w godzinach 07:00-23:00; 
płatny), prostokątny basen (głębokość 140 cm) i brodzik dla dzie-
ci (głębokość 50 cm). Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, 
dostępne również ręczniki plażowe (wymagany depozyt). Ponad-
to do dyspozycji gości restauracja serwująca urozmaicone dania 
kuchni międzynarodowej, w formie bufetu oraz 2 bary (w lobby 
i przy basenie).
Pokoje
Kameralny hotel, posiada 42 przestronne, nowocześnie urzą-
dzone pokoje rozmieszczone w 3-piętrowym budynku. Pokoje 
standardowe (z możliwością 1 dostawki dla dziecka lub osoby 
dorosłej; łóżko małżeńskie lub dwa łóżka pojedyncze; ok. 20 m 
2) wyposażone są w indywidualnie sterowaną klimatyzację, ła-
zienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów, mini zestaw 
kosmetyków), TV sat, telefon, lodówkę i sejf (dodatkowo płatne), 
zestaw do parzenia kawy i herbaty. Wszystkie pokoje posiadają 
umeblowany balkon oraz dostęp do Wi Fi (za dodatkową opłatą). 
Widok na teren hotelu i jego okolicę lub basen.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu w restauracji głównej 
serwującej wybór dań kuchni międzynarodowej i cypryjskiej. Na-
poje podczas posiłków serwowane są przez obsługę restauracji 
(dodatkowo płatne). Istnieje możliwość dopłaty do opcji All inc-
lusive obejmującej: śniadania, obiady i kolacje, przekąski między 
posiłkami, lody oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w godzinach 10:00 – 24:00.

Program sportowy i animacyjny
W hotelu prowadzone są animacje. Goście mogą korzystać 
z prostokątnego basenu ze słodką wodą (głębokość 140 cm) 
i oświetlonego kortu tenisowego (za dodatkowa opłatą). Dla 
najmłodszych: brodzik (głębokość 50 cm).
Internet
Dostęp do Wi Fi (płatny).

All Inclusive za dopłatą We dwoje

Idealny wybór dla rodzin i par szukających wypoczynku w bliskim sąsiedztwie centrum kurortu. Przytulny, niewielki hotel z przyjazną 
obsługą i dobrym serwisem będzie świetnym miejscem do relaksu po pełnych atrakcji chwilach spędzonych w najbardziej rozrywkowej 
miejscowości na Cyprze - Ayia Napa.

Napa Tsokkos – Ayia Napa 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

1899 zł

KOD IMPREZY: CYL CENY 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 2899 3430 4849

Maj od 1899 2799 3199 4699

Czerwiec od 2499 3820 4199 6399

Lipiec od 2770 4299 4630 7199

Sierpień od 3099 4770 5199 7970

Wrzesień od 2799 4170 4699 6970

Październik od 2270 3599 3799 6020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1649 2299 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 870 870 

Dopłata do All Inclusive od 910 1820 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań 
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W regionie
Kyrenia
Malowniczo położone tuż nad brzegiem 
krystalicznie czystego morza, w otoczeniu 
gór, niewielkie miasto, stanowiące centrum 
turystyczne Cypru Północnego. Najciekawszą 
jej częścią jest Stare Miasto, mieszczące się tuż 
przy porcie. Znajdują się tam liczne restauracje 
i tawerny, najczęściej w odrestaurowanych 
spichlerzach. Kyrenia przyciąga turystów także 
pięknymi, piaszczystymi plażami. W niedalekiej 
odległości od miasta mieszczą się: XII-wieczny 
Monastyr Antiphonitis, opactwo augustianów 
Bellapais oraz zamek Buffavento.
Famagusta
Jedno z najbardziej znanych miast Cypru 
Północnego, przyciągające rzesze turystów 
niezwykle pięknymi, piaszczystymi plażami 
oraz doskonałymi warunkami do uprawiania 
sportów wodnych. Famagusta przeżywała 
okres świetności w średniowieczu, jako jedno 
z bogatych miast weneckich. Do naszych 
czasów zachowały się budynki z tamtego okre-
su: Pałac Wenecki (Palazzo del Proveditore), 
a także Katedra św. Mikołaja, będąca obecnie 
Meczetem Lala Mustafa Pasa.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-ho-
tel-lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polsko-
języcznego 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.

Uwagi do programu
Turecka Republika Cypru Północnego nie jest 
uznawana przez Unię Europejską jako samo-
dzielne państwo. W związku z powyższym na 
jej terytorium brak jest opieki konsularnej nad 
obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Naj-
bliższa placówka dyplomatyczna znajduje się 
na terenie Cypru Południowego: Ambasada RP 
w Nikozji (Nikozja, Kennedy Avenue 12/14, Of-
fice 601, 1087 Tel. +35722753517, +35722668415). 
Rezydenci Biura Podróży Rainbow sprawują 
kompleksową opiekę na klientami wypoczy-
wającymi na terytorium Cypru Północnego. 
Klienci są także standardowo ubezpieczeni 
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa 
S.A. Loty realizowane są w następujący sposób: 
wylot z lotniska w Polsce do międzynarodowe-
go lotniska w Antalyi w Turcji kontynentalnej, 
następnie z Antalyi do Ercanu jako wewnętrzny 
lot krajowy na terenie Turcji. Obecnie turyści, 
którzy chcą przemieszczać się pomiędzy tere-
nami tzw. „Tureckiej Republiki Cypru Północ-
nego” a terenami Republiki Cypryjskiej muszą 
przekroczyć Zieloną Linię w wyznaczonych 
miejscach. Są to m.in.: Yeslirmak, Bostanci, 
Mehetan, Beyarmudu, Akyar w okolicy Fama-
gusty oraz przejście na Ledra Street w Nikozji 
- przejście tylko piesze na starówce. Przejście 
odbywa się na podstawie ważnego pasz-
portu lub dowodu osobistego (zaznaczamy, 
iż w drodze powrotnej należy okazać ten sam 
dokument, który był okazywany uprzednio). 
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem MSZ 
dotyczącym odwiedzanego kraju: www.msz.
gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/
informacja_dla_podrozujacych_do_tzw__turec-
kiej_republiki_polnocnego_cypru_ 

CYPR

Kerynia

Famagusta

Bafra

Cypr

Turcja

EgiptLibia

Grecja

Cypr Północny

Legendarna wyspa greckiej bogini miłości – Afrodyty, która 
narodziła się tutaj z morskiej piany. Cypr zachwyca turystów 
swoją unikalną przyrodą, a także zapewnia słoneczną pogodę, 
pozwalającą cieszyć się urokami wyspy. Północna część Cypru 
pełna jest szerokich, dziewiczych plaż, gdzie w spokoju można 
odpocząć od miejskiego zgiełku, a w zasięgu ręki znajdują się 
zabytki pochodzące m.in. z okresów greckiego, bizantyjskiego 
i osmańskiego z dziejów wyspy.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy korzystają z prawa do 
swobodnego przepływu osób w ramach 
Unii Europejskiej. Dokumentem podróży 
uprawniającym do bezwizowego wjazdu 
i pobytu (niezależnie od jego celu) na tery-
torium Republiki Cypryjskiej do 90 dni jest 
ważny paszport lub dowód osobisty. Przed 
wyjazdem z Polski należy upewnić się, czy 
dokument jest ważny, w dobrym stanie 
technicznym i pozwala na stwierdzenie toż-
samości (szczególną uwagę należy zwrócić 
na aktualność zdjęcia).

Czas
+ 1 godzina w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Turecki.

Waluta
Lira turecka (TRY); 1 PLN- ok. 0,5 TRY; 1 USD 
– ok. 1,5 TRY. Można powszechnie płacić 
kartami kredytowymi. W miejscowościach 
turystycznych dostępne są liczne kantory 
wymiany walut oraz bankomaty.

Elektryczność
Napięcie 230 V, gniazdka tzw. Angielskie, 
należy zabrać ze sobą adapter.

Telefony
Telefony komórkowe działają bez problemu 
na większości terytorium Cypru. Rozmowy 
do Polski są dosyć drogie (stawki poza 
UE), jednak szczegóły kosztów połączeń 
w roamingu prosimy sprawdzić u swojego 
operatora komórkowego przed wyjazdem.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny na Cyprze 
trwa połowy czerwca do końca sierpnia.

Orientacyjne ceny 
Woda mineralna 1,5 l - ok. 3 TRY, Coca 
Cola 0,5 l - ok. 4 TRY, kawa ok. 6 TRY, piwo 
w barze od ok.10 TRY, kolacja w restauracji 
ok. 60-80 TRY.

Wyloty 
Wyloty z Warszawy, Katowic i Poznania. 
Zbiórka na 2 godziny przed planowanym 
wylotem przy stanowiskach Rainbow na 
lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady.

IV V VI VII VIII IX X

Średnie temperatury
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20˚C

15˚C

10˚C

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

Wycieczki lokalne

Famagusta - śladami przeszłości
Podczas tej wycieczki zwiedzimy klasztor Św. Barnaby, ze słynną 
“salą ikon” oraz muzeum archeologiczne. Będziemy też mieli 
możliwość obejrzenia grobowca Św. Barnaby, a następnie ruin 
starożytnego miasta Salamis, w którym pierwsze ślady osadnic-
twa datowane są na epokę brązu. Po lunchu zobaczymy potężne 
mury obronne Famagusty, Wieżę Otella która podobno zain-
spirowała Szekspira do napisania słynnego dzieła (zbudowana 
w XII wieku n.e.), oraz katedrę Św. Mikołaja (Meczet Lala Mustafa 
Pasza), a także na koniec “Miasto Widmo” Varosa - opuszczoną 
dzielnicę miasta od czasów podzielenia wyspy pomiędzy Turcję 
i Grecję. Cena od 179 zł/os.

Nikozja - jedyna podzielona stolica
Nikozja jest jedyną na świecie, wciąż podzieloną na 2 części stoli-
cą, zachowując przy tym w dalszym ciągu swoje niepowtarzalne 
piękno i charakter - w wąskich uliczkach, architekturze, zwycza-
jach i kulturze. Podczas naszej wycieczki zobaczymy: Zieloną 
Linię, mury obronne Nikozji, Meczet Selimiye (Katedra św. Zofii), 
Wielki Kryty Bazar (Bandabuliya) oraz największy karawanseraj 
(Buyuk Han). Cena od 199 zł/os.

Kyrenia
W czasie tej całodniowej wycieczki zwiedzamy ruiny zamku, 
o którym mówi się, że stanowił inspirację dla Walta Disneya przy 
tworzeniu “Królewny Śnieżki”. Zamek Św. Hilariona położony jest 
na wzgórzu, z którego rozciąga się przepiękny widok na wybrzeże 

Wielki Han to budynek który jest nie tylko 
najważniejszy w Nikozji, ale przede wszystkim 
jest jednym z najważniejszych dzieł architektury 
otomańskiej na wyspie. Budynek dwupiętrowy 
gdzie pokoje na parterze niegdyś wykorzysty-
wane były jako sklepy handlowe a pokoje na 
piętrze jako pokoje hotelowe. Obecnie jest to 
centrum rozrywki i podróży, miejsce gdzie moż-
na skosztować tureckich potraw w klimatycznie 
położonej restauracji.

Justyna Wiśniewska
Rezydent Rainbow

Cypr Północny
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Karpaz

Famagusta
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Kyrenii. Udamy się również do wioski Bellapais położonej u stop 
Gór Pięciu Palców. Znajdujące się w pobliżu Opactwo jest wspa-
niałym przykładem sztuki gotyckiej, a rozciągający się z niego 
widok na Kyrenię i Morze Śródziemne zapiera dech w piersiach. 
Po obiedzie zwiedzicie Państwo zamek w Kyrenii usytuowany 
w porcie wraz z muzeum “tonącego statku”. Będzie też chwila 
czasu na zwiedzenie bardzo klimatycznego portu kyreńskiego. 
Cena od 179 zł/os.

Półwysep Karpaz
To zdecydowanie najpiękniejsza kraina Cypru Północnego, która 
wciąż jeszcze nie została do końca poznana. Nasza wycieczka 
obejmuje wizytę w tłoczarni oliwy, gdzie będzie można spróbo-
wać różnych rodzajów oliwy z oliwek. Następnie udamy się do 
wioski Dipkarpaz i odwiedzimy słynny klasztor Św. Andrzeja Apo-
stoła. Będziemy mieli również możliwość podziwiania miejscowej 
flory i fauny, m.in. dzikich osłów, a także popływamy w morzu. 
Cena od 199 zł/os.

Rejs dla całej rodziny
To 6 - godzinny rejs, po pólnocno - środkowym wybrzeżu wyspy. 
Wypływamy z portu w Kyrenii. To doskonała okazja, aby zobaczyć 
wyspę od strony morza. Podczas rejsu przewidujemy ok 3 przy-

stanków kąpielowych na głębokiej wodzie (ilość przystanków 
uzależniona od warunków pogodowych). Cena od 159 zł/os.

Guzelyurt
Miasto zostało założone przez Spartan, którzy przywieźli ze sobą 
kult Afrodyty. Zwiedzanie Guzelyurt uwzględnia Klasztor Św. Ma-
masa (uważanego za patrona omijających podatki) oraz muzeum 
archeologiczne z unikatowymi zbiorami. Nasza wycieczka zapro-
wadzi Państwa do ruin miasta Soli ze wspaniałymi mozaikami 
i pozostałości Pałacu Vouni posiadającego 137 komnat i oszała-
miającą panoramę Morze Śródziemnego. Cena ok. 50 EUR/os.

Relaks 

Port w Kyrenii
Port zlokalizowany przy Starym Mieście to wspaniałe miejsce 
na popołudniowy spacer, w którym podziwiać możemy zako-
twiczone jachty. Przy porcie znajduje się również wiele kafejek 
i restauracji, w których można napić się kawy lub posmakować 
specjałów cypryjskiej kuchni. 

Zwiedzanie

Poznaj Cypr samochodem
Idealny sposób na zwiedzenie wielu zakątków Cypru Północnego 
w szybkim czasie. Przejażdżka z Kyrenii do Famagusty, a po dro-
dze wiele ciekawych miejsc. Uwaga! Obowiązuje ruch lewostron-
ny. Cena wypożyczenia samochodu około 35 EUR/dzień.

Stare Miasto Famagusta 
Wyjątkowo klimatycznie miejsce bogate w historię, gdzie podzi-
wiać możemy ruiny kościołów lub wstąpić do jednej z pobliskich 
knajpek na smaczne jedzenie. Idealne miejsce na popołudniowy 
spacer. 

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.

Kyrenia
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AquaparkSoft All 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.

Kategoria lokalna: *****
Jeden z najlepszych hoteli w północnej części Cypru - wysoki standard, malownicze położenie oraz bogactwo animacji zapewnią wspaniały 
wakacje! Pokoje w budynkach głównych polecamy osobom szukającym wypoczynku w komfortowych wnętrzach hotelowych, natomiast 
Goście stawiający na bardziej swobodną atmosferę będą zadowoleni z wyboru atrakcyjniejszych cenowo pokoi w bungalowach.

Acapulco Resort – Kyrenia 
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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 czwartki

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

CENA OD

2230 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
Imponujący, przestronny kompleks hotelowy, otoczony zadba-
nym ogrodem, mieszczący się w malowniczej zatoczce. Centrum 
Kyrenii, skupiające liczne restauracje i sklepy oddalone jest o ok. 
10 km (kilka razy dziennie kursują busy hotelowe, za opłatą ok. 
5 TRY/w jedną stronę).
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy rozległej, prywatnej, piaszczystej 
plaży. Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe (wydawane na pod-
stawie karty) na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości 
Kompleks hotelowy, składający się z 3 budynków głównych oraz 
bungalowów. Recepcja 24h., windy, mini market, kasyno. Hotel po-
siada kilka restauracji: główną Sunset oraz a’la carte: Sea Side oraz 
Aqua (bar&snacks), a także kilka barów. Goście hotelowi mogą ko-
rzystać z dużego basenu zewnętrznego oraz nowego basenu zloka-
lizowanego przy plaży Infinity (dla dorosłych), a także aquaparku. 
Pokoje
Kompleks hotelowy dysponuje ponad 800 pokojami, mieszczący-
mi się w budynkach głównych oraz bungalowach. Standardowe 
pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 
2 dostawek dla dzieci), wyposażone w łazienkę (wanna/prysznic, 
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, sejf, mini bar (do-
datkowo płatny) oraz balkon (tylko pokoje w budynku głównym). 
Pokoje mieszczące się w bungalowach oferują skromniejsze wypo-
sażenie, bez tarasu czy balkonu (porównywalne do standardu ****).
Wyżywienie
Soft All Inclusive obejmujące: śniadania (07:00-10:00), obiady 
(12:30-14:30) oraz kolacje (19:00-21:30) serwowane w formie 
bufetu w restauracji głównej Sunset. Dodatkowo lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w wyznaczonym barze 
na terenie hotelu (10:00-24:00). Formuła All Inclusive Soft nie 
obejmuje: mini baru, napoi importowanych, napoi butelkowa-
nych, świeżo wyciskanych soków, herbat ziołowych, kawy po 
turecku i kaw smakowych oraz przekąsek.
Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych (gry i zabawy, zawody, np. rzut-
ki, water polo), pokazy wieczorne: muzyka na żywo, show. Od 

połowy czerwca do połowy września FIGLO KLUB z animacjami 
w języku polskim. Bezpłatnie dostępne są siłownia, fitness, rzutki, 
boisko wielofunkcyjne, aqua park oraz kort tenisowy (oświetlenie 
płatne dodatkowo). Dla najmłodszych gości przygotowano bro-
dzik, mini klub, plac zabaw.
Internet
Na terenie całego terenu hotelu oraz w budynkach głównych 
jest ogólnodostępne WiFi. Brak możliwości wykupienia interne-
tu w bungalowach.
www.acapulco.com.tr

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 3949 4430 6930

Maj od 2230 3670 4070 6470

Czerwiec od 2770 4199 4570 7049

Lipiec od 2899 4649 5070 7930

Sierpień od 3020 4599 5349 7849

Wrzesień od 2349 3799 4270 6699

Październik od 2299  4199 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 3149 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 520 520 
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AquaparkUltra 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.

Bardzo dobrej klasy hotel, świadczący usługi na najwyższym poziomie, z bogatą ofertą All Inclusive. Ze względu na atrakcyjny program 
animacyjny oraz rozbudowaną ofertę sportową, w tym aquapark, a także zajęcia prowadzone w ramach Figloklubu będzie znakomitym 
wyborem dla rodzin z dziećmi!

Salamis Bay Conti – Famagusta 
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: środy i czwartki

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

CENA OD

2070 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
Nowoczesny, mieszczący się na zadbanym terenie kompleks 
hotelowy, położony jest w północnej części Famagusty, ok. 10 
km od jej centrum, w którym dostępnych jest wiele restauracji, 
sklepów i barów. 
Plaża
Obiekt usytuowany tuż przy prywatnej, dość wąskiej, piaszczystej 
plaży. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h., punkt wymiany walut, kasyno, mini market, sklep 
z biżuterią, windy, usługi concierge. Goście mogą korzystać z re-
stauracji głównej oraz 3 barów: lobby baru, baru przy basenie, na 
plaży i przy aquaparku. Hotel posiada dwa baseny zewnętrzne, 
basen wewnętrzny oraz brodzik dla najmłodszych gości otoczony 
rozległym tarasem słonecznym. 
Pokoje
Hotel oferuje ponad 500 standardowych, komfortowych pokoi 
(w trzech budynkach głównych lub bungalowach). Standardowe 
pokoje 2-osobowe mają ok 25m2  (możliwość 1 dostawki dla oso-
by dorosłej lub 2 dla dzieci; niemowlęta są liczone do obłożenia 
pokoju!), wyposażone w łazienkę (prysznic, WC, suszarka do 
włosów), klimatyzację, telefon, TV-sat, mini-bar (za opłatą), sejf 
oraz balkon. Większość pokoi posiada boczny widok na morze.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive obejmujące: śniadania (07:00-10:00), obiady 
(12:30-14:30) oraz kolacje (18:30-21:30) serwowane w restauracji 
głównej Seluck w formie bufetu. Dodatkowo: późne śniadanie 
(10:00-11:00), przekąski i  lody  (12:00-16:00), podwieczorek 
(17:00-18:00) oraz późne przekąski (23:00-02:00) serwowane 
w wyznaczonych barach lub restauracji. Dostępne są także lokal-
ne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wybranych barach i re-
stauracjach na terenie hotelu w godzinach 08:00-02:00. Ultra All 
Inclusive nie obejmuje: mini baru, szampana, świeżo wyciskanych 
soków, napojów butelkowanych, posiłków w restauracjach a’la 
carte oraz room service’u.
Program sportowy i animacyjny 
Bogaty program animacyjny, zarówno w ciągu dnia (tenis sto-
łowy, fitness, gry i zabawy), jak i wieczorem. Od połowy czerw-

ca do połowy września FIGLO KLUB z  animacjami w  języku 
polskim. Dodatkowo: tenis (oświetlenie kortu i sprzęt - płatne 
dodatkowo), tenis stołowy, boisko do siatkówki plażowej oraz 
koszykówki, rzutki, aerobik, szachy, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka, 
siłownia, a za opłatą: bilard, masaże, sporty wodne. Dla dzieci: 
brodzik, plac zabaw, animacje w ramach mini klubu, a za opłatą 
- opiekunka do dzieci.
Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi.
www.salamisbayconti.com

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 3470 3970 5970

Maj od 2070 3270 3630 5549

Czerwiec od 2920 4070 4230 6349

Lipiec od 3220 5099 5549 8299

Sierpień od 2999 4730 5099 8070

Wrzesień od 2349 3670 4049 6299

Październik od 2299  4020 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 2799 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 420 449 
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Ultra All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Położenie
Nowoczeny obiekt, wybudowany w  2018 roku położony we 
wschodniej części wyspy w turystycznym regionie Bafra tuż nad 
brzegiem morza. Lotnisko Ercan znajduje się w odległości ok. 
65 km od hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowny jest przy szerokiej, prywatnej, piaszczystej 
plaży. Leżaki i parasole oraz ręczniki kąpielowe na plaży i przy 
basenach - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Kompleks Hotelowy oferuje około 570 pokoi oraz 115 pokoi 
w dwupiętrowych villach. W budynku głównym do dyspozycji 
gości znajdują się: recepcja, restauracja główna, punkt wymiany 
walut, kilka restauracji A la Carte (meksykańska, włoska, azja-
tycka, turecka, dania z grilla, owoce morze) – dodatkowo płatne, 
cukiernia, centrum gier (bilard, kręgle), kafejka internetowa, 
dyskoteka, sala kinowa, sale konferencyjne, amfiteatr, sala gier 
playstation. Ponadto: centrum spa, centrum fitness, fryzjer, mar-
ket, bankomaty, kasyno.
Pokoje
Hotel dysponuje około 600 pokojami. Pokoje w budynku głów-
nym mają balkon i boczny widok na morze. Standardowe pokoje 
wyposażone są w łazienkę (wanna/prysznic, wc, suszarka do wło-
sów), Tv-sat, klimatyzację, sejf, zestaw do parzenia kawy i herba-
ty, minibar (uzupełniany raz dziennie –bezpłatnie), łóżeczko dla 
niemowlęcia (bezpłatne).
Wyżywienie
Ultra All Incusive: śniadania (07:00-11:00), obiady (12:30-14:00), 
kolacje (19:00-21:30), nocny buffet (00:00-01:00), nocna zupa 
(01:00-05:00) w formie urozmaiconego buffetu w restauracji 
głównej. Między posiłkami przekąski dostępne w wyznaczonych 
barach. Lokalne i importowane napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe (niektóre określone marki) są bezpłatne przez 24 godziny 
w miejscach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje animacje w języku angielskim, gry i zabawy w ciągu 
dnia i wieczorami, muzykę na żywo i pokazy specjalne w godzi-
nach wieczornych. Korty tenisowe, bilard, tenis stołowy, fitness, 

siatkówka, koszykówka, aqua park, centrum sportów wodnych 
(za dodatkową opłatą), mini club dla najmłodszych, plac zabaw 
dla dzieci.
Internet
Bezpłatne Wifi na terenie całego kompleksu hotelowego.
concordehotel.com.tr/tr-TR/oteller/concorde_luxury_resort

Imponujący, luksusowy kompleks hotelowy położony na rozległym zielonym terenie. Hotel, który oferuje szeroką gamę atrakcji wodnych, 
animacji oraz bardzo smaczną kuchnię, polecany szczególnie tym gościom, którzy cenią sobie wygodę i lukus.

Concord – Bafra 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 3020 5049 5299 8699

Maj od 2770 4720 4899 8149

Czerwiec od 3120 5280 5470 9020

Lipiec od 3580 6020 6230 10299

Sierpień od 3399 5670 5930 9720

Wrzesień od 2999 5099 5270 8770

Październik od 2949  5199 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 649 649 

CENA OD

2770 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Cypr Północny

Położenie
Ten luksusowy hotel zachwyci malowniczym położeniem tuż przy 
wybrzeżu w centrum Kyrenii na Cyprze Północnym. W sąsiedz-
twie hotelu znajdują się liczne sklepiki, bary i restauracje, a w nie-
dużej odległości dostępne są takie atrakcje jak zamek i port w Ky-
renii oraz urokliwa wioska Bellpais z zabytkowym Opactwem. 
Plaża
Hotel posiada prywatną zatokową piaszczysto-żwirkową plażę, 
która znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Serwis plażowy dla 
gości hotelowych w cenie.
Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, lobby, 2 windy, restaurację główną Spice oraz 
restaurację a’la carte Komur&Khephal (za opłatą), 4 bary w tym 
Sky Bar zlokalizowany na dachu hotelu (niektóre z barów za opła-
tą), cukiernię serwującą wyśmienite ciasta i aromatyczne kawy 
(za dodatkową opłatą), duży (pół-olimpijski) basen zewnętrzny 
(110cm głębokości) oraz brodzik dla dzieci./ 
Pokoje
Hotel oferuje ponad 230 luksusowych pokoi urządzonych z prze-
pychem w pałacowym stylu, które mieszczą się w 9-piętrowym 
budynku. Standardowe pokoje 2-os. (z możliwością 1 dostawki 
w postaci jednego łózla dla os. dorosłej lub dwójki dzieci do 12 lat) 
wyposażone są w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do 
włosów),biurko, telefon, telewizor z płaskim ekranem, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (za opłatą) oraz indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację. Większość pokoi posiada balkon 
francuski oraz widok na miasto.
Wyżywienie
All Inclusive Soft obejmuje: śniadania (07:00-10:30), obiady 
(12:30-14:30) i kolacje (19:00-21:30) w formie urozmaiconego 
bufetu w restauracji głównej Spice, która serwuje dania kuchni 
cypryjskiej i międzynarodowej. Ponadto lokalne napoje alkoho-
lowe i bezalkoholowe podczas posiłków oraz między posiłkami 
w wyznaczonym przez hotel barze. Dodatkowo płatne: restaura-
cja a la carte, cukiernia, świeżo wyciskane soki, markowe alko-
hole, kawy smakowe, kawa po turecku oraz napoje butelkowane 
i w puszkach, napoje serwowane w dyskotece i barach nieobję-
tych formułą Al Inclusive Soft.

Program sportowy i animacyjny
Siłownia (zajęcia z  trenerem dodatkowo płatne), basen we-
wnętrzny w strefie SPA oraz dwa baseny zewnętrzne z leżakami 
i parasolami w cenie. Dla dzieci brodzik oraz zajęcia w mini klubie. 
Za opłatą: dyskoteka, kasyno, strefa SPA&Wellness (hammam, 
sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, masaże i zabiegi), sporty wodne 
na plaży.
Internet
WiFi na na terenie hotelu bez opłat.
www.lordspalace.com

Soft All Inclusive Przy plaży Royal We dwoje

To jedyny hotel w centrum Kyrenii, który zapewnia dostęp do wszystkich atrakcji miasta i jednocześnie posiada niewielką prywatną plażę! 
Doskonały wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie komfort i lubią luksusowe wnętrza, a wygodna formuła All Inclusive Soft pozwoli na 
beztroski wypoczynek i niezapomniane wakacje.

Lord’s Palace Hotel & Spa – Kyrenia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 3020 5049 5299 8699

Maj od 2770 4720 4899 8149

Czerwiec od 3149 5249 5520 9020

Lipiec od 3599 6070 6270 10399

Sierpień od 3549 5980 6199 10249

Wrzesień od 3020 5099 5299 8770

Październik od 2970  5220 

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

CENA OD

2770 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Cypr Północny

Położenie
Ten nowo powstały hotel położony jest we wschodniej części 
wyspy, nieopodal miejscowości Bafra, gdzie znajdują się jedne 
z najpiękniejszych piaszczystych plaż na Cyprze. 
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest przy niesamowitej szerokiej, piasz-
czystej, prywatnej plaży. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na 
plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Nowoczesny hotel otworzony na początku 2018 roku oferuje swo-
im gościom: 24h recepcje, windy, restaurację główną Limra, kil-
ka restauracji a’la carte: Arcadia (włoska) i Mysia (kuchnia lokalna 
i dalekowschodnia), Dynasty serwująca specjały z grilla, Atlantis 
z przekąskami (niektóre z wymienionych dodatkowo płatne), 
ponadto kilka barów oraz 2 cukiernie (dodatkowo płatne). Go-
ście mogą korzystać z 4 basenów zewnętrznych, 3 brodzików dla 
dzieci, basenu wewnętrznego, a także dużego aquaparku. 
Pokoje
Hotel dysponuje blisko 600 pokojami rozlokowanymi pomiędzy 
6-piętrowym budynkiem głównym i 2-piętrowymi skrzydłami. 
Standardowe pokoje 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dorosłe-
go lub 2 dla dzieci do lat 12) mają powierzchnię ok. 28 m2 i wy-
posażone są w łazienkę (prysznic lub wanna, WC, suszarka do 
włosów), TV-sat, telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf 
oraz minibar (raz dziennie uzupełniany bezpłatnie), klimatyzację. 
Większość pokoi posiada balkon. 
Wyżywienie
Ultra All Inclusive obejmuje: śniadania (07:00-10:00), późne śnia-
dania (10:00-11:00), obiady (12:30-14:30) oraz kolacje (18:30-21:00) 
w formie urozmaiconego bufetu z daniami kuchni cypryjskiej i mię-
dzynarodowej serwowane w restauracji głównej Limra. Między po-
siłkami przekąski oraz lody dostępne w wyznaczonych barach na 
terenie hotelu. Ponadto w formule Ultra All Inclusive dostępne są 
nielimitowane lokalne i zagraniczne, markowe napoje bezalkoho-
lowe i alkohole w barze lobby, barze przy basenie a także na plaży.
Program sportowy i animacyjny
Kilka razy w tygodniu animacje prowadzone w języku angielskim. 
Ponadto 2 korty tenisowe (wypożyczenie sprzętu oraz oświetle-

nie płatne dodatkowo), siłownia, bilard (dodatkowo płatny). Dla 
najmłodszych hotel posiada 3 brodziki oraz mini klub, w którym 
prowadzone są zajęcia i animacje w języku angielskim dla dzieci 
w 3 kategoriach wiekowych. Goście skorzystać mogą także z ofert 
hotelowego SPA.
Internet
Na ternie hotelu dostęp do internetu WiFi bez opłat.
www.limakhotels.com

Ultra All Inclusive Przy plaży Royal Dla rodzin Aquapark

Imponujący kompleks hotelowy położony na rozległym zielonym terenie z rewelacyjną piaszczystą plażą. Szczególnie polecany 
wymagającym Gościom, którzy cenią sobie luksus, który gwarantują przestronne nowoczesne wnętrza jak i bogata formuła Ultra All 
Inclusive.

Limak Cyprus Deluxe – Bafra 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 3999 7049 7020 12099

Maj od 3699 6599 6520 11370

Czerwiec od 4099 7270 7199 12499

Lipiec od 4520 7930 7899 13599

Sierpień od 4449 7820 7770 13399

Wrzesień od 3499 6099 6199 10520

Październik od 3449  6099 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2870 4730 

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

CENA OD

3449 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Cypr Północny

Położenie
Rozległy i imponujący kompleks hotelowy położony we wschod-
niej części wyspy, tuż nad brzegiem morza. Hotel wybudowany 
z rozmachem w antycznym stylu, położony jest na dużym terenie, 
w zadbanym, egzotycznym ogrodzie. 
Plaża
Obiekt zlokalizowany przy szerokiej, piaszczystej i prywatnej 
plaży. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., punkt wymiany walut, bankomat, mini mar-
ket, sklep z pamiątkami, pralnia, winda. Na terenie hotelu znaj-
duje się restauracja główna Agora serwująca główne posiłki, 3 
restauracje a’la carte: Meyhane, Ocakbasi, Asia, kilka barów: lobby 
bar Sparta, bar przy basenie. Goście mogą korzystać z dużego 
basenu zewnętrznego, brodzika dla dzieci, dwóch basenów we-
wnętrznych, a także dużego aquaparku. 
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w ponad 700 pokojach. W niewy-
sokich budynkach (część kompleksu: Holiday Village) mieszczą 
się komfortowe i urządzone ze smakiem jasne pokoje standardo-
we (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka) o  po-
wierzchni ok. 32 m2, wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, 
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf, mini 
bar (uzupełniany raz dziennie) oraz balkon lub taras. 
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:30-10:30), późne śniadania 
(10:20-12:00),  lunch (12:30-14:30) oraz kolacja (19:00-21:30) 
serwowane w restauracji głównej w formie bufetu. Między po-
siłkami lody serwowane w barze przy basenie a także przekąski 
dostępne w wyznaczonych miejscach. Ponadto w formule Ultra 
All Inclusive dostępne są nielimitowane lokalne i zagraniczne, 
markowe napoje bezalkoholowe i alkohole w barze lobby, barze 
przy basenie, a także na plaży.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny prowadzony w języku angielskim 
w ciągu dnia i wieczorami, muzyka na żywo, lokalne show, gry 
i  zabawy. Bezpłatnie dostępne są: tenis stołowy, siatkówka, 
koszykówka, aquapark, tenis ziemny (oświetlenie kortu za do-

datkową opłatą), sauna, łaźnia turecka, siłownia, dwa baseny 
wewnętrzene a za dopłatą: gry komputerowe, bilard, masaże, 
zabiegi pielęgnacyjne, fryzjer. Na plaży centrum sportów wod-
nych (płatne). Dla dzieci - brodzik z 2 zjeżdżalniami, mini klub 
oraz dyskoteka.
Internet
Na terenie hotelu internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.kayahotels.com.tr

Ultra All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Imponujący kompleks hotelowy położony na rozległym zielonym terenie z rewelacyjną piaszczystą plażą. Szczególnie polecany 
wymagającym Gościom, którzy cenią sobie luksus, który gwarantują przestronne nowoczesne wnętrza jak i bogata formuła Ultra All 
Inclusive.

Kaya Artemis – Bafra 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 4699 4970 8020

Maj od 2630 4370 4570 7470

Czerwiec od 3099 5149 5349 8770

Lipiec od 3520 5870 6049 9970

Sierpień od 3470 5770 5970 9799

Wrzesień od 3149 4999 5099 8449

Październik od 2920  5049 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 3799 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 599 599 

CENA OD

2630 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Cypr Północny

Położenie
Nowoczesny obiekt wybudowany w 2010 roku, mający kształtem 
przypominać biblijną Arkę Noego. Położony jest w miejscowości 
Bafra, w odległości ok. 30 km od Famagusty. Lotnisko Ercan znaj-
duje się w odległości ok. 65 km od hotelu. Najbliższa restauracja 
oraz sklepy znajdują się w promieniu około jednego kilometra, 
a do Famagusty dojechać można lokalną komunikacją.
Plaża
Hotel położony jest przy prywatnej, pięknej piaszczystej plaży. 
Plaża jest dobrze zagospodarowana, dodatkowo posiada pomost 
wchodzący do morza. Leżaki, parasole i ręczniki – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., punkt wymiany walut, winda, pralnia, mini 
market. Hotel posiada restaurację główną Flora, restauracje a’la 
carte Alabora (kuchnia śródziemnomorska) i Raki Meze (kuchnia 
turecka), kawiarnię, English Pub oraz kilka barów, w tym: lobby 
bar, bar przy basenie, Aqua Bar oraz bar na plaży. Goście mogą 
korzystać z basenów zewnętrznych i brodzika dla dzieci oraz 
basenu wewnętrznego i aqua parku z 4 zjeżdżalniami. Leżaki, 
parasole i ręczniki przy basenie – bezpłatne.
Pokoje
Hotel dysponuje ponad 600 pokojami położonymi w głównym, 
8-piętrowym budynku oraz kilku piętrowych budynkach bocz-
nych. Część kompleksu Holiday Village - wszystkie pokoje wy-
posażone są w TV-sat, telefon, klimatyzację, łazienkę (prysznic/
wanna, WC, suszarka do włosów), sejf oraz minibar (płatny 
dodatkowo). Większość pokoi posiada balkon. Łóżeczko dla nie-
mowlęcia – dostępne bezpłatnie. Przy zakwaterowaniu pobierany 
jest depozyt w wysokości 125 EUR/pokój (blokda na karcie kre-
dytowej bądź gotówka).
Wyżywienie
Ultra All Inclusive obejmujące: śniadania (07:00-11:00), obiady 
(12:30-14:30) oraz kolacje (19:00-21:30) serwowane w formie bu-
fetu w restauracji głównej. Ponadto lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Animacje prowadzone w ciągu dnia i wieczorami - gry i zabawy, 
muzyka oraz pokazy na żywo. Ponadto tenis ziemny (oświetlenie 

płatne dodatkowo), tenis stołowy, siatkówka, koszykówka oraz 
aqua park, a za opłatą bilard oraz piłkarzyki. Goście skorzystać 
mogą także z ofert hotelowego spa: sauny, łaźni parowej i siłowni 
oraz za dodatkową opłatą z zabiegów upiększających i masaży. Dla 
najmłodszych hotel posiada brodzik, plac zabaw oraz mini klub. Za 
dodatkową opłatą skorzystać można z usług opiekunki do dzieci.
Internet
Na ternie hotelowego lobby oraz w barach bezpłatny dostęp do 
internetu WiFi. Ponadto za dodatkową opłatą dostęp do WiFi 
w pokojach.
www.noahsark.com.tr

Soft All Inclusive Przy plaży Royal Dla rodzin Aquapark

Przestronny i nowoczesny kompleks hotelowy o imponującej architekturze w kształcie arki. Bogaty program animacyjny, doskonała 
kuchnia oraz fantastyczna plaża - szczególnie polecany wymagającym Gościom!

Noah’s Ark – Bafra 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

CENA OD

2649 zł

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 4780 5099 8249

Maj od 2649 4449 4699 7699

Czerwiec od 3149 5249 5520 9020

Lipiec od 3599 6070 6270 10399

Sierpień od 3549 5980 6199 10249

Wrzesień od 3020 5099 5299 8770

Październik od 3020  5220 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2620 4249 

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

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Cypr Północny

Położenie
Hotel położony około 20 km od Famagusty oraz około 50 km od 
lotniska Ercan. Dobrze utrzymany kompleks hotelowy znajdujący 
się na terenie ogrodu botanicznego wśród przepięknych, wyso-
kich palm i bujnej cypryjskiej roślinności. Najbliższa miejscowość 
Iskele oddalona jest o około 5 km od hotelu.
Plaża
Hotel położony przy długiej, ponad 1,5 km prywatnej piaszczysto-
-kamienistej plaży. Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel posiada około 90 pokoi usytuowanych w bungalowach oraz 
5 villach. Recepcja czynna 24 godz./dobę, restauracja główna, 
mini bar (dwie wody mineralne dziennie za darmo), kasyno, 
punkt wymiany walut, punkt pierwszej pomocy. Restauracja 
główna serwuje dania kuchni międzynarodowej oraz cypryjskiej. 
Hotel posiada bar przy basenie i bar przy plaży. Goście hotelowi 
mogą korzystać z odkrytego basenu otoczonego słonecznym 
tarasem. Leżaki i parasole przy basenie – bezpłatne.
Pokoje
Hotel posiada około 90 pokoi usytuowanych w bungalowach oraz 
5 willach. Standardowe pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki 
dla dziecka lub osoby dorosłej) wyposażone w łazienkę (prysznic, 
WC, suszarka do włosów), klimatyzacja, TV-sat, telefon, sejf (bez-
płatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie 07:00 – 10:00, późnie śniadanie 10:00 – 
11:00, obiad 13:00 – 15:00 oraz kolacja 19:00 – 21:30 podawane 
w restauracji głównej w postaci bufetu. Dla gości dostępny jest 
także bar z przekąskami (12:00-16:00, 16:00-18:00), Moonlight 
Bar (10:00-01:00) - lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
są bezpłatne, importowany alkohol i napoje oraz świeżo wyciska-
ny sok – dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Dla dzieci dostępny jest plac zabaw. Dwa razy w tygodniu organi-
zowane jest „kino pod chmurką” dla wszystkich gości.

Internet
Na terenie całego hotelu WiFi - bezpłatne.
www.merithotels.com/en/merit-cyprus-gardens/hotel

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Hotel idealny dla gości ceniących spokojny wypoczynek oraz kontak z przyrodą.

Merit Cyprus Gardens – Famagusta 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

CENA OD

1670 zł

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 1849 2630 3270 4570

Maj od 1670 2449 2970 4270

Czerwiec od 2520 3999 4399 6849

Lipiec od 2570 3930 4470 6730

Sierpień od 2599 3999 4520 6849

Wrzesień od 2449 3899 4270 6699

Październik od 2399  4199 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 749 749 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Cypr Północny

Położenie
Wysokiej klasy hotel zlokalizowany jest w turystycznym centrum 
Cypru Północnego, w Kyrenii. Do samego jej serca gdzie znajduje 
sie port, twierdza wenecka oraz szereg kawiarni i barów - ok. 1 km 
- dowozi bezpłatny bus hotelowy. Hotel otoczony jest palmami 
i roślinnością typową dla regionu morza Śródziemnomorskiego. 
Międzynarodowe lotnisko Ercan oddalone jest o ok.35 km.
Plaża
Hotel posiada swoją piaszczystą i żwirkowo – kamienistą plażę 
– dwie osłonięte zatoki. Płytkie wejście i spokojna woda sprzy-
jają rodzinnemu wypoczynkowi. Leżaki, parasole oraz ręczniki 
(depozyt) – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., kasyno, mini market, sklepik z pamiątkami, 
centrum SPA, fryzjer, pralnia. Dostępna restauracja główna, re-
stauracja a la carte (dodatkowo płatna, konieczna rezerwacja), 
lobby bar, bar przy basenie, Irsih Bar oraz snack bar (dodatkowo 
płatny). Hotel posiada zewnętrzny basen w kształcie litery Z (głę-
bokość max. 140 cm) z wydzieloną częścią dla dzieci (głębokość 
40 cm), zewnętrzne jacuzzi, leżaki i parasole przy basenie bez-
płatne. Dodatkowo goście hotelu Vuni mogą korzystać z infra-
struktury zewnętrznej sąsiedniego hotelu Oskar.
Pokoje
Hotel posiada 122 pokoje standard, 48 premium i 6 junior suite 
w budynkach głównych. Standardowe pokoje 2 os. ok. 22 m2, 
każdy posiada 2 dwuosobowe łóżka, wszystkie komfortowo wy-
posażone posiadają balkon, sejf (dodatkowo płatny), TV, mini bar 
(dodatkowo płatny), klimatyzację, telefon, wyposażone w łazien-
kę z wanna, WC i suszarką do włosów.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00 – 10:30), obiady (12:30 – 14:30) 
i kolacje (19:30 – 22:30) w restauracji głównej w formie bufetu, 
głównie dania kuchni tureckiej i międzynarodowej, Lokalne napo-
je bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w godz: 10:00 – 00:00 
w Lobby Barze, w pool barze oraz w Irish pubie. Dodatkowo płat-
ne: świeżo wyciskane soki, kawa po turecku, napoje serwowane 
w butelkach i puszkach, napoje importowane oraz przekąski.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla gości (aktywności w ciągu dnia, 
wieczorem muzyka). Do dyspozycji gości stół do ping ponga, 
mini golf, duże szachy, huśtawki, mini karuzela i mini pociąg dla 
dzieci (bezpłatnie wieczorem w określonym przez hotel czasie).
Internet
Bezpłatne wi-fi w recepcji oraz we wszystkich pokojach.
www.vunipalacehotel.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Dla klientów ceniących sobie bliskość miasta a jednocześnie cisze i spokój w hotelu. Świetnie zlokalizowany, posiadający plażę z zatoczkami 
otoczoną falochronem.

Vuni Palace – Kyrenia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

CENA OD

2180 zł

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 3799 4270 6599

Maj od 2180 3520 3899 6130

Czerwiec od 2449 3870 4349 6720

Lipiec od 2780 4420 4899 7649

Sierpień od 2749 4420 4849 7649

Wrzesień od 2470 3949 4349 6849

Październik od 2399  4270 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 699 699 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Cypr Północny

Położenie
Kameralny 4-gwiazdkowy hotel otoczony malowniczymi góra-
mi. Hotel mieści się w niewielkiej miejscowości Lapta i oddalony 
jest o ok. 15 km od centrum Kyrenii. W niedużej odległości (ok. 
500 m) dostępne są sklepy, restauracje i tawerny. Międzynaro-
dowe lotnisko w Ercan oddalone jest o ok. 45 km.
Plaża
Obiekt położony tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży (należy 
przejść tunelem ok. 40 m). Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielo-
we na plaży - bezpłatne. Dostępny również hotelowy basen i bar.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. (z bezpłatnymi sejfami), punkt wymiany wa-
lut, pralnia. Goście hotelu mogą korzystać z restauracji głównej 
(dania cypryjskie i międzynarodowe, w formie bufetu) oraz 2 ba-
rów: lobby baru i baru przy basenie na plaży. Na terenie hotelu 
znajduje się duży basen zewnętrzny, wydzielony brodzik dla dzie-
ci, otoczone tarasem słonecznym oraz basen wewnętrzny. Przy 
plaży hotelowej znajduje się bar, a także basen. Leżaki, parasole 
oraz ręczniki kąpielowe przy basenie - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom zakwaterowanie w 90 pokojach, 
mieszczących się w niskich budynkach. Standardowe pokoje 
2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby doro-
słej), wyposażone w łazienkę (wanna/prysznic, WC, suszarka do 
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty oraz mini bar (płatny). Wszyst-
kie pokoje posiadają balkon.
Wyżywienie
Śniadania (08:00-10:00) oraz obiadokolacje (20:00-22:00) ser-
wowane w formie bufetu w restauracji głównej.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje jacuzzi, tenis (oświetlenie kortu płatne dodatkowo), 
tenis stołowy a za dopłatą: bilard, piłkarzyki, masaże oraz sauna. 
Dla dzieci dostępny jest brodzik.
Internet
W lobby bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi.
www.la-hotel-cyprus.com

Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Hotel o doskonałym położeniu tuż przy piaszczystej plaży, w spokojnej okolicy, będący dobrą bazą wypadową na lokalne wycieczki. 
Szczególnie polecany osobom ceniącym połączenie aktywnego wypoczynku i atrakcyjnej ceny.

LA Hotel And Resort – Kyrenia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 2470 3130 4299

Maj od 1599 2299 2849 4020

Czerwiec od 1820 2699 3220 4520

Lipiec od 2170 3170 3799 5470

Sierpień od 2199 3220 3849 5549

Wrzesień od 1830 2699 3230 4699

Październik od 1799  3199 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 699 699 

CENA OD

1399 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Cypr Północny

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin 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.

Wakacyjna wioska z dobrze zagospodarowanym ogrodem oraz wygodnym programem All Inclusive Soft. Szczególnie polecana osobom 
ceniącym spokojny wypoczynek, a także rodzinom wypoczywającym z dziećmi.

Riverside Garden Resort – Kyrenia 
Kategoria lokalna: ****
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Cypr Północny

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: środy i czwartki

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni

CENA OD

1799 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
Rozległy kompleks wypoczynkowy położony, w malowniczym, 
egzotycznym ogrodzie, w niewielkiej miejscowości Alsancak - 
ok. 12 km od centrum Kyrenii (raz dziennie kursuje płatny bus 
hotelowy). Lotnisko w Ercan oddalone jest o ok. 45 km.
Plaża
Obiekt oddalony od piaszczystej plaży o ok. 5 km (dojazd bez-
płatnym busem hotelowym kilka razy dziennie). Leżaki i parasole 
na plaży - bezpłatne (brak ręczników plażowych).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z kilkunastu willi oraz budynku głównego, kom-
pleksowo wyremontowanego w 2013 r. Recepcja 24 - godz., sejf 
w recepcji (za dodatkową opłatą), punkt wymiany walut, mini 
market, pralnia. Hotel posiada restaurację główną, bar w budynku 
głównym, bar przy basenie oraz (płatne dodatkowo) restaurację 
a’la carte. Goście mogą korzystać z 3 rozległych basenów ze-
wnętrznych, brodzika dla dzieci (wydzielonego z jednego z base-
nów głównych) oraz mini aquaparku (4 zjeżdżalnie), otoczonych 
tarasem słonecznym. Leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne 
(ręczniki kąpielowe dostępne w recepcji - depozyt 5 EUR.).
Pokoje
Hotel dysponuje ponad 200 pokojami. Wygodnie urządzone 
pokoje standardowe, mieszczące się w willach (możliwość do-
stawki dla osoby dorosłej lub dwójki dzieci - rozkładana sofa lub 
łóżko). Wszystkie wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, 
WC, suszarka do włosów), telefon, mini bar (płatny), zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
oraz balkon lub taras. Łóżeczko dla niemowląt bezpłatnie - wy-
magane wcześniejsze zgłoszenie.
Wyżywienie
Soft All Inclusive obejmujące: śniadania (08:00-10:00), lunch 
(12:00-14:00) oraz kolacje (20:00-22:00) serwowane w restau-
racji głównej w formie bufetu. W niskim sezonie lunche mogą 
być podawane a la carte - wybór z menu. W ciągu dnia dostępne 
są lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-22:00) 
w wyznaczonym barze (w restauracji a’la carte). Program nie 
obejmuje świeżo wyciskanych soków, importowanych alkoholi, 
lodów, niektórych typów kawy.

Program sportowy i animacyjny
 Bezpłatnie dostępne są: korty tenisowe (oświetlenie i sprzęt 
płatne dodatkowo), siatkówka i koszykówka (opłata za piłkę) 
oraz aquapark, a za dopłatą: zabiegi na ciało w spa, sauna oraz 
masaże. Dla dzieci - brodzik, mini aquapark oraz plac zabaw.
Internet
Bezpłątne WiFi dostępne w restauracjach a’la carte. Na terenie 
lobby oraz w pokojach można dokupić internet - płatny (ok. 20€ 
za tydzień).
www.riversideholidayvillage.com

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 1970 2799 3299 4699

Maj od 1799 2599 2999 4349

Czerwiec od 2070 2999 3399 5020

Lipiec od 2249 3199 3720 5270

Sierpień od 2170 3099 3630 5199

Wrzesień od 1899 2630 3099 4399

Październik od 1820  3049 

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

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 699 699 
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Cypr Północny

Położenie
Kameralny hotel, prowadzony przez lokalną rodzinę, położony 
w malowniczym, dobrze utrzymanym ogrodzie. W bliskim są-
siedztwie znajdują się liczne restauracje i bary, a nieopodal mieści 
się historyczny port w Kyrenii. Lotnisko w Ercan oddalone jest 
o ok. 45 km.
Plaża
Najbliższa plaża zlokalizowana około 4 km od hotelu (leżaki i pa-
rasole dodatkowo płatne).
Do dyspozycji gości
24h recepcja, winda, punkt wymiany walut a także 2 baseny z ja-
cuzzi i brodzikiem dla dzieci oraz leżakami i tarasem słonecznym, 
bar w ogrodzie.
Pokoje
144 standardowe pokoje dwuosobowe o powierzchni ok. 16 m2 
z możliwością dostawki. Pokoje superior z widokiem na baseny 
lub delux na wyższych piętrach budynku głównego - za dodat-
kową opłatą. Każdy z pokoi wyposażony w łazienkę (WC, wanna 
lub prysznic, suszarka do włosów) a większość także w balkon 
lub taras.W skład wyposażenia wchodzi wygodne łóżko, TVSat, 
indywidualnie sterowana klimatyzacja, minibar i sejf (dodatkowo 
płatne) a także zestaw do parzenia kawy i herbaty.
Wyżywienie
Śniadania (7:30-10:00) w formie bufetu w restauracji głównej. Za 
dopłatą możliwość wykupienia dodatkowo obiadokolacji (19:00-
22:00) w formie bufetu. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w barach hotelowych oraz do posiłków (nie dotyczy śniadań) 
dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
W hotelu okazjonalnie organizowane są wieczorne atrakcje oraz 
wieczory tematyczne. Infrastruktura sprzyja rozrywkom takim jak 
gra w bilard, rzutki czy tenis stołowy.
Internet
Bezpłatne WiFi w holu recepcyjnym oraz w ogrodzie.
www.piabella.com

We dwoje

Przyjemny, standardowy hotel położony z dala od zgiełku miasta, w bujnym ogrodzie dającym schronienie przed gorącym cypryjskim 
słońcem. Panująca tu rodzinna atmosfera sprawi, że każdy poczuje się jak w domu, a smaczna kuchnia dopełni udanych wakacji.

Pia Bella – Kyrenia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 3420 3930 5970

Maj od 1999 3120 3599 5470

Czerwiec od 2149 3270 3849 5720

Lipiec od 2299 3470 4099 6049

Sierpień od 2320 3549 4130 6199

Wrzesień od 2099 3270 3770 5720

Październik od 2049  3699 

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

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1399 1949 

CENA OD

1999 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Cypr Północny

Położenie
Hotel położony nieopodal miasta Famagusta, znanego głównie 
ze względu na piękne plaże, w odległości ok. 10 km od centrum. 
Cztery razy dziennie z okolicy hotelu kursuje bus do miasta 
(płatny dodatkowo). Lotnisko Ercan znajduje się w odległości 
ok. 40 km od hotelu. Najbliższa restauracja oraz sklepy znajdują 
się w promieniu około jednego kilometra.
Plaża
Hotel posiada prywatną, piaszczystą plażę. Leżaki, parasole, ma-
terace i ręczniki – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. (z bezpłatnymi sejfami), punkt wymiany 
walut, pralnia, taras słoneczny. Hotel posiada restaurację Long 
Beach, bar przy basenie oraz Long Beach Bar na plaży. Goście 
mogą korzystać z basenu zewnętrznego oraz brodzika dla dzieci. 
Leżaki, parasole i ręczniki przy basenie – bezpłatne.
Pokoje
Hotel dysponuje około 60 pokojami 2-osobowymi (z możliwością 
pojedynczej dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej), wyposa-
żonymi w TV-sat, telefon, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów) oraz minibar (płatny 
dodatkowo). Większość pokoi posiada balkon. Łóżeczko dla nie-
mowlęcia – dostępne bezpłatnie.
Wyżywienie
Śniadania (07:30-10:00) i obiadokolacje (19:30-22:00) w formie 
bufetu serwowane w restauracji głównej. Napoje do posiłków 
dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
 Dla najmłodszych hotel posiada brodzik, plac zabaw oraz gry 
video (płatne dodatkowo).
Internet
Na ternie hotelowego lobby bezpłatny dostęp do internetu WiFi. 
Ponadto za dodatkową opłatą dostęp do internetu przewodo-
wego.
www.longbeach-cyprus.com

Przy plaży We dwoje

Kameralny i wygodny hotel, położony przy pięknej plaży o złocistym piasku. Idealne miejsce dla Gości ceniących wypoczynek w spokojnym 
miejscu, z dala od miejskiego zgiełku.

Long Beach Hotel – Famagusta 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

CENA OD

1930 zł

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 2120 3199 3720 5520

Maj od 1930 2970 3399 5130

Czerwiec od 2199 3349 3849 5770

Lipiec od 2499 3820 4349 6549

Sierpień od 2449 3749 4270 6430

Wrzesień od 2099 3220 3699 5549

Październik od 2170  3630 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1270 1780 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Cypr Północny

Położenie
Oscar Park Hotel usytuowany jest w historycznym obszrze Fa-
magusty na Cyprze Północnym. Otoczony pięknymi, wiekowymi 
sosnami W pobliżu hotelu znajdują sie ruiny starożytnego miasta 
Salaminy. Hotel położony jest 5km od centrum miasta Famagusty 
i około 53km od lotniska Ercan.
Plaża
Hotel oddalony jest o około 750 m od piaszczystej plaży. Serwis 
plażowy (leżaki i prasole) jest bezpłatny. Na plaży hotelowej-
-dodatkowo płatny-bar serwujący napoje i przekąski. Dwa razy 
dziennie na plażę kursuje bus hotelowy.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z jednego dwupiętrowego budynku głównego 
z restauracją oraz recepcja czynną 24h/dobę. Śniadania oraz 
kolacje (kuchnia lokalna oraz międzynarodowa) podawane są 
w restauracji głównej. Lobby bar czynny 24, Irish Pub 10:00-
24:00 (wszystkie napojer z barów płatne dodatkowo). Oprócz 
tego do dyspozycji gości jest niewielka sala do ćwiczeń, rzutki 
w Irish Pubie oraz odkryty basen. Leżaki oraz parasole przy base-
nie są bezpłatne. Ręczniki plażowe można bezpłatnie wypożyczyć 
w recepcji.
Pokoje
Hotel posiada 58 pokoi o powierzchni około 35m2. Wszystkie po-
koje zostały zaprojektowane tak aby zapewnić gościom komfort 
i wygodę podczas wypoczynku. Każdy pokój ma balkon/taras, 
mini lodówka,TV, WC z prysznicem, sejf (bezpłatny).
Wyżywienie
Śniadania (08:00 – 10:00) w formie otwartego bufetu i kolacje 
(19:30 – 21:30) serwowane do stolików. Napoje między posiłkami 
oraz do obiadokolacji za dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Brak.
Internet
Na terenie całego hotelu oraz w pokojach dostęp do bezpłatnego 
WiFi.
oscarparkhotel.com

We dwoje

Hotel dla gości oczekujących spokoju i wytchnienia, położony z dala od zgiełku miasta.

Oscar Park – Famagusta 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

CENA OD

1599 zł

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 2470 3130 4299

Maj od 1599 2299 2849 4020

Czerwiec od 1799 2470 3199 4299

Lipiec od 1870 2570 3299 4470

Sierpień od 2199 3220 3849 5549

Wrzesień od 1830 2699 3230 4699

Październik od 1799  3199 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 749 749 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Cypr Północny

Położenie
Hotel położony bezpośrednio nad brzegiem Morza Śródziem-
nego. W pobliżu obiektu znajduje się zamek św. Hilariona oraz 
w odległości ok. 10 km. Kyrenia, w której zobaczyć warto piękny 
port oraz zamek. Nieopodal hotelu znajduje się plaża miejska oraz 
park u podnóża Gór Kyreńskich. Stolica Cypru Północnego – Ni-
kozja znajduje się w odległości ok. 30 km na południe od hotelu, 
natomiast lotnisko Ercan ok. 45 km od hotelu.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej i nie-
wielkiej plaży. Leżaki, parasole, materace i ręczniki – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., punkt wymiany walut, winda, pralnia. Hotel 
posiada restaurację Le Caprice z przyjemnym widokiem na morze, 
serwującą specjały kuchni tureckiej oraz bar przy basenie. Goście 
mogą korzystać z basenu zewnętrznego ulokowanego w pobliżu 
plaży i brodzika dla dzieci oraz basenu wewnętrznego. Leżaki, 
parasole i ręczniki – bezpłatne.
Pokoje
Hotel dysponuje około 90 pokojami maksymalnie 3-os. z łazienką 
(wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), sejf oraz mini-
bar (płatny dodatkowo). Część pokoi posiada niewielki balkon 
(francuski), pokoje na wyższych piętrach nieco większe ale bez 
balkonów. W każdym pokoju TV-sat, telefon, klimatyzacja.
Wyżywienie
Śniadania (7:30-10:00) i obiadokolacje (19:00-22:00) w formie 
bufetu serwowane w restauracji głównej. Napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe serwowane w barach oraz do posiłków dodat-
kowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Siatkówka plażowa, a za opłatą sauna, łaźnia parowa, masaże 
oraz sporty wodne przy plaży. Dla najmłodszych hotel posiada 
brodzik oraz plac zabaw.
Internet
Na ternie hotelowego lobby bezpłatny dostęp do internetu WiFi.
www.adabeachhotel.com

Przy plaży We dwoje

Hotel skromny i ekonomiczny ale świetnie zlokalizowany bezpośrednio przy plaży, w spokojnej okolicy. Dzięki dobrej komunikacji 
dolmuszami (busami) kursujacymi w okolicy hotelu, łatwo stąd dojechać do Kyreni oraz innych atrakcyjnych miejsc na Cyprze Północnym.

Ada Hotel – Kyrenia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 2049 2770 3599

Maj od 1399 1899 2499 3349

Czerwiec od 1730 2420 3070 4220

Lipiec od 1999 2820 3499 4899

Sierpień od 1970 2770 3470 4799

Wrzesień od 1699 2399 2999 4199

Październik od 1670  2970 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1349 1699 

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

CENA OD

1399 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Cypr Północny

Położenie
Kameralny 3-gwiazdkowy hotel położony w niewielkiej miejsco-
wości Lapta, ok. 15 km od centrum Kyrenii. Najbliższe restauracje 
i sklepiki oddalone są o ok. 2 km. Międzynarodowe lotnisko w Er-
can znajduje się o ok. 50 km od hotelu.
Plaża
Piaszczysto-żwirowa plaża, otoczona niewielką zatoczką, mieści 
się ok. 100 m od hotelu (dojście lokalną drogą). Leżaki, parasole 
na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Obiekt został wyremontowany w 2013 r. Hotel posiada 24-godz. 
recepcję, restaurację główną (kuchnia cypryjska i międzynarodo-
wa) oraz 2 bary - przy basenie i w lobby. Goście hotelowi mogą 
korzystać z dużego basenu zewnętrznego (z wydzieloną częścią 
dla dzieci) otoczonego tarasem słonecznym. Leżaki oraz parasole 
przy basenie - bezpłatne.
Pokoje
Hotel oferuje ponad 60 skromnych, wygodnie wyposażonych 
pokoi, mieszczących się w 3-piętrowym budynku oraz bunga-
lowach. Standardowe pokoje 2-osobowe (możliwość 1 dostawki 
dla dziecka lub osoby dorosłej), wyposażone w łazienkę (wanna 
lub prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana 
klimatyzacja, telefon, TV-sat, a za dopłatą: mini bar, sejf. Wszyst-
kie pokoje posiadają balkon.
Wyżywienie
Śniadania (07:00-09:30) i kolacje (19:00-21:00) w restauracji 
głównej w formie bufetu (kolacje mogą być serwowane, wybór 
z dwóch dań głównych; głównie kuchnia lokalna lub międzynaro-
dowa). Napoje do posiłków oraz między posiłkami za dodatkową 
opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Brak.
Internet
Na terenie lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.

We dwoje

Hotel dla gości oczekujących spokojnego wypoczynku, którzy chętnie wybierają się na lokalne wycieczki pozwalające odkrycie uroków 
wyspy. Hotele położony z dala od zgiełku miasta. Dodatkowym plusem jest atrakcyjna cena!

Sempati – Kyrenia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 1570 2099 2799 3699

Maj od 1420 1949 2549 3430

Czerwiec od 1599 2130 2849 3730

Lipiec od 1770 2349 3130 4099

Sierpień od 1730 2299 3070 4020

Wrzesień od 1499 2020 2670 3549

Październik od 1470  2630 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 799 799 

CENA OD

1420 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Cypr Północny

Położenie
Niewielki hotel położony zaledwie ok. 2 km od centrum znane-
go kurortu Cypru Północnego - Kyrenii, gdzie znajduje się wiele 
knajpek, tawern oraz sklepów (od poniedziałku do piatku 3 razy 
dziennie kursuje bus hotelowy). Dobrze utrzymany kompleks 
hotelowy otoczony ogrodem. W odległości ok. 10 km od hotelu 
znajduje się malownicza miejscowość Bellapais, w której znajdują 
się ruiny klasztoru augustiańskiego. Międzynarodowe lotnisko 
w Ercan oddalone jest o ok. 30 km.
Plaża
Obiekt oferuje swoim Gościom taras plażowy do kąpieli słonecz-
nych z możliwością zejścia do morza (po drabince), zlokalizowa-
ny ok. 5 km od hotelu (możliwość dojazdu lokalnym busem za 
dodatkową opłatą ok. 3 TRY; przystanek autobusu ok 700 m od 
hotelu). Serwis plażowy - dodatkowo płatny (ok. 8 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się budynku głównego z restauracją główną i re-
cepcją oraz z niewysokiego budynku po przeciwnej stronie ulicy.
Recepcja 24 - godz., punkt wymiany waluty. Hotel posiada re-
staurację główną (kuchnia międzynarodowa i cypryjska, dania 
w formie bufetu) oraz bar. Goście hotelu mogą korzystać z 2 ba-
senów zewnętrznych, otoczonych tarasem słonecznym (leżaki 
i parasole - bezpłatne).
Pokoje
Hotel posiada 68 wygodnych, skromnych pokoi mieszczących 
się w  niskich budynkach. Standardowe pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dwóch dla dzieci) 
zlokalizowane w jednopiętrowych willach na terenie zadbanego, 
zielonegoogrodu, wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, 
WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
TV-sat, telefon, sejf (płatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty 
oraz balkon.
Wyżywienie
Śniadania (07:30-10:30) w formie bufetu w restauracji głównej. 
Za dopłatą możliwość rezerwacji pobytu z dwoma posiłkami - 
dodatkowo obiadokolacje (19:30-22:30) w formie bufetu w re-
stauracji głównej (kuchnia lokalna i międzynarodowa). Napoje 
między posiłkami oraz do obiadokolacji za dodatkową opłatą.

Program sportowy i animacyjny
Raz w tygodniu wieczór tematyczny z muzyką na żywo. Ponadto 
dostępny tenis stołowy oraz stół do bilarda (za opłatą).
Internet
W hotelu stanowisko komputerowe z internetem oraz bezpłatny 
internet Wi-Fi w lobby w budynku głównym.
www.altinkaya-cyprus.com

We dwoje

Dobrze utrzymany obiekt oraz sprawdzony serwis za niewygórowaną cenę! Szczególnie polecany osobom ceniącym odkrywanie lokalnych 
atrakcji, ponieważ ze względu na lokalizację hotel stanowi dobrą bazę wypadową.

Altinkaya Resort – Kyrenia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 czwartki

CENA OD

1449 zł

KOD IMPREZY: CYW CENY 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 2170 2849 3799

Maj od 1449 1999 2599 3499

Czerwiec od 1699 2299 2999 4020

Lipiec od 1830 2470 3230 4299

Sierpień od 1799 2420 3199 4220

Wrzesień od 1520 2070 2699 3630

Październik od 1499  2670 

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

Dopłata za obiadokolacje od 406 812 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Włochy Kalabria

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Wrocław 
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Włochy Kalabria

W regionie
Reggio di Calabria
Jedno z bardziej znanych miast regionu, zwane 
miastem bergamotki, Bronzi di Riaci i Fata-
morgany. To jedno z niewielu dużych miast. 
Promenada nadmorska (lungomare) nazwana 
została „najpiękniejszym kilometrem Włoch” 
ponieważ można z niej podziwiać Sycylię z cha-
rakterystycznym stożkiem wulkanicznym Etny. 
Wizyta tutaj to obowiązkowy punkt wakacji na 
południu Włoch.
Tropea 
Ta znana i uznawana za najpiękniejszą na Ka-
labrii, nadmorska miejscowość jest cenionym 
uzdrowiskiem wznoszącym się na szczycie 
skalnego urwiska, które wpada do Morza 
Tyrreńskiego. Spacer po uliczkach tego miasta 
to nie tylko klimat niesamowitego południa 
Włoch, ale także niezapomniane widoki na 
morze i symbol miasta - Kościół na Wyspie 
(Santa Maria dell’Isola). Z tarasów widokowych 
w centrum można podziwiać Wyspy Liparyjskie 
z wulkanem Stromboli na pierwszym planie, 
a wieczorem - zachody słońca.

Soverato
Usytuowane przy jednej z najładniejszych i sze-
rokich plaż nad Morzem Jońskim. Przyciąga 
miłą, śródziemnomorską atmosferą oraz dużą 
promenadą z licznymi sklepami i restauracja-
mi. Ta „perła Morza Jońskiego” kiedyś była sta-
rożytną kolonią, dziś nowoczesnym miastem, 
które latem tętni życiem.
Catanzaro
Stolica Kalabrii, zbudowana na kilku wzgórzach 
połączonych olbrzymimi mostami. Dawne XVI-
-wieczne centrum produkcji jedwabiu. Obecnie 
to tętniącą życiem stolica z główną ulicą 
handlową Corso Mazzini, przy której znajdują 
się najważniejsze zabytki Catanzaro.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-ho-
tel-lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek lo-
kalnych, posiłków i napoi innych niż wymienio-
ne w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, 
podatków turystycznych płatnych bezpośred-
nio w hotelach: okolice Copanello ok. 14 EUR/
os./tydzień i ok. 20 EUR/os./2 tygodnie, okolice 
Pizzo i Tropei ok. 2 EUR/os./dzień, okolice Capo 
Vaticano ok. 1 EUR/os./dzień, okolice Ricadi 
ok. 1 EUR/os./dzień oraz innych wydatków 
osobistych.
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Włochy
Kalabria

Położona na końcu „włoskiego buta”, pełna zabytków 
i cudów natury, sennych miasteczek i malowniczych 
zatok z piaszczystymi plażami. Kalabria to nastrój 
włoskiego południa gdzie życie płynie powoli i czas 
jakby zatrzymał się w miejscu. Nie znajdzie się tu 
wielkomiejskiego zgiełku ani wielkich kurortów, 
jest natomiast piękna przyroda, słońce, smak 
południowego wina i owoców morza w lokalnej 
trattorii.

Informacje ogólne 

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

Czas
Jak w Polsce.

Język urzędowy
Włoski

Waluta
EUR - euro. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W więk-
szości miejscowości turystycznych znajdują 
się placówki banków i bankomaty.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. We Włoszech używa 
się innych typów gniazdek niż w Polsce. 
Zazwyczaj występują gniazdka typu L, 
z trzema dziurkami w jednym rzędzie. 
Pasują do nich polskie cienkie wtyczki (jak 
od ładowarki do telefonu). Natomiast nie 
pasują okrągłe grube wtyczki (jak od su-
szarki do włosów czy zasilacza do laptopa). 
W takich przypadkach konieczne jest uży-
wanie adaptera (przejściówki). Dostępne są 
one w hotelowych recepcjach (bezpłatnie, 
kaucja ok. 5 EUR), można także zakupić je 
w Polsce w supermarketach budowlanych 
(ok. 20 zł) lub we Włoszech w większych 
supermarketach (ok. 2 EUR).

Telefony
Telefony komórkowe działają na terenie 
całych Włoch. Koszty połączeń w roamingu 
do polskich sieci komórkowych prosimy 
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w re-
gionie Kalabria (Włochy) trwa od połowy 
czerwca do połowy września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 10 EUR, 
woda 1 l - ok. 1,5 EUR, 
piwo w barze od 4 EUR, 
kawa w kawiarni od 1,5 EUR.

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

Czy wiecie, że ponad 30% oliwy z oliwek produ-
kowanej we Włoszech pochodzi z Kalabrii?

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
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Wycieczki lokalne

Wyspy Liparyjskie „3 wyspy: rejs, spacer i Spa”
Poznaj niezwykłą historię wysp Liparyjskich od czasów Odyseusza 
po dziś dzień. Zabierzemy Cię na malowniczą wyspę Lipari - naj-
większą w archipelagu, która składa się z wąskich uliczek, małych 
sklepików i oryginalnej, morskiej kuchni. Następie popłyniemy 
na wyspę Vulcano, gdzie oddamy się kąpielom w uzdrawiają-
cych błotach siarkowych lub krystalicznej wodzie morskiej, a dla 
pragnących wrażeń proponujemy spacer na szczyt krateru. Już 
w czasach antycznych dobre właściwości wyspy wykorzystywały 
damy cesarskich dworów. Wyspa Stromboli - trzecia podczas ca-
łodziennej wycieczki - to prawie 1000 m n.p.m. skały wulkanicz-
nej, z której rozpościerają się zapierające dech w piersiach widoki. 

Zieleń natury kontrastuje tutaj z czarną skałą wulkanu. Ta cało-
dzienna wyprawa statkiem jest niepowtarzalna. Ludzie z całego 
świata przyjeżdżają w tą część Włoch, by poczuć klimat właśnie 
tego miejsca i poszukać mitycznego boga wiatrów Eola oraz przy 
odrobinie szczęścia wypatrzeć delfiny. Cena od 239 zł/os.

Perła Sycylii – Taormina
Już sama podróż wzdłuż wybrzeża, przejazd w kierunku Cieśniny 
Messyńskiej przez Scillę usytuowaną na „mitycznej skale”, dostar-
czają ogromnych wrażeń. Po przeprawie promowej na Sycylię, 
panoramiczną trasą poprzez Messynę dotrzemy do Taorminy. 
Malownicze uliczki, stare, zabytkowe kamieniczki, przyozdobione 
sycylijską ceramiką i niezliczone schody na zboczach Monte Tauro 
sprawiają, że wciąż czujemy tu charakterystyczny, średniowieczny 

Płynąc na Wyspy Liparyjskie poczują się Państwo 
jak pierwsi kolonizatorzy greccy. Siarkowe spa, 
czarne plaże oraz aktywny wulkan są do Pań-
stwa dyspozycji. Erupcje i dym nad Stromboli 
uświadamiają, że natura jest dzika, nieokieł-
znana, ale zarazem fascynująca. Brak licznych 
dróg i samochodów oraz przestrzeń morza 
wprowadzi Państwa w stan spokoju ducha. Już 
Rzymianie budowali tu swoje posiadłości letnie, 
a współcześni światowi celebryci znaleźli idealne 
miejsce na włoskie wakacje.

Mateusz Woźniak
Rezydent Rainbow

Włochy
Kalabria
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Stromboli

Taormina
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klimat. Tłem i dopełnieniem tego kolorowego, sielankowego kra-
jobrazu jest majestatyczna Etna. Koniecznie należy wybrać się do 
teatru grecko – rzymskiego, skąd rozpościera się, jak to określił 
Iwaszkiewicz „najpiękniejszy widok świata”, zwłaszcza na szczyt 
Etny. Czas wolny na samodzielny spacer po miasteczku (ok 3,5 h 
czasu). Cena od 249 zł/os.

Prawdziwie włoski klimat - Stromboli nocą
To niepowtarzalna szansa obejrzenia nocnego spektaklu - aktyw-
ności wulkanicznej na Stromboli i spędzenia kilku godzin w uro-
czym, portowym miasteczku San Vincenzo. Stromboli to jeden 
z nielicznych wulkanów na świecie, i jedyny we Włoszech, będący 
w stanie ciągłej aktywności. Z dużą regularnością wyrzuca on 
lawę, gazy i pyły na wysokość od kilku do kilkudziesięciu metrów, 
co najlepiej widać wieczorem i nocą. Po przypłynięciu na wyspę 
jest sporo czasu wolnego na spacer po miasteczku z dużą ilością 
kafejek i sklepów oraz spacer do punktu widokowego, z którego 
można podziwiać aktywność wulkanu. Powrót do hotelu nocą. 
Cena od 219 zł/os.

Capo Vaticano-Tropea-Pizzo Kalabria
Najpierw pojedziemy do Capo Vaticano: widok z punktu wi-
dokowego na Costa degli Deimalownicze wybrzeże morza 
Tyrreńskiego. Niekiedy widoczna jest Sycylia oraz kilka Wysp 
Liparyjskich. Następnie pokonamy 20-minutową trasę do Tropei 
- miasta, które według legendy miał założyć sam Herkules. Czas 
wolny (około 2,5 godziny), spacer po ciasnych uliczkach, szansa 
dla odważnych na spróbowanie lodów z cebuli, zakup lokalnych 
produktów takich jak makaron fileja czy kiełbasa nduja. Po czasie 
wolnym wspólny posiłek (zazwyczaj makaron, później sałatka, 
wino i woda). Wzdłuż wybrzeża pojedziemy do Pizzo, gdzie 
spędzimy ok. 2 godziny. Na piazza della repubblica lody Tartufo 
smakują najlepiej! Lody, które powstały przez przypadek podbiły 
wszystkie serca. Ale Pizzo to nie tylko słodycz, to kawałek historii 
o szwagrze Napoleona z zamkiem w tle. Cena ok. 50 EUR/os.

Regio Calabria + Scilla
Wizyta w Muzeum Narodowym (dla chętnych, ok. 8 EUR wstęp), 
w którym zobaczymy słynne posągi z brązu z Riace (przypisy-
wane Fidiaszowi!). Indywidualny spacer po najpiękniejszym ki-
lometrze Włoch - nadmorskiej promenadzie Reggio di Calabria 
i eleganckiej ulicy handlowej Corso Garibaldi. W drodze powrot-
nej wzdłuż przepięknego „Costa Viola” zatrzymujemy się w Scilla 
– mitycznym czarującym miasteczku, u wybrzeża którego sam 
Odyseusz walczył z mitycznym potworem Scyllą. Obecnie miejsce 
to znane jest z połowów miecznika. Na koniec podróży spacer po 
starej dzielnicy rybaków Chianalea. Cena ok. 45 EUR/ os.

Zwiedzanie

Santa Maria dell’Isola
Niezwykłe sanktuarium na szczycie klifu - jeden z symboli miasta 

Tropea. Na tyłach kościoła można podziwiać przepiękny ogród, 
w którym dominuje roślinność śródziemnomorska.

Pora w rejs! Miasteczko portowe Vibo Valentia
Powstałe prawdopodobnie w VII wieku p.n.e. jest dziś popu-
larnym ośrodkiem czarteru jachtów. Ze względu na dogodną 
lokalizację to również najlepszy punkt wyjściowy do rozpoczęcia 
żeglugi i poznawania regionu Kalabrii. Liczne zabytki zadowolą 
miłośników zwiedzania. Zamek normański, mury Hipponina, łaź-
nie rzymskie, Katedra Santa Maria Maggiore e San Leoluca, czy 
kościół Santa Ruba zbudowany przez papieża Kaliksta II. Centrum 
miasta tworzą budynki powstałe w okresie neoklasycznym.

Kuchnia

Pokochasz włoskie przysmaki
Jedna z najbardziej uwielbianych i popularnych kuchni świata. 
Z tradycyjnych potraw włoskich koniecznie trzeba spróbować: 
spaghetti lub innych makaronów oraz risotto. Nie zapomnij oczy-
wiście o słodkościach takich jak panna cotta czy tiramisu. W trak-
cie pobytu w Kalabrii warto również skosztować tradycyjnego 
makaronu kalabryjskiego - fileja.

Serów do wyboru, do koloru
Podróż po Kalabrii nie może obyć się bez zakupu kilku trady-
cyjnych włoskich serów. Wyróżnia się: sery miękkie (mozzarella, 
gorgonzola, ricotta), półtwarde (caciocavallo, provolone), twarde 
(parmezan, pecorino). Wszystkie będą niezapomnianą ucztą dla 
podniebienia, gdy jeszcze podkreślimy ich smak lampką wybor-
nego wina.

Rubinowe Cirò oraz bursztynowe Vecchio Amaro del Capo
Najsłynniejszym winem w tym regionie jest wino Cirò, które po-
wstaje w winnicach położonych wzdłuż Morza Jońskiego. Według 
lokalnej legendy wino Cirò wywodzi się w prostej linii od wina 
Krimisa, którym kalabryjscy sportowcy świętowali zwycięstwa 
odnoszone na antycznych Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast 
likier, którego nie można przegapić w Kalabrii to Vecchio Amaro 
del Capo, czyli „stara gorzałka” o pysznym, ziołowym smaku.

Dla ochłody – lody tartufo!
Przepyszne lody, z których słynie przepiękna zabytkowa miej-
scowość Pizzo. Deser ten ma formę czekoladowo-śmietankowej 
kuli posypanej kakao, a w środku wypełnionej płynną czekoladą 
lub likierem.

Relaks

Daj się porwać festiwalowemu szaleństwu!
W regionie Kalabrii w sezonie letnim organizowane są różnego 
rodzaju festiwale zwane sagrami. Najważniejszym jest Galatro - 
festiwal oliwy z oliwek, podczas którego degustuje się to zdrowe 

“płynne złoto”. Akompaniament całego wydarzenia stanowią 
również degustacja win i koncerty jazzowe. W lipcu odbywa się 
np.: festiwal tradycji lokalnych produktów oraz festiwal dell’Ala-
lunga – święto Morza Śródziemnego, natomiast w sierpniu może-
my przyjrzeć się, jak Włosi świętują Ferragosto, włoski sylwester 
w środku lata. Gwar i pozytywna atmosfera festiwali przyciągają 
tłumy smakoszy.

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.

Scilla
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Położenie
Luksusowy hotel położony na wysokim brzegu w śródziem-
nomorskim ogrodzie, składający się z budynku głównego oraz 
z budynków bocznych o niskiej zabudowie. Ok. 1 km do histo-
rycznego centrum Tropei, gdzie znajduje się wiele restauracji, 
sklepów i pub’ów. Do lotniska w Lamezia di Terme ok. 60 km. 
Obowiązkowy podatek turystyczny płatny bezpośrednio w hotelu 
ok. 2 EUR/os./dzień.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 50 m od piaszczystej plaży (zjazd 2 win-
dami lub zejście schodami). Bezpłatny serwis plażowy 2 leżaki i 1 
parasol/pokój. Bezpłatne ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna z tarasem, restauracja Le Ter-
razze, restauracja na plaży i 2 pizzerie (przy plaży i przy hotelu), 
2 bary, basen, brodzik dla dzieci. Bezpłatne leżaki i parasole przy 
basenie. Brak ręczników kąpielowych.
Pokoje
264 gustownie urządzone standardowe pokoje 2-os. (max. 1 do-
stawka). Większość pokoi w budynku głównym z widokiem na 
okolicę hotelu (pow. ok. 20 m2) lub na ogród (pow. ok. 23 m2). 
Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, su-
szarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., 
telefon, bezpłatny sejf, czajnik, minibar (1 butelka wody/os./
dzień codziennie uzupełniana), większość z balkonem lub tara-
sem. Pokoje superior znajdują się w budynkach bocznych (pow. 
ok. 26 m2) z widokiem na ogród lub morze. Na potwierdzenie 
pokoje: rodzinne (pow. ok. 40 m2) w budynkach bocznych, dla 2 
osób dorosłych i max. 3 dzieci z dodatkową sypialnią i łazienką; 
pokoje deluxe (o pow. ok. 23 m2) posiadają dodatkowo prywatny 
taras z jacuzzi; pokoje 1-osobowe (pow. ok. 10 m2) bez balkonów. 
Płatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat (ok. 10 EUR/dzień).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bufetu. 
Ponadto: pizzeria Bella, pizzeria i bar na plaży, bar główny i snack 
bar. Napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole (w wybranych ba-
rach w godz. 10:00-24:00), lody dla dzieci z mini klubu.

Program sportowy i animacyjny
Kort tenisowy, tenis stołowy, siatkówka plażowa, fitness, aero-
bik, aqua aerobik, dyskoteka (23:00-02:00), mini klub (dla dzieci 
w wieku 4-12 lat). Za dopłatą centrum SPA: sauna, łaźnia parowa, 
mała siłownia.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.roccanettuno.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Nowoczesny kompleks dla ceniących wypoczynek w luksusowym otoczeniu – to jeden z najlepszych hoteli w całej Kalabrii, wysoko oceniany 
na portalach społecznościowych. Największą zaletą hotelu są eleganckie pokoje, a także wysoki standard świadczonych usług i wyśmienita 
kuchnia. Doskonała oferta dla osób aktywnych, lubiących sport oraz dla rodzin z dziećmi. Do centrum i urokliwej Tropei zaledwie 15 minut pieszo.

LABRANDA Rocca Nettuno Tropea – Tropea 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

4099 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: KLA CENY 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 4099 7199 7349 12530

Czerwiec od 4170 7320 7470 12730

Lipiec od 4370 7670 7799 13320

Sierpień od 4370 7670 7799 13320

Wrzesień od 4149 7430 7430 12920

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3130 4999 

Cena za dziecko (2-17 lat) już od 849 849 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel położony w samym centrum zatoki Zambrone, na wzgórzu 
skąd rozciągają się przepiękne widoki na wybrzeże Morza Tyr-
reńskiego. Wieczorami okazja do podziwiania romantycznych 
zachodów słońca na tle Wysp Liparyjskich. Ok. 400 m do niewiel-
kiej miejscowości Marina di Zambrone ze skromnym wyborem 
sklepów i barów oraz 3 km do centrum Zambrone. Ok. 8 km do 
historycznego centrum słynnej Tropei, gdzie znajduje się szeroki 
wybór sklepików, kafejek i restauracji. Ok. 300 m od stacji kole-
jowej Zambrone, z której łatwo dostać się do Tropei, Parghelia, 
Pizzo. Do lotniska w Lamezia di Terme ok. 50 km. Obowiązkowy 
podatek turystyczny dla Gości powyżej 16 roku życia - płatny na 
miejscu w hotelu - ok. 2 EUR/os./dzień.
Plaża
Do prywatnej piaszczysto-żwirowej plaży ok. 400 m, hotel or-
ganizuje transfery prywatnym busem (w godz. 08:30-13:00 oraz 
15:30-20:00). Bezpłatne leżaki i parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna, 2 bary. Basen o nieregularnym 
kształcie ze słodką wodą i wydzieloną częścią dla dzieci. Bezpłat-
ne leżaki i parasole przy basenie, ręczniki kąpielowe za dodatko-
wą opłatą (ok. 7 EUR/tydz.). Ponadto: pralnia, sala konferencyjna.
Pokoje
70 pokoi o różnym standardzie i pow. ok. 15-40 m2 zlokalizowa-
nych w kilku budynkach. Pokoje typu standard wyposażone są 
w: łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka do włosów), indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację (od czerwca do września), TV 
Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (konsumpcja dodatkowo 
płatna), balkon lub taras z widokiem na otoczenie hotelu lub 
morze. Dodatkowo pokoje typu economy (na parterze, bez tara-
su) położone bliżej plaży, ale oddalone od restauracji (przejście 
schodami: 130 stopni). Pokoje rodzinne zlokalizowane od strony 
morza składające się z pokoju dziennego oraz oddzielnej sypialni 
o pow. ok. 35-50m2. Pokoje typu economy i rodzinne wyposażone 
jak pokój standardowy. Na zapytanie i potwierdzenie łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat (płatne dodatkowo ok. 6 EUR/dzień).

Wyżywienie
Śniadania kontynentalne w formie bufetu (07:30-09:30), obiado-
kolacje (19:30-21:00) serwowane do stolika, bufet sałatkowy. Za 
dopłatą lunche (12:30-14:00). Ponadto 0,25 l wina i 0,5 l wody na 
osobę serwowane do lunchu i obiadokolacji. Restauracja serwuje 
dania kuchni włoskiej i międzynarodowej.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci w języku włoskim od połowy 
czerwca do połowy września. Ponadto: mini klub dla dzieci, plac 
zabaw dla dzieci, fitness, siłownia, siatkówka plażowa.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.scogliodelleone.it

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Hotel o dobrym standardzie, oferujący wspaniałe widoki i bliskość rozrywek w malowniczej Tropei – najpiękniejszym miasteczku Kalabrii! 
Obiekt cieszący się bardzo dobrymi opiniami naszych Gości. Polecamy głównie rodzinom z dziećmi ze względu na komfortowe pokoje 
rodzinne, a mając na uwadze kaskadowe położenie – osobom młodym i aktywnym.

Scoglio del Leone – Zambrone 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1899 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: KLA CENY 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 2949 3720 5270

Czerwiec od 2049 3020 3770 5349

Lipiec od 2699 4199 4849 7349

Sierpień od 2170 3170 3970 5630

Wrzesień od 1899 2730 3499 4899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1849 2449 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1049 1049 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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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.

Rozległy ośrodek w spokojnej okolicy - największy i jeden z niewielu o tak dobrym standardzie w całej Kalabrii. Doskonała oferta 
na wypoczynek dla osób aktywnych, lubiących sport oraz dla rodzin z dziećmi. Hotel w ofercie od wielu sezonów, cieszący się dobrymi 
opiniami naszych Gości. Polecamy dla osób, które oczekują od hotelu zapewnienia wszelkich atrakcji na jego terenie.

Falkensteiner Club Funimation Calabria (ex. Garden Resort Calabria) – Pizzo 
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: niedziele

KOD IMPREZY: KLA CENY 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 4299 4899 7699

Czerwiec od 2749 4499 5020 8020

Lipiec od 3620 6120 6549 10730

Sierpień od 3249 5199 5930 9199

Wrzesień od 2699 4530 5020 8070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 3770 

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

CENA OD

2620 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 usytuowany w spokojnej i urokliwej okolicy wśród buj-
nej roślinności śródziemnomorskiej. Ok. 15 km do Pizzo, gdzie 
znajdują się sklepy, restauracje, pizzerie (hotelowy bus 2 x na 
dzień, oprócz niedziel, ok. 5 EUR/os. w obie strony). Ok. 20 km 
do Lamezia di Terme. Obowiązkowy podatek turystyczny - płatny 
na miejscu - ok. 2 EUR/os./dzień.
Plaża
Hotel zlokalizowany przy piaszczysto-żwirowej plaży (przejście 
przez las piniowy) oddalonej od 300 do 500 m od hotelu w za-
leżności od położenia pokoju. Bezpłatne leżaki i parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracjae: główna i na plaży, 3 bary: bar główny, przy 
plaży i przy basenie. 2 baseny ze słodką wodą (dla aktywnych 
i relaksacyjny), brodzik dla dzieci (słodka woda), bezpłatne leżaki 
i parasole przy basenie. Ręczniki kąpielowe płatne ok. 16 EUR/
tydzień (z codzienną wymianą dodatkowo ok. 3 EUR/dzień). Po-
nadto za dodatkową opłatą: sklep, pomoc lekarska, wypożyczal-
nia samochodów, parking (bezpłatny, ilość miejsc ograniczona).
Pokoje
Obiekt dysponuje 580 pokojami standardowymi zlokalizowa-
nymi w kilku budynkach na dwóch piętrach, rozmieszczonych 
w zielonym ogrodzie (pokoje 2-os. o pow. ok. 18 m2, 3-os. o pow. 
ok. 20 m2, 4-os. o pow. ok. 24 m2). W pokojach 4-os. dodatkowe 
łóżka to łóżko piętrowe lub dwie dostawki. Wszystkie pokoje tak 
samo wyposażone: łazienka (prysznic, WC, suszarka do wło-
sów), centralnie sterowana klimatyzacja, TV Sat, telefon, sejf (ok. 
2 EUR/dzień), minibar (w części pokoi, konsumpcja dodatkowo 
płatna), balkon lub taras. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą 
(ok. 5 EUR/dzień) - wymagana wcześniejsza rezerwacja. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogatego 
bufetu. Ponadto: napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w ba-
rach w godzinach ich otwarcia. Za dodatkową opłatą – otwarte 
sezonowo: winobar Enoteca Calabrese pn.-pt., restauracja La 
Dolce Vita, bar Don’t tell Mamma.

Program sportowy i animacyjny
Hotel słynie z bardzo atrakcyjnych programów animacyjnych i bo-
gatego zaplecza sportowego: korty tenisowe (bezpłatne w ciągu 
dnia, dodatkowo płatne wieczorem i w nocy), tenis stołowy, bo-
iska sportowe bezpłatne w ramach zajęć animacyjnych, strzela-
nie z łuku, boccia, gimnastyka, aerobik, stretching, dyskoteka na 
plaży, siatkówka plażowa. Dodatkowo płatne: siłownia i centrum 
wellness. Dla dzieci: plac zabaw, mini disco, mini klub hotelowy 
oraz 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem. Ponadto 
dodatkowo płatna wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w recepcji oraz lobby hotelu.
www.gardencalabria.it

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony na rozległym terenie w pięknym ogrodzie. Ok. 
4 km od Ricadi oraz Capo Vaticano i ok. 7 km od Tropei, gdzie 
znajduje się wiele atrakcji, sklepów i restauracji. Na zapytanie i za 
dopłatą transfer hotelowym busem do Tropei (ok. 14 EUR/2 stro-
ny/ os.) i do Capo Vaticano (ok. 5 EUR/2 strony/ os.). Do lotniska 
w Lamezia di Terme ok. 75 km. Konieczność uiszczenia obowiąz-
kowej opłaty za podatek turystyczny, bezpośrednio w hotelu ok. 
0,75 EUR/os./dzień (dotyczy osób powyżej 14 roku życia).
Plaża
Ok. 50 m do prywatnej, piaszczysto-żwirowej plaży (w zależno-
ści od położenia pokoju, zalecane obuwie ochronne). Bezpłatnie 
2 leżaki i parasol/pokój. Możliwy zakup ręczników plażowych (ok. 
15 EUR) lub ich wypożyczenie (ok. 5 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, ogród, bar z przekąskami. Basen z bez-
płatnymi leżakami (zamykany w godz. 13:00-16:00), basen dla 
dzieci, taras słoneczny. Możliwość wypożyczenia samochodów 
i skuterów za pośrednictwem hotelu.
Pokoje
Hotel posiada 130 pokoi o różnym standardzie zlokalizowanych 
w budynku głównym i w budynkach bocznych. Pokoje standar-
dowe (pow. ok. 20 m2) położone są na parterze i wyposażone w: 
łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, wiatrak przysufitowy, 
TV Sat., bezpłatny sejf, mini lodówkę oraz taras. Pokoje comfort 
(pow. ok. 24 m2) położone na parterze lub 1 piętrze, dodatkowo 
wyposażone w klimatyzację. Pokoje rodzinne (pow. ok. 30 m2) 
dla 4 osób z 1 sypialnią (bez klimatyzacji) lub z 2 sypialniami 
(z klimatyzacją ). Pokoje typu studio bez klimatyzacji (pow. ok. 
31 m2) wyposażone w aneks kuchenny (sprzęt dodatkowo płatny, 
ok. 10 EUR/dzień), łóżko w pokoju dziennym, sypialnię z łóżkiem 
podwójnym i pojedynczym, łazienkę z prysznicem, suszarkę do 
włosów, TV Sat., sejf, balkon lub taras. Płatne łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat (ok. 8 EUR/dzień, konieczna rezerwacja). Brak możliwości 
wstawienia łóżeczka dla dziecka w pokojach typu standard.
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne oraz obiadokolacje w formie bufetu. Za 
dodatkową oplatą lunche serwowane w formie bufetu. Napoje do 

lunchu i obiadokolacji: woda i wino lokalne, nalewane. Pozostałe 
napoje płatne dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft w języku włoskim. Kort 
tenisowy (konieczna wcześniejsza rezerwacja), tenis stołowy, 
siatkówka plażowa, rowery wodne, kajaki, boccia, aerobik. Mini 
klub dla dzieci w wieku 5-12 lat i animacje w języku włoskim, 
plac zabaw.
Internet
Płatny Internet Wi-Fi we wspólnych częściach hotelu (ok. 1,5 EUR/
godz., 5 EUR/5 godz. lub 10 EUR/dzień).
www.villaggiorobinson.com

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Przytulny hotel o dobrym standardzie, cieszący się dobrymi opiniami naszych Klientów. Dzięki bogatej infrastrukturze i animacjom 
jest to idealne miejsce na wypoczynek z dziećmi. Hotel oferuje wspaniałe widoki i bliskość wszelkich rozrywek malowniczej Tropei - 
najpiękniejszego miasteczka w Kalabrii!

Torre Ruffa Robinson – Ricadi +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: KLA CENY 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 2599 3499 4849

Czerwiec od 1820 2770 3549 5130

Lipiec od 2170 3199 4130 5720

Sierpień od 2120 2930 4020 5399

Wrzesień od 1899 2749 3699 5099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1849 2399 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1049 1049 

CENA OD

1799 zł

Kategoria lokalna: ***+

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel położony w miejscowości Parghelia (ok. 1,5 km do centrum) 
na klifowym wybrzeżu La Pizzuta skąd rozciąga się imponujący 
widok na centrum Tropei (ok. 5 km, bus hotelowy: ok. 5 EUR/
os./2 strony), gdzie znajduje się mnóstwo urokliwych uliczek oraz 
sklepy, kafejki i restauracje serwujące doskonałe owoce morza. Do 
lotniska w Lamezia di Terme ok. 60 km. Konieczność uiszczenia 
obowiązkowej opłaty za podatek turystyczny bezpośrednio w ho-
telu ok. 1,5 EUR/os./dzień (nie dotyczy dzieci do 16 lat).
Plaża
Ok. 1,5 km od piaszczysto-żwirowej plaży (bezpłatny bus ho-
telowy kilka razy dziennie). Bezpłatny serwis plażowy: 2 leżaki 
i parasol/pokój. Przy hotelu znajduje się dzika plaża.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, bar przy basenie (09:00-19:00 i 20:00-
24:00), basen z wydzielonym brodzikiem obowiązkowe czepki 
kąpielowe (możliwość zakupu w barze przy basenie, cena ok. 
3 EUR/czepek), ręczniki (pierwszy i każdorazowa wymiana ok. 
3 EUR, kaucja zwrotna ok. 10 EUR), leżaki i parasole bezpłatnie 
(w miarę dostępności), taras słoneczny przy basenie.
Pokoje
116 apartamentów położonych w 3-piętrowych budynkach 
z bocznym widokiem na ogród lub na morze. Każdy apartament 
(dla max. 3 osób dorosłych i 1 dziecka na dostawce) wyposażony 
jest w: sypialnię, pokój dzienny z kanapą, łazienkę z prysznicem, 
suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV 
Sat., telefon, bezpłatny sejf (kaucja zwrotna ok. 10 EUR/klucz 
do sejfu), lodówkę, balkon lub taras. Możliwość skorzystania 
z aneksu kuchennego (kuchenka i lodówka, ok. 70 EUR/tydz.). 
Na zapytanie i potwierdzenie łóżeczko dla dziecka do 2 lat (ok. 
5 EUR/dzień).
Wyżywienie
All Inclusive light: śniadania (07:30-09:30), lunche (12:30-14:00) 
i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu (przy niewielkiej 
ilości gości posiłki są serwowane do stolika). Napoje do lunchu 
i obiadokolacji: 0,25 l wina oraz 0,5 l wody na osobę w cenie. 
Zimne napoje bezalkoholowe dostępne w barze przy basenie 

(kawa i herbata dodatkowo płatne) w godz. 10:00-22:00. Na-
poje alkoholowe oraz napoje butelkowane dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych: aqua aerobik, mini 
klub, zumba, tańce towarzyskie w sezonie: lipiec-sierpień. Ponad-
to: wielofunkcyjne mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, plac 
zabaw i mini klub dla dzieci w wieku 4-11 lat od połowy czerwca 
do połowy września (w języku włoskim).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w recepcji.
www.poggioditropea.it

Light All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin

Hotel położony na rozległym obszarze z przepięknym widokiem na miasto i morze. Polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu 
na przestronne i komfortowo wyposażone pokoje. Hotel w spokojnej okolicy, dla osób poszukujących bazy wypadowej do samodzielnego 
zwiedzania Kalabrii.

Poggio di Tropea – Parghelia-Tropea 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: KLA CENY 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 3499 4199 6270

Czerwiec od 2270 3599 4299 6520

Lipiec od 2830 4599 5230 8199

Sierpień od 2699 4149 5020 7430

Wrzesień od 2270 3649 4299 6599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2130 3049 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 849 880 

CENA OD

2199 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Kompleks usytuowany w spokojnej i urokliwej okolicy w śródziem-
nomorskim ogrodzie o pow. ok. 12 ha na wybrzeżu M. Jońskiego. 
Ok. 10 km do centrum miejscowości Catanzaro Lido, gdzie znajduje 
się niewielki wybór barów, restauracji i sklepów. Ok. 45 km do 
lotniska w Lamezia di Terme. Obowiązkowy podatek turystyczny 
- płatny na miejscu ok. 2,5 EUR/os./dzień (dot. osób wieku od 
10 lat i więcej) oraz ok. 1,5 EUR/os./dzień (dot. osób poniżej 10 lat). 
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 250 m (w zależności od lokalizacji bu-
dynku hotelowego) od prywatnej piaszczysto- żwirowej plaży 
(z łagodnym zejściem do morza) z bezpłatnymi leżakami i para-
solami. Ręczniki kąpielowe płatne ok. 16 EUR/tydzień (po uisz-
czeniu depozytu ok. 11 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna L’Ulivo i restauracja Costa di Simeri, 
3 bary: główny, przy plaży i przy basenie, basen ze słodką wodą 
z wydzieloną częścią dla dzieci (dostępny tylko w ramach zabaw 
animacyjnych, wstęp wyłącznie dla dzieci pod opieką animato-
rów), bezpłatne leżaki i parasole. Ręczniki kąpielowe dostępne 
po uiszczeniu depozytu (ok. 10 EUR) i za opłatą (ok. 16 EUR/tydz. 
z możliwością wymiany lub ok. 3 EUR/dzień bez możliwości wy-
miany). Ponadto: parking, pralnia, sklep, butiki.
Pokoje
265 funkcjonalnie urządzonych pokoi typu superior (2-os. i 3-os., 
pow. ok. 24 m2, z max. 1 dostawką) w kilkunastu bungalowach na 
terenie ogrodu, wyposażonych w: łazienkę (prysznic lub wanna, 
suszarka do włosów), klimatyzację (od poł. czerwca do poł. wrze-
śnia), TV Sat., telefon, minibar (konsumpcja dodatkowo płatna), 
płatny sejf oraz z umeblowany taras. Ponadto pokoje rodzinne 
(pow. ok. 28 m2) 2-os. z max. 2 dostawkami lub łóżkiem piętro-
wym. Płatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat ok. 35 EUR/tydzień 
(konieczna rezerwacja). 
Wyżywienie
All Inclusive Light: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie 
bufetu. Do lunchy i obiadokolacji woda i domowe wino w cenie. 
Ponadto: napoje bezalkoholowe (typu cola, woda, soki, herbata 
typu ice tea) w barach w godzinach ich otwarcia. Napoje alkoho-

lowe za dodatkową opłatą. Ponadto za dodatkową opłatą pełne 
All Inclusive (dodatkowo lokalne alkohole oraz kawa i herbata). 
Lody za dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dorosłych oraz 
posiada zaplecze sportowe i rekreacyjne: 9 kortów tenisowych (z 
wypożyczalnią sprzętu, oświetlenie dodatkowo płatne), tenis sto-
łowy, boiska do piłki nożnej oraz siatkówki. Za dodatkową opłatą 
centrum wellness. Dla dzieci: plac zabaw, mini klub hotelowy.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych hotelu.
www.thsimeri.it

Light All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Duży kompleks hotelowy, położony w spokojnej okolicy, ceniony za wysoką jakość usług. Jest to bardzo dobra propozycja dla rodzin z 
dziećmi oraz osób nastawionych na aktywny wypoczynek. Polecamy dla osób, które oczekują od hotelu zapewnienia wszelkich atrakcji 
na jego terenie, a także chcą skorzystać z wygodnej formuły All Inclusive.

Simeri Village – Simeri Mare 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: KLA CENY 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 3199 5299 5699 9199

Czerwiec od 3249 5399 5770 9349

Lipiec od 3420 5649 6049 9770

Sierpień od 3420 5649 6049 9770

Wrzesień od 3230 5470 5730 9470

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1049 1049 

Dopłata do All Inclusive od 420 840

CENA OD

3199 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Light All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Położenie
Hotel położony na niewielkim wzgórzu w spokojnej i urokliwej 
okolicy wśród bujnej roślinności śródziemnomorskiej. Do niewiel-
kiej miejscowości Le Castella (słynącej z zamku pamiętającego 
pobyt Napoleona w tej części Włoch), gdzie znajdują się sklepy, 
restauracje, pizzerie spacerowa odległość ok. 1,5 km. Ok. 90 km 
do Lamezia di Terme.
Plaża
Obiekt zlokalizowany przy piaszczysto-żwirowej plaży oddalonej 
ok. 100 od hotelu. Bezpłatne leżaki i parasole na plaży (w miarę 
dostępności).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, sejf, restauracja główna Il Ristorante Centrale z pa-
noramicznym tarasem i 2 bary: bar główny i bar przy plaży. Dwa 
baseny (ze słodką i słoną wodą) oraz brodzik dla dzieci. Bezpłatne 
leżaki i parasole przy basenie (w miarę dostępności). Ręczniki 
kąpielowe dostępne po uiszczeniu depozytu ok. 10 EUR i płatne 
ok. 5 EUR/tydzień (wymiana – ok. 1 EUR). Ponadto: sklep, parking 
(w miarę dostępności miejsc), sala telewizyjna.
Pokoje
Obiekt dysponuje 298 pokojami zlokalizowanymi w budynkach 
na terenie dobrze zagospodarowanego zielonego ogrodu. Hotel 
posiada pokoje standardowe: 2-os., 3-os., 4-os. o pow. od ok. 
14 m2 do ok. 26 m2. Wszystkie pokoje tak samo wyposażone: 
łazienka (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, TV Sat., 
telefon, bezpłatny sejf, minibar (konsumpcja dodatkowo płatna), 
balkon lub taras, z widokiem na morze lub otoczenie hotelu. Łó-
żeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą (ok. 18 EUR/dzień) - koniecz-
na wcześniejsza rezerwacja. Obowiązkowy podatek turystyczny 
- płatny na miejscu w hotelu - ok. 2 EUR/os./dzień.
Wyżywienie
All Inclusive Light: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bo-
gatego bufetu. Do lunchy i obiadokolacji woda i domowe wino 
w cenie. Ponadto: napoje bezalkoholowe (typu cola, woda, soki, 
herbata typu ice tea) w barach w godzinach ich otwarcia. Napoje 
alkoholowe za dodatkową opłatą. Ponadto za dodatkową opłatą 
pełne All Inclusive (obejmujące dodatkowo lokalne alkohole oraz 

kawę i herbatę; dostępne wyłącznie dla Klientów powyżej 18 roku 
życia) w godzinach 10:00-23:00.
Program sportowy i animacyjny
Obiekt prowadzi program animacyjny w ciągu dnia i wieczorem 
w hotelowym amfiteatrze i na plaży oraz posiada bogate zaplecze 
sportowe: korty tenisowe, tenis stołowy, boiska do piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki oraz boisko wielofunkcyjne. Dla dzieci: 
plac zabaw oraz mini klub hotelowy (w j. włoskim). Ponadto do-
datkowo płatne: centrum SPA.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w recepcji hotelu.
www.lecastellavillage.it

Malownicze położenie hotelu, bliskość plaży i bardzo dobra włoska kuchnia gwarantują udane wakacje zarówno z rodziną jak i we dwoje. 
Ponadto bogate zaplecze sportowo – animacyjne sprawia, że jest to również świetna propozycja dla Gości nastawionych na aktywny 
wypoczynek w słonecznej Kalabrii.

Le Castella Village – Le Castella 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: KLA CENY 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 4399 4899 7849

Czerwiec od 2699 4570 5020 8149

Lipiec od 3420 5899 6220 10370

Sierpień od 3049 4999 5599 8849

Wrzesień od 2799 4699 5199 8349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 3849 

Cena za dziecko (2-15 lat) już od 699 770 

Dopłata do All Inclusive od 420 840

CENA OD

2620 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel malowniczo położony na wzgórzu z cudownym widokiem 
na zatokę Capo Vaticano i Wyspy Liparyjskie. Ok. 900 m do cen-
trum miejscowości Capo Vaticano i ok. 2 km do stacji kolejowej 
Ricadi. W Capo Vaticano bary, restauracje, supermarket (ok. 
10 min. spacerem). W odległości ok. 12 km znajduje się słynna 
miejscowość Tropea z licznymi atrakcjami, sklepikami, barami, re-
stauracjami oraz bogatym życiem nocnym. Do lotniska w Lamezia 
di Terme ok. 70 km. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty 
za podatek turystyczny, bezpośrednio w hotelu ok. 1,5 EUR/os./
dzień (nie dotyczy dzieci do 14 roku życia).
Plaża
Od wyjścia z kompleksu do piaszczystej, dobrze zagospodaro-
wanej plaży ok. 350 m (przejście prywatną ścieżką hotelową). 
Budynki hotelowe położone są na dość rozległym terenie, stąd 
odległość od pokoju do plaży może być nieco większa. Od połowy 
czerwca do połowy września hotel zapewnia bezpłatny bus do 
plaży (4 x dziennie). Bezpłatny serwis plażowy w czerwcu, lipcu 
i wrześniu: 1 parasol i 2 krzesełka/pokój (dostępność ograniczona; 
w sierpniu serwis plażowy płatny ok. 15 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, bar przy plaży (08:00-20:00), restauracja główna 
(dojście przez ulicę lub przejście podziemne), basen z tarasem 
słonecznym i oddzielny brodzik dla dzieci. Bezpłatne leżaki i pa-
rasole przy basenie.
Pokoje
Hotel posiada 60 standardowych pokoi 2-osobowych i 3-osobo-
wych, rozmieszczonych w bungalowach. Wszystkie pokoje funkcjo-
nalnie urządzone i wyposażone w: łazienkę z prysznicem, suszarkę 
do włosów, płatną indywidualnie sterowaną klimatyzację (ok. 5 
EUR/dzień), TV Sat., telefon, sejf, płatną mini lodówkę (ok. 5 EUR/
dzień) oraz balkon lub taras. Ponadto na zapytanie i potwierdze-
nie pokoje 4-osobowe, apartamenty z kuchnią (brak TV oraz brak 
klimatyzacji) oraz pokoje 1-osobowe. Na potwierdzenie łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat (płatne ok. 7 EUR/dzień w recepcji hotelu).
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne w formie bufetu i obiadokolacje serwo-
wane do stolika (wybór 2 dań z menu). Napoje do obiadokolacji 

płatne dodatkowo. Za dopłatą lunche (wybór 2 dań z menu). 
W restauracji dostępne są krzesełka dla dzieci.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny dla dorosłych oraz dla dzieci 
od połowy czerwca do połowy września w języku włoskim. Po-
nadto: kort tenisowy (za opłatą oświetlenie oraz wypożyczenie 
rakiet tenisowych) oraz wypożyczalnia rowerów i sprzętu wod-
nego: kajaki, rowery wodne, windsurfing (dodatkowo płatne).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.hotelgrotticelle.it

We dwoje Dla rodzin

Doskonała oferta zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla wszystkich ceniących aktywny wypoczynek. Wspaniała, rodzinna atmosfera, 
spokojne otoczenie sprawia, że Goście poczują się tutaj jak w domu. Ze względu na dość górzysty teren polecamy osobom z dobrą 
kondycją.

Grotticelle – Capo Vaticano 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: KLA CENY 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 1820 2649 3399 4770

Czerwiec od 1949 2820 3599 5020

Lipiec od 2320 3499 4220 6199

Sierpień od 2299 3170 4199 5630

Wrzesień od 1999 2899 3699 5199

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

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1399 1820 

CENA OD

1820 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel usytuowany w spokojnej miejscowości Santa Domenica 
di Ricadi na wzgórzu, zaledwie ok. 1 km od słynnej Tropei. Do 
historycznego centrum urokliwej Tropei, gdzie znajdują się liczne 
atrakcje, sklepy, kafejki, restauracje co godzinę dowozi bezpłatny 
bus hotelowy (płatny po godz. 19:00 ok. 1 EUR/os., po północy 
– ok. 3 EUR/os.). Do lotniska w Lamezia di Terme ok. 60 km. Ko-
nieczność uiszczenia opłaty za podatek turystyczny bezpośrednio 
w hotelu ok. 1,5 EUR/os./dzień powyżej 12 roku życia.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 1,5 km od piaszczysto-żwirowej plaży 
w centrum Tropei. Dojazd do plaży bezpłatnym busem hotelo-
wym w godz. 09:00-19:00. Bezpłatnie 1 parasol i 2 leżaki na pokój 
(od 4 rzędy, w miarę dostępności), ręczniki plażowe płatne (ok. 
5 EUR/dzień, 10 EUR/tydz.).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, winda, restauracja, 2 bary: przy basenie 
i w hotelu, taras na dachu z widokiem na panoramę okolicy, basen 
z bezpłatnymi leżakami i parasolami, ręczniki kąpielowe płatne 
(ok. 5 EUR/dzień, 10 EUR/tydz.). Ponadto: sala telewizyjna, a za 
dodatkową opłatą: wynajem samochodów, rowerów, motocykli, 
łodzi.
Pokoje
Hotel oferuje 56 funkcjonalnie urządzonych pokoi, mieszczących 
się w 2 budynkach. Pokoje typu economy 2-os. (możliwość wsta-
wienia 1 dostawki), z widokiem na morze, położonych w budynku 
głównym i budynku bocznym. Pokoje wyposażone w: łazienkę 
z prysznicem, suszarkę do włosów, klimatyzację, TV Sat., telefon, 
sejf (płatny: ok. 2 EUR/dzień/pokój; depozyt ok. 5 EUR), mini lo-
dówkę, niewielki balkon ze stolikiem i krzesłami (nie w każdym 
pokoju). Na potwierdzenie i za dopłatą: łóżeczko dla dziecka do 
2 lat (ok. 5 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne i obiadokolacje w formie bufetu (przy 
małej ilości gości obiadokolacje mogą być serwowane do stoli-
ka). W terminach do 01/06/2019 do obiadokolacji nielimitowana 
woda a w okresie 02/06 – 28/09/2019 do obiadokolacji nieli-
mitowana woda i soki. Za dopłatą (opcja full board plus) lunche 

również w formie bufetu, woda i soki w cenie, pozostałe napoje 
płatne dodatkowo. Raz w tygodniu hotel organizuje wieczór ka-
labryjski z degustacją typowych, regionalnych potraw.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Do dyspozycji gości: kort tenisowy 
(za dodatkową opłatą ok. 10 EUR/godz., konieczna rezerwacja), 
fitness, jacuzzi, plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, piłkarzyki. 
Okazjonalnie wieczory z muzyką na żywo.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.orizzonteblu.it

We dwoje

Kameralny hotel, którego głównymi atutami są dobra kuchnia oraz przyjemna, swobodna atmosfera, a także który może poszczycić się 
wspaniałymi widokami roztaczającymi się z tarasu przy basenie na panoramę Tropei, Capo Vaticano i Morze Tyrreńskie. Dodatkowy plus 
za bliskość Tropei – najpiękniejszego miasteczka w Kalabrii! Polecamy osobom szukającym wypoczynku w zacisznym miejscu.

Orizzonte Blu – Santa Domenica di Ricadi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: KLA CENY 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 3070 3699 5470

Czerwiec od 2199 3299 4020 5849

Lipiec od 2320 3449 4220 6099

Sierpień od 2320 3449 4220 6099

Wrzesień od 2020 2999 3720 5349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1920 2649 

Cena za dziecko (2-6 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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Włochy Kampania

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice 
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W regionie
Neapol
Neapol z widokiem na zatokę i górującym nad 
nimi Wezuwiuszem to jedna z piękniejszych 
włoskich panoram. Pełne zabytków miasto 
(z wpisaną na listę UNESCO starówką) przycią-
ga architektonicznymi perłami w postaci zam-
ków, pałaców (m.in. Palazzo di Capodimonte, 
Como, Gravina czy Reale) i kościołów (jak: St. 
Lorenzo, St. Domenico, St. Chiara). Wieczorny 
spacer klimatycznymi uliczkami miasta i de-
gustacja tradycyjnej pizzy neapolitańskiej przy 
lampce wina to doskonałe zwieńczenie pobytu 
w Neapolu.
Sorrento
Tu można odpocząć od zgiełku i gwaru Neapo-
lu. Miasto słynie z XIV-wiecznej romańskiej ka-
tedry i głównego placu poświęconego poecie 
Tasso. Sorrento otaczają gaje oliwne i cytru-
sowe, a malownicze uliczki pełne kawiarni 
i restauracji zapraszają turystów na wieczorne 
spacery.
Pompeje, Herkulanum i Stabie
Tu czas zatrzymał się w 79 r. Miejscowości 
zostały pokryte popiołem wulkanicznym 
Wezuwiusza, który utrwalił ich budowle, miesz-
kańców i zwierzęta. Pełne turystów Pompeje 
i mniej zatłoczone Herkulanum i Stabie to 
archeologiczne wizytówki Kampanii.
Paestum
Kiedyś kolonia grecka, a dziś jedno z naj-
ważniejszych europejskich parków archeolo-
gicznych (UNESCO). Miasto posiada dobrze 
wyposażoną infrastrukturę turystyczną i znane 
jest z pięknej, piaszczystej plaży, co gwarantuje 
udany odpoczynek.

Amalfi
Dawne kupieckie miasto i port wkompono-
wane w wysokie, skaliste wybrzeże to dziś 
elitarny kurort z tradycjami. Urokliwe, kręte 
uliczki i zaciszne dziedzińce to idealne miejsca 
na spacery i zwiedzanie historycznego centrum 
Amalfi. Miasto tętni wieczornym życiem, kiedy 
to restauracje zapraszają turystów na kolacje 
przy muzyce na żywo.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-ho-
tel-lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek lokalnych, posiłków i napoi innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, podatków turystycznych płatnych 
bezpośrednio w hotelach.

WŁOCHY

KAMPANIA

Salerno

Maiori

Castellammare di Stabia

Ascea Marina

Paestum
Casstellabate

Neapol

Lido Lago

Włochy

Kampania

Włochy
Kampania

Kampania to wyżynno – górzysty region nad Morzem 
Tyrreńskim ze stolicą w Neapolu. Malownicze zatoki 
i wyspy z pięknymi plażami, śródziemnomorska 
roślinność, stare, pełne zabytków architektury 
miasteczka oraz bogate stanowiska archeologiczne, 
gdzie po wybuchu Wezuwiusza czas zatrzymał się 
w miejscu to wizytówki tej części Włoch.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Włoch na podstawie ważnego dowodu 
osobistego.

Czas
Taki jak w Polsce

Język urzędowy
Włoski

Waluta
EUR - euro. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W miej-
scowościach turystycznych znajdują się 
placówki banków i bankomaty.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. We Włoszech używa 
się innych typów gniazdek niż w Polsce. 
Zazwyczaj występują gniazdka typu L, 
z trzema dziurkami w jednym rzędzie. 
Pasują do nich polskie cienkie wtyczki (jak 
od ładowarki do telefonu). Natomiast nie 
pasują okrągłe grube wtyczki (jak od su-
szarki do włosów czy zasilacza do laptopa). 
W takich przypadkach konieczne jest uży-
wanie adaptera (przejściówki). Dostępne są 
one w hotelowych recepcjach (bezpłatnie, 
kaucja ok. 5 EUR), można także zakupić je 
w Polsce w supermarketach budowlanych 
(ok. 20 zł) lub we Włoszech w większych 
supermarketach (ok. 2 EUR).

Telefony
Telefony komórkowe działają w całych 
Włoszech. Koszty połączeń w roamingu 
do polskich sieci komórkowych prosimy 
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Kam-
panii trwa od połowy czerwca do połowy 
września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 10 EUR, 
woda 1 l - ok. 1,5 EUR, 
piwo w barze od 4 EUR, 
kawa w kawiarni od 1,50 EUR.

Wyloty 
Wyloty z Warszawy i Katowic. Zbiórka na 
2 godz. przed planowanym wylotem przy 
stanowisku odpraw Rainbow na wybranym 
lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady.

Czy wiecie, że pizza została wynaleziona w Ne-
apolu? Początkowo popularna wśród biedoty, 
w XVII wieku trafiła na stoły arystokracji.

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

Pompeje i Neapol
Wizyta w Pompejach to jak prawdziwa podróż w czasie. Propo-
nujemy zwiedzanie ruin tego starożytnego miasta, położonego 
u samych stóp Wezuwiusza-wulkanu, którego wybuch w 79 r. n.e. 
zniszczył miasto. Aż do XVII wieku miasto pozostawało pod grubą 
warstwą kamieni i popiołów. Wykopaliska rozpoczęto w 1748 r., 
wtedy to oczom świata zaczęły się pokazywać wspaniałe wille, 
domy, świątynie i budynki użyteczności publicznej.
Po południu poznamy fascynujące oblicze stolicy południowych 
Włoch- Neapolu. Na początek panoramiczny przejazd po „lungo-
mare” - nadmorskiej promenadzie z widokiem na majestatyczny 
Wezuwiusz oraz Castel Nuovo-czyli „Nowy Zamek” będącym 

główną wizytówką architektoniczną Neapolu. Spacer po malow-
niczej starej części miasta będącej centrum historycznym z Pia-
zza del Plebiscito- jeden z największych placów w mieście, przy 
którym znajduje się Pałac Królewski, Teatr San Carlo oraz galeria 
Umberto I. Czas wolny na zakupy na głównej ulicy handlowej 
miasta-via Toledo. Cena od 289 zł/os.

Capri
Całodniowa wyprawa na niezwykle urokliwą wyspę Capri, aktual-
nie ulubione miejsce wakacyjnego wypoczynku VIP’ów i celebry-
tów. To właśnie tutaj swoje wille posiadają zamożni i wpływowi 
ludzie z całego świata. Capri zyskała rozgłos już w starożytności 
dzięki cesarzowi Tyberiuszowi, a w czasach późniejszych dzięki 
poetom, pisarzom i malarzom. Wypłynięcie z portu w Salerno 

Tutaj historia miesza się z nowoczesnością, 
a kuchnia i wina nie mają sobie równych
w całych Włoszech. Poznajcie fascynujący 
Neapol, u podnóża majestatycznego Wezuwiu-
sza, Pompeje – prawdziwą gratkę dla miłośni-
ków kultury antycznej oraz zapierające dech 
w piersiach widoki jednego z najpiękniejszych 
wybrzeży Włoch – Costiery Amalfitańskiej, które 
przyciągają miliony, rozkochanych w klimacie 
południowych Włoch turystów.

Maja Malczak
Rezydent Rainbow

Włochy
Kampania
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Positano

Neapol

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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w rejs promem na wyspę (ok. 2 godz.). Spacer po stolicy wy-
spy Capri i zwiedzanie słynnych ogrodów Augusta. Aby docenić 
w pełni piękno wyspy, szczególnie polecamy: możliwość przejaz-
du do Anacapri i spacer do spektakularnie położonej willi Axela 
Munthe czy odbycia panoramicznego rejsu wzdłuż malowniczych 
wybrzeży wyspy. Cena od 309 zł/os.

Amalfi i Positano
Rejs morski do „perełek” Cosiery Amalfitanskiej-miasteczek 
wkomponowanych w skaliste wybrzeże, utworzone przez pa-
smo Monti Lattari, jednego z najbardziej malowniczych wybrzeży 
Włoch. Wypłynięcie z portu Salerno i przepłynięcie do Amalfi 
(spacer z przewodnikiem i czas wolny na zakupy). Kontynuacja 
rejsu do Positano (wspólny spacer i czas na zakupy). Rejs powrot-
ny do Salerno i transfer do hotelu. Cena od 319 zł/os.

Mozzarella Tour & Paestum
Wycieczka do manufaktury „mozzarella di bufala”, która roz-
sławiła region Kampanii, gdyż to właśnie tutaj produkuje się 
najlepszą mozzarellę we Włoszech. Zobaczymy “bufale”- czarne 
bawolice w ich naturalnym środowisku oraz z bliska przyjrzymy 
się procesowi ręcznego wyrabiania najwyższej jakości sera. Degu-
stacja mozzarelli i lodów w cenie oraz czas na zakupy. Po wizycie 
w manufakturze czas wolny w Paestum, gdzie znajdują się słynne 
wykopaliska z czasów greckich z VI w. p.n.e.: trzy imponujące 
świątynie (Hery, Posejdona i Neptuna). Cena od 159 zł/os.

Wezuwiusz
Wspaniała, półdniowa wyprawa na uśpiony wulkan Wezuwiusz, 
górujący nad Zatoką Neapolitańska. Proponujemy wjazd na wy-
sokość ok.1000 m n.p.m Istnieje możliwość pieszego dojścia aż 
do wygasłego krateru, skąd rozpościera się bajeczna panorama 
na całą okolicę. Cena ok. 40 EUR/os.

Zwiedzanie

Kolej wąskotorowa „Circumvesuviana” z Neapolu do Sorrento
Ze stacji centralnej w Neapolu odjeżdża popularna wśród miesz-
kańców stolicy Kampanii, a także turystów kolejka „podwezu-
wijska” w kierunku Sorrento. Tani i szybki sposób dostania się do 
tego urokliwego miasta ze spektakularnym widokiem na Zatokę 
Neapolitańska i Wezuwiusz.
Cappella Sansevero z „Cristo velato” w samym sercu Neapolu
Wnętrze kaplicy wypełniają prawdziwe arcydzieła sztuki, wśród 
których centralne miejsce zajmuje Cristo velato. Delikatny całun 
spowijający ciało Chrystusa zdaje się być utkany z  jedwabiu, 
podczas gdy wyrzeźbiony jest z niebywałym kunsztem z jednego 
bloku marmuru. Po obu stronach Cristo Velato znajdują się la Pu-
dicizia i il Disinganno, rzeźby o niesłychanej wartości artystycznej, 
stworzone z mistrzowską precyzją i brawurą.

Świątynia Hery w Paestum.
W Paestum znajdują się jedne z najlepiej zachowanych doryckich 
budowli w Europie. Imponująca świątynia Hery wybudowana zo-
stała ok. 550 r. p.n.e. Polecamy wszystkim miłośnikom starożytnej 
architektury.

Poznaj antyczną przeszłość miasta Herkulanum.
Podczas wybuchu Wezuwiusza miasto zostało zalane błotem 
wulkanicznym, którego grubość dochodzi do 12 metrów. Ruiny 
starożytnego Herkulanum zostały odkryte przypadkiem – w roku 
1709 podczas kopania studni natrafiono na scenę teatru miejskie-
go. Odtąd datuje się prace wykopaliskowe, a wiele znalezisk jest 
w lepszym stanie niż w Pompejach, jednym z najsłynniejszych 
wykopalisk jest Willa Papirusów.

Wizytówka stolicy Wybrzeża Sorrento
Piazza Tasso to słynny plac, znajdujący się w centrum Sorren-
to, będący wizytówką miasta. To tutaj skupia się życie miejskie 
i turystyczne. Znajdziemy tu wiele barów, restauracji i sklepów 
z lokalnymi produktami oraz ekskluzywnych butików.

Kuchnia

Zobacz jak powstaje mozarella
Będąc w okolicach Paestum koniecznie odwiedźcie jedną z ma-
nufaktur, w której produkuje się ręcznie, według starodawnej 
receptury, mozzarellę. Warto się tam wybrać, aby zobaczyć jak 
powstaje ten pyszny ser. Po zwiedzaniu czas na degustacje!

Skosztuj lokalnych win
Starożytni Rzymianie, uważali Kampanię za najlepszy region do 
uprawy winorośli. Na północ od Neapolu narodziło się legendarne 
już wino Falerum, natomiast dzięki Grekom pojawiły się takie od-
miany, jak: Aglianico, Greco czy Falanghina. Na tej bazie powstawa-
ło do czasów współczesnych mnóstwo doskonałych gatunków win.

Relaks

Relaks w Termach Contursi
Oddaj się błogiemu odpoczynkowi duszy i ciała w kompleksie ba-
senów z wodami termalnymi Contursi, znanych z dobroczynnego 
wpływu na skórę, układ oddechowy i kostny.

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.

Capri
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Położenie
Elegancki hotel zlokalizowany w południowym regionie Włoch 
- Kampanii, usytuowany w spokojnej okolicy, otoczony bujnym 
lasem sosnowym. Hotel znajduje się na dość rozległym terenie 
w pięknym śródziemnomorskim ogrodzie o powierzchni ok. 3 ha 
i oddalony jest o ok. 3 km od parku archeologicznego w Paestum, 
gdzie znajdują się lokalne restauracje i kawiarnie (hotel organi-
zuje wieczorne przejazdy tzw. „trenino” do Paestum, koszt ok. 
5 EUR w 1 stronę). Ok. 110 km do lotniska w Neapolu.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 250 m od piaszczystej, prywatnej 
plaży w zależności od położenia pokoju (przejście ścieżką przez 
las piniowy, z łagodnym zejściem do morza). Bezpłatny serwis 
plażowy (2 leżaki i parasol/pokój) od 3 rzędu. Wypożyczenie 
ręcznika plażowego – koszt ok. 3 EUR za pobranie.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja Oleander (z piecem drzewnym do wypieku 
pizzy), bar, basen oraz strefa jacuzzi z bezpłatnymi leżakami i pa-
rasolami. Ponadto: taras słoneczny, wypożyczalnia samochodów 
i rowerów, pralnia.
Pokoje: 
Hotel oferuje nowocześnie urządzone 2-osobowe pokoje supe-
rior oraz deluxe (z max. 2 dostawkami w formie normalnego 
łóżka rozkładanej sofy lub wysuwanego łóżka). Wszystkie po-
koje tak samo wyposażone w: łazienkę (prysznic, suszarka do 
włosów), klimatyzację, TV Sat. (brak polskich kanałów), bezpłat-
ny sejf, telefon, minibar (konsumpcja dodatkowo płatna) oraz 
balkon. Pokoje superior znajdują sie budynku głównym (pow. 
ok. 32 m2). Pokoje deluxe (pow. ok. 30 m2) umiejscowione są 
w niskich budynkach rozlokowanych w ogrodzie. Na zapytanie 
i  potwierdzenie dwupokojowe apartamenty (elegance oraz 
family, 2,- 5-osobowe), usytuowane na parterze, wyposażone 
dodatkowo w aneksy kuchenne. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - 
na zamówienie i za dodatkową opłatą (ok. 10 EUR/dzień). Hotel 
pobiera podatek turystyczny – płatny obowiązkowo w recepcji 
hotelu w dniu przyjazdu – w wysokości ok. 1,50 EUR/os./dzień. 
Wysokość podatku może ulec zmianie.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (w godz. 07:30-09:30) oraz obiado-
kolacje serwowane do stolika (w godz. 19:30-21:30, wybór z 3 
pozycji menu na pierwsze oraz drugie danie, owoce lub deser). 
Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny zarówno dla do-
rosłych jak i dzieci (w terminie od 24.05 do 19.09) wieczorem 
i w ciągu dnia: spektakle, występy, gry i zabawy.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych hotelu.

Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Bardzo elegancki i nowocześnie urządzony hotel zlokalizowany w rozległym ogrodzie, polecany bardzo wymagającym Klientom. Hotel posiada 
rozległy ogród w eklektycznym stylu, a także dużą strefę basenową, gdzie w pełni można oddać się relaksowi. Właściciele hotelu przywiązują 
ogromną wagę do wystroju wnętrz oraz dbają o spokojny wypoczynek Gości. Dodatkowo, hotel bardzo lubiany jest za wyśmienitą kuchnię!

Oleandri Resort – Paestum 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

KOD IMPREZY: KAM CENY 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 3399 5949 6020 10270

Czerwiec od 3420 6599 6049 11370

Lipiec od 4949 8949 8599 15299

Sierpień od 4049 6499 7099 11199

Wrzesień od 3070 5399 5470 9349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 3999 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 999 999 

CENA OD

3070 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Nowoczesny i elegancki hotel, położony zaledwie 10 min spa-
cerem od ścisłego centrum Salerno pełnego barów, restauracji 
sklepów, tuż przy nadmorskiej promenadzie prowadzącej do uro-
kliwej mariny oraz do portu. Z portu w Salerno odpływają statki 
między innymi na Sardynię i na Sycylię. Do lotniska w Neapolu 
ok. 60 km.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 50 m od piaszczysto-żwirowej, pu-
blicznej plaży. Serwis plażowy dodatkowo płatny ok. 20 EUR za 
komplet 2 leżaków i parasola. Plaża oddzielona od hotelu pro-
menadą, wzdłuż której usytuowane są liczne bary i restauracje.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne, eleganckie lobby, windy, restauracja 
główna, piano bar. Ponadto: sala konferencyjna, punkt wymiany 
walut, informacja turystyczna, przechowalnia bagażu. Za dodat-
kową opłatą: pralnia, wypożyczalnia samochodów, parking oraz 
opiekunka do dziecka.
Pokoje: 
Hotel dysponuje 286 przestronnymi i nowocześnie urządzonymi 
pokojami. Standardowe pokoje 2-os. z możliwością pojedynczej 
dostawki w postaci normalnego łóżka lub rozkładanej sofy (do-
stawka na potwierdzenie) wyposażone są w: łazienkę (prysznic 
lub wanna, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną kli-
matyzację, TV Sat., bezpłatny sejf, telefon, minibar (konsumpcja 
dodatkowo płatna). Hotel pobiera podatek turystyczny – płatny 
obowiązkowo w recepcji hotelu w dniu przyjazdu – w wysokości 
ok. 3,00 EUR/os./dzień. Wysokość podatku może ulec zmianie. 
Pokoje 3 i 4 osobowe na potwierdzenie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu oraz obiadokolacje ser-
wowane do stolika (wybór z 2 pozycji menu na pierwsze oraz 
drugie danie, owoce lub deser). Napoje do obiadokolacji dodat-
kowo płatne. Możliwość rezerwacji posiłków bezglutenowych 
(w recepcji/restauracji hotelu).
Program sportowy i animacyjny
Z uwagi na położenie hotelu blisko centrum, hotel nie prowadzi 
animacji. W pobliżu hotelu znajdują się liczne bary, restauracje, 

dyskoteki. Ponadto hotel oferuje bogate centrum SPA. Goście 
hotelowi mogą bezpłatnie korzystać z basenu oraz siłowni. Za 
dodatkową opłatą: zabiegi kosmetyczne, masaże.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Przy plaży We dwoje

Elegancki, miejski hotel dedykowany osobom wymagającym, chcącym korzystać z uroków malowniczego Salerno. Jego zdecydowanym 
atutem jest lokalizacja blisko centrum miasta, które oferuje pełen wachlarz atrakcji w postaci licznych restauracji, barów, sklepów. Hotel 
ceniony wśród Gości za doskonałą kuchnię oraz wysokiej jakości serwis.

Grand Hotel Salerno – Salerno 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

KOD IMPREZY: KAM CENY 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 2220 3799 4220 6849

Czerwiec od 2330 3999 4399 7199

Lipiec od 2930 5099 5399 9020

Sierpień od 2720 4470 5049 7970

Wrzesień od 2349 4070 4430 7299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2370 3799 

Cena za dziecko (2-8 lat) już od 1320 2120 

CENA OD

2220 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Light 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.

Kategoria lokalna: ****
Wygodny hotel tuż przy piaszczystej plaży, zlokalizowany w spokojnej okolicy. Wśród naszych Gości szczególnie lubiany za dobrą kuchnię 
oraz swobodną, wakacyjną atmosferę. Ze względu na bogaty program animacyjny, w tym także animacje w języku polskim i wygodną 
formułę All Inclusive polecamy rodzinom z dziećmi!

Sabbiadoro – Lido Lago 
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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: piątki

KOD IMPREZY: KAM CENY 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 3449 3849 6270

Czerwiec od 2130 3670 4070 6630

Lipiec od 2870 5020 5299 8899

Sierpień od 2530 4099 4730 7349

Wrzesień od 2070 3630 3970 6570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2170 3499 

Cena za dziecko (3-6 lat) już od 949 1670 

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 usytuowany w pobliżu Parku Narodowego Cilento, z wi-
dokiem na Zatokę Amalfitańską, pomiędzy turystycznymi 
miejscowościami Salerno i Paestum, w niewielkiej miejscowości 
Lido Lago, gdzie znajdują się nieliczne sklepy, bary i restauracje. 
Ok. 12 km od miejscowości Battipaglia i ok. 85 km do lotniska 
w Neapolu.
Plaża
Obiekt położony ok. 50 m do piaszczystej, prywatnej plaży (przej-
ście przez uliczkę, z łagodnym zejściem do morza). Bezpłatny 
serwis plażowy od 3 rzędu (leżak, krzesełko i parasol/pokój).
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, lobby, płatny sejf (ok. 15 EUR/tydz.), restauracja 
główna, bar, basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami (09.00-
13.00 i 15.30-19.00, wymagane czepki, dostępne w recepcji hote-
lu, koszt ok. 2 EUR) i brodzik dla dzieci. Ponadto: sala telewizyjna, 
czytelnia, pralnia, wypożyczalnia samochodów (przez zewnętrz-
ną firmę), parking.
Pokoje: 
62 komfortowe pokoje standardowe (z możliwością dostawki) 
zlokalizowane w budynkach dwu,- i czteropiętrowym wyposa-
żone w: łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka do włosów), cen-
tralnie sterowaną klimatyzację (w godz. 12.00-17.00, 19.00-21.00 
i 23.00-01.30), TV Sat., telefon, minibar (konsumpcja dodatko-
wo płatna). Większość pokoi posiada balkon lub taras. Pokoje 
z widokiem na morze za dodatkową opłatą i na potwierdzenie. 
Łóżeczko dla dziecka płatne ok. 10 EUR/dzień. Hotel nie pobiera 
podatku turystycznego. Pokoje 4 osobowe na potwierdzenie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (08:00-09:30), lunche (13:00-14:00) 
oraz obiadokolacje (20:00-21:00) serwowane do stolika (przy-
stawki, bufet sałatkowy). W cenie do lunchu i obiadokolacji: 
0,5 l wody, 0,25 l wina na osobę. Pozostałe napoje do posiłków 
dodatkowo płatne. W godzinach 15:00-17:00 oraz 21:00-23:00 
napoje: woda, soki, napoje typu cola, piwo oraz wino. Na miej-
scu możliwość rezerwacji posiłków wegetariańskich oraz menu 
bezglutenowego.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych oraz dla dzieci (w wieku 
4-10 lat): zajęcia sportowe, warsztaty, gry zespołowe, lekcje tań-
ca. Dla najmłodszych figloklub: 6 x w tygodniu zajęcia dla dzieci 
z polskim animatorem od połowy czerwca do połowy września. 
Ponadto: wypożyczalnia rowerów w cenie, sala gier, tenis stołowy, 
bule, fitness, siatkówka plażowa, amfiteatr, dyskoteka, wieczorne 
spektakle, piano bar w szczycie sezonu (od czerwca do sierpnia).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych hotelu.

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel zlokalizowany w południowym regionie Włoch – Kampanii, 
w spokojnej okolicy, ok. 4 km od parku archeologicznego w Pa-
estum, gdzie znajdują się lokalne restauracje i kawiarnie. Do po-
pularnego turystycznego Salerno z szerokim wachlarzem atrakcji 
oraz licznymi sklepami, kawiarniami, restauracjami i pizzeriami 
ok. 32 km. Do lotniska w Neapolu ok. 95 km.
Plaża
Ok. 180 m od prywatnej, szerokiej, piaszczystej plaży z bezpłat-
nym serwisem plażowym, zestaw: leżak, krzesło plażowe oraz 
parasol na pokój (dodatkowe leżaki za opłatą ok. 3 EUR). Ręcz-
niki kąpielowe po uiszczeniu depozytu ok. 5 EUR i za dodatkową 
opłatą – pobranie i wymiana ok. 5 EUR.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, winda, restauracja główna, 3 bary: główny, 
przy basenie i przy plaży, basen ze słodką wodą z bezpłatnymi 
leżakami i parasolami. Ręczniki kąpielowe po uiszczeniu depozytu 
ok. 5 EUR i za dodatkową opłatą – pobranie i wymiana ok. 5 EUR. 
Ponadto: parking, pralnia, sala konferencyjna, wypożyczalnia sa-
mochodów i skuterów. Na zapytanie możliwość wypożyczenia 
samochodu za pośrednictwem hotelu.
Pokoje: 
Hotel dysponuje 84 funkcjonalnie urządzonymi i przestronnymi 
2-osobowymi pokojami typu standard o pow. ok. 22 m2 (z max. 
2 dostawkami) z widokiem na basen lub otoczenie hotelu. Pokoje 
wyposażone są w: łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka do wło-
sów), klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę, 
balkon lub taras. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za dodatkową 
opłatą ok. 5 EUR/dzień. Hotel pobiera podatek turystyczny – płat-
ny obowiązkowo w recepcji hotelu w dniu przyjazdu – w wysoko-
ści ok. 1,50 EUR/os./dzień. Wysokość podatku może ulec zmianie.
Wyżywienie
Śniadania (07:30-09:30) w formie bufetu, lunche (12:30-14:30) 
i obiadokolacje (19:30-21:30) serwowane do stolika lub w formie 
bufetu. Do lunchy i obiadokolacji 0,5 l wody i 0,25 l/os. w cenie. 
Pozostałe napoje do posiłków dodatkowo płatne. Menu i wysokie 
krzesełka dla dzieci. Za dodatkową opłatą możliwość zamówienia 
dań a’la carte kuchni lokalnej i międzynarodowej w restauracji 

głównej. Ponadto dania wegańskie, wegeteriańskie i posiłki bez-
glutenowe (konieczna wcześniejsza rezerwacja).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych w wersji soft oraz anima-
cje i mini club dla dzieci od 4 roku życia. Dodatkowo: kort teniso-
wy (ok. 10 EUR/godz.), boisko do gry w piłkę nożną, siatkówka 
plażowa, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci oraz wypożyczalnia 
rowerów wodnych przy plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu 
oraz w pokojach.

We dwoje Dla rodzin

Dobrej klasy hotel z wyróżniającą się śródziemnomorską kuchnią to doskonała propozycja do spędzenia wakacji z dala od wielkomiejskiego 
zgiełku i hałasu we dwoje i z rodziną. Ze względu na bogaty program animacyjny, szeroki wybór sportów oraz położenie blisko szerokiej, 
piaszczystej plaży polecany także osobom aktywnym!

Le Palme – Paestum 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2730 zł

KOD IMPREZY: KAM CENY 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 2730 4770 5070 8470

Czerwiec od 2770 4849 5130 8599

Lipiec od 3770 6699 6799 11699

Sierpień od 3699 6149 6699 10770

Wrzesień od 2820 4999 5220 8849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2830 4649 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 499 499 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Obiekt o charakterze „villaggio turistico” - wioski wakacyjnej 
położony w południowej części Kampanii w spokojnej okolicy, 
otoczony śródziemnomorską roślinnością. Kompleks oddalony 
jest o ok. 3 km od parku archeologicznego w Paestum, gdzie 
znajdują się lokalne restauracje i kawiarnie. Ok. 100 km do lot-
niska w Neapolu.
Plaża
Piaszczysta plaża w odległości ok. 300 m od hotelu – przejście 
ścieżką przez las piniowy. Do dyspozycji Gości bezpłatny serwis 
plażowy (2 leżaki i parasol/pokój).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, pizzeria, bar, basen ze słodką wodą z le-
żakami i parasolami dostępny w godzinach 09.00-13.00 oraz 
15.00-19.00 (wymagane czepki, dostępne w recepcji hotelu, 
koszt ok. 3 EUR).
Pokoje
Kompleks o niskiej zabudowie, oferuje pokoje 2-osobowe (o 
pow. ok. 20 m2) zlokalizowane w kameralnym parterowym bu-
dynku oraz w bungalowach na terenie zielonego ogrodu (pokoje 
w bungalow na potwierdzenie). Wszystkie pokoje wyposażone są 
w: łazienkę (z prysznicem i suszarką do włosów), klimatyzację, 
telefon, TV Sat., sejf (płatny dodatkowo). Hotel pobiera podatek 
turystyczny – płatny obowiązkowo w recepcji hotelu w dniu przy-
jazdu – w wysokości ok. 0,90 EUR/os./dzień. Podatek turystyczny 
obowiązuje wyłącznie gości w przedziale wieku od 17 do 70 lat. 
Wysokość podatku może ulec zmianie. Pokoje 3 i 4 osobowe na 
potwierdzenie.
Wyżywienie
Śniadania (07:30-09:30), lunche (12:30-14:00) i obiadokolacje 
(19:30-21:00) z daniami głównymi serwowanymi do stolika, 
przystawki w formie bufetu. W cenie do lunchu i obiadokolacji 
0,5 l wody i 0,25 wina. Pozostałe napoje do lunchu i obiadokolacji 
dodatkowo płatne. Dodatkowo (w godzinach 15.00-17.00 oraz 
21.00-22.00) napoje: woda, soki (3 rodzaje), napoje typu cola, 
piwo, podawane w barze wewnątrz restauracji.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dla dorosłych. Ponadto ofe-
ruje bezpłatną siłownię (w wybrane dni), tenis stołowy, boisko 
do siatkówki plażowej a dla najmłodszych plac zabaw i mini klub.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.

Light All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin

Hotel oferuje wypoczynek w otoczeniu śródziemnomorskiej zieleni. Hotel to dobra oferta dla osób szukających ciszy i spokoju, a także dla 
osób nastawionych na zwiedzanie tej części Włoch na własną rękę oraz rodzin z dziećmi.

Villaggio Selene Mare – Paestum +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2099 zł

KOD IMPREZY: KAM CENY 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 3599 4020 6520

Czerwiec od 2230 3799 4230 6849

Lipiec od 2999 5199 5520 9199

Sierpień od 2649 4270 4930 7649

Wrzesień od 2170 3770 4130 6799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270 3599 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 399 399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



92

Włochy Sardynia

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice 
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W regionie
Baja Sardinia
Położona w uroczej zatoczce jest idealnym 
miejscem do cieszenia się zapierającym dech 
w piersiach wybrzeżem, z którego słynie ten re-
gion. Otoczona jest przez wspaniałą kombina-
cję piaszczystych plaż, pionowych, granitowych 
klifów i malowniczych skalnych przesmyków. 
Niegdyś mała wioska rybacka, a obecnie pełna 
barów, restauracji, sklepów i butików. W tym 
wspaniałym kurorcie znajduje się też najwięk-
szy na wyspie park wodny Aquadream.
Alghero
Malownicze miasto położone na zachodnim 
wybrzeżu Sardynii. W przepięknej architekturze 
miasta widać mocne wpływy kultury hiszpań-
skiej, co wiąże się z historią wyspy z czasów 
kiedy była pod panowaniem króla Hiszpanii. 
Liczne kościoły, place oraz układ ulic przypomi-
nają te z katalońskich miast. Nie bez powodu 
Alghero nazywane jest Barcelonettą, czyli Małą 
Barceloną. Przejawia się to również w smakach 
lokalnej kuchni, która łączy w sobie potrawy 
włoskie oraz hiszpańskie.

Palau
Popularna miejscowość wypoczynkowa na 
północy wyspy, mogąca pochwalić się piękny-
mi plażami, licznymi restauracjami, pizzeriami 
i sklepami oraz będąca idealnym miejscem dla 
osób, które cenią nie tylko wypoczynek przy 
hotelowym basenie. 

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-ho-
tel-lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek lokalnych, posiłków i napoi innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli oraz innych wydatków osobistych. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego, którego wysokość zależy od stan-
dardu hotelu i wynosi od 4 do 6 EUR za pokój za 
dzień pobytu. Podatek płatny będzie obowiąz-
kowo w recepcji przed zakwaterowaniem.
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Włochy
Sardynia

Ta druga co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym, 
położona jest między wybrzeżem Włoch, a pięknymi plażami 
Tunezji. Niezwykła rozmaitość wybrzeża wyspy, piękne czyste 
morze, łagodny klimat oraz gościnność mieszkańców to 
czynniki, które przyciągają na wyspę wielu turystów. Sardynia 
nazywana jest wyspą skarbów właśnie ze względu na położenie 
i warunki klimatyczno-krajobrazowe sprzyjające wypoczynkowi. 
Największą perełką Sardynii jest flora i fauna. Sardyńskie plaże 
uznawane są za najpiękniejsze w Europie, a to wszystko za 
sprawą białego, sypkiego piasku oraz przejrzystych wód Morza 
Śródziemnego, mieniących się kolorami od szmaragdowej 
zieleni po turkus. Wybrzeże wyspy stanowią głównie malownicze 
klify wyglądające jak ogromne rzeźby, potężne wydmy 
porośnięte jałowcem oraz cudowne jaskinie.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Włoch na podstawie ważnego dowodu 
osobistego.

Czas
Jak w Polsce.

Język urzędowy
Włoski.

Waluta
EUR - Euro. Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W miej-
scowościach turystycznych znajdują się 
placówki banków i bankomaty.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. We Włoszech używa 
się innych typów gniazdek niż w Polsce. 
Zazwyczaj występują gniazdka typu L, 
z trzema dziurkami w jednym rzędzie. 
Pasują do nich polskie cienkie wtyczki (jak 
od ładowarki do telefonu). Natomiast nie 
pasują okrągłe grube wtyczki (jak od su-
szarki do włosów czy zasilacza do laptopa). 
W takich przypadkach konieczne jest uży-
wanie adaptera (przejściówki). Dostępne są 
one w hotelowych recepcjach (bezpłatnie, 
kaucja ok. 5 EUR).

Telefony
Karty telefoniczne można kupić w sklepach 
i kioskach w pobliżu publicznych aparatów 
telefonicznych. Telefony komórkowe 
działają w całych Włoszech. Rozmowy 
lokalne są tanie, natomiast zagraniczne 
dość drogie. Koszty połączeń w roamingu 
do polskich sieci komórkowych prosimy 
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w regio-
nie Sardynii we Włoszech trwa od połowy 
czerwca do połowy września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 13 EUR; woda 1 l. 
ok. 1,5 EUR; piwo w barze od 3 EUR; kawa 
w kawiarni od 1,30 EUR.

Wyloty 
Wyloty z Warszawy i Katowic. Zbiórka na 
2 godz. przed planowanym wylotem przy 
stanowisku Rainbow na lotnisku. Aktualne 
rozkłady 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

Archipelag La Maddalena
Rejs po morskim parku narodowym, w przepięknej scenerii wysp La 
Maddalena, określanych Malediwami Europy. Całodzienna wyciecz-
ka pod znakiem relaksu i świetnej zabawy. Początek porcie Palau, 
stąd wypływamy łodzią, na której pokładzie spędzimy większość 
dnia, mając okazję do podziwiania najpiękniejszych zakątków tej 
części świata. Podczas rejsu przewidziany przystanek na wyspie La 
Maddalena. Spacer po uliczkach miasta oraz czas na zakupy. Duża 
dawka włoskiego słońca na cudownych plażach – Santa Maria lub 
Spargi, gdzie będziemy rozkoszować się lazurową wodą – czas na 
relaks, kąpiele i plażowanie. W cenę wycieczki wliczony jest posiłek 
na pokładzie statku-makaron lub risotto. Cena ok. 80 EUR/os.

Korsyka - Bonifacio
Zapraszamy na całodniową wyprawę do najpiękniejszego miasta 
na Korsyce – Bonifacio. Rejs statkiem między Sardynią a Korsyką 
trwa ok. 50 minut. Bonifacio położone jest na wysokim wapiennym 
klifie i już w porcie wita nas zapierającymi dech w piersiach widoka-
mi. Naszą wizytę rozpoczniemy od przejażdżki kolejką turystyczną, 
dzięki której dotrzemy do górnej części miasta otoczonego murami 
obronnymi. Następnie spacer z przewodnikiem oraz czas na zakupy 
w licznych sklepikach, oraz relaks w jednej z malowniczych knajpek 
i rozkoszowanie się cudownymi widokami. Cena ok. 150 EUR/os.

Castelsardo
Najpiękniejsze średniowieczne miasteczko Sardynii, kuszące 
malowniczymi uliczkami z licznymi kafejkami i restauracjami, 

Sardynia to miejsce magiczne, nie bez powodu 
określana jest wyspą tajemnic - na każdym 
kroku można natknąć się na wieże neuralgiczne, 
święte źródła i domy wróżek - każda taka wizyta 
to swoista podróż w czasie! Dodatkowo urokliwe 
miasteczka, niezbadane górskie zbocza, skały 
o fantazyjnych kształtach, dzikie plaże położone 
w zatoczkach o szmaragdowej wodzie, barwne 
święta i festiwale oraz niezwykle przyjaźni 
ludzie! Kto raz zakosztuje magii wyspy wiatrów, 
już zawsze będzie chciał tu wracać!

Katarzyna Laszczak
Rezydent Rainbow

Włochy
Sardynia
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

La Maddalena

Bonifacio

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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w których warto usiąść, chociaż na chwilę, aby przy filiżance kawy 
cieszyć się atmosferą tego pięknego miejsca. Castelsardo urzeka 
również widokiem na Zatokę Asinara oraz swoją fascynującą hi-
storią. Ruiny zamku, katedra i kościółki to tylko niektóre miejsca 
godne zobaczenia. W mieście jest dużo sklepików z typowymi 
sardyńskimi wyrobami (ceramika, wyroby z korka, biżuteria, etc.), 
w których z pewnością znajdą Państwo idealną pamiątkę z Sar-
dynii. Cena ok. 45 EUR/os.

Alghero-mała Barcelona
Nie wszyscy wiedzą, że na niezwykłą urodę miasta i jego histo-
rię wpływ mieli Hiszpanie, którzy od połowy XIV w. nim władali. 
Siatka ulic, kościoły, place i inne zabytki przypominają te, które 
możecie podziwiać w hiszpańskiej Katalonii. Dlatego Alghero 
nazywane jest Barcelonettą, czyli „Małą Barceloną”. W licznych 
restauracjach skosztujecie nie tylko tradycyjnych, sardyńskich 
dań, ale również tych, których rodowód sięga właśnie Hiszpanii. 
Będąc w tym rejonie Sardynii, nie można pominąć wizyty w Al-
ghero. Cena ok. 50 EUR/os.

Costa Smeralda
Jeden dzień dwa oblicza Sardynii. Unikatowe i mistyczne nura-
ghi, tajemniczy grobowiec olbrzymów oraz ekskluzywny kurort 
Porto Cervo. Podczas tej wycieczki będziecie mieli Państwo okazję 
zobaczyć prawdziwy, a zarazem bardzo różnorodny obraz wyspy. 
Spacerując po wiosce nuragijskiej La Prisgiona, usłyszycie ciekawą 
historię o nuragach, a także poczujecie atmosferę, jaka panowa-
ła na wyspie kilka tysięcy lat temu. Kilka chwil później, w Porto 
Cervo – miasteczku będącym sercem Costa Smeralda – będziecie 
Państwo mieli możliwość podziwiania jachtów, willi gwiazd oraz 
urokliwych zakątków tego cudownego miejsca. Przewidziany jest 
również czas na zakupy w renomowanych butikach, spacer po mie-
ście, czy też chwila na smakowity aperol spritz. Cena ok. 85 EUR/os.

Zwiedzanie

Tradycyjnie w Bosa
Jeśli szukacie prawdziwej, tradycyjnej Sardynii znajdziecie ją 
w niewielkim miasteczku Bosa. Tutaj czas się zatrzymał. Ma-
lownicze domki, bajeczna linia brzegowa. Doskonałe miejsce na 
aktywny relaks.

Kościół Trinita di Saccargia
Jest to jeden z najstarszych i najpiękniejszych kościołów na Sar-
dynii. XII-wieczne freski uchodzą za największą atrakcję archi-
tektoniczną wyspy.

Dla aktywnych

Capo Caccia
Ten wapienny przylądek jest obowiązkowym punktem zwiedza-
nia na mapie Sardynii. Znajduje się niezliczona ilość grot, wą-

wozów, a widoki nie mają sobie równych. Na klifie Punta Gilio 
znajduje się wieża sięgająca korzeniami czasów antycznych. 
Wybrzeże i teren Capo Caccia obfituje w wiele możliwości ak-
tywnego wypoczynku jazdy na rowerze, nurkowania, wspinaczki.

Rezerwat Parco di Porto Conte
Park został utworzony w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku i obejmuje ponad 3 tysiące hektarów. Znajduje się tu 
ogromna liczba unikalnych roślin, a także zwierząt, takich jak 
dzikie konie z Giary czy sępy.

Z wizytą w Grocie Neptuna
Ta odkryta ponad 300 lat temu grota jest dziś prawdziwą pe-
rełką w tej części Sardynii. Różnorodne formacje skalne mienią 
się różnymi kolorami tęczy, a wewnętrzne jezioro ma długość 
prawie 120 m.

Relaks

Relaks na plaży Maria Pia
Wypoczynek na tej pięknej, znajdującej się w Alghero piaszczystej 
plaży to prawdziwa przyjemność. Słynie z malowniczych wydm, 
a otoczona jest lasem sosnowym. Jeśli kąpiele morskie i słonecz-
ne to właśnie tutaj.

Półwysep Sinis
Jest to całkiem popularne miejsce w sezonie z powodu swoich 
kwarcowych plaż z bardzo delikatnym piaskiem. Znajduje się tam 
również obszar chroniony, z wieloma rzadkimi ptakami i rybami. 
Idealnie na spokojne wakacje.

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.

Sardynia

Castelsardo
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Położenie
Komfortowy oraz nowoczesny hotel położony w północno-za-
chodniej części wyspy, w jednym z ładniejszych zakątków Sardy-
nii. W bliskiej odległości od centrum miejscowości Santa Teresa 
di Gallura, gdzie znajdują się liczne bary, restauracje i sklepy 
rozmieszczone pośród urokliwych, wąskich uliczek. Do lotniska 
w Alghero ok. 70 km. Obowiązkowy podatek turystyczny płatny 
bezpośrednio w hotelu ok. 2,5 EUR/os./dzień.
Plaża
Obiekt usytuowany jest w spacerowej odległości od prywatnej 
piaszczystej plaży (gdzieniegdzie ze skałkami) z bezpłatnym ser-
wisem plażowym (leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja główna, restauracja 
z widokiem na morze, bar hotelowy, rozległy basen o nieregu-
larnym kształcie z bezpłatnymi leżakami oraz parasolami, basen 
dla dorosłych oraz basen z brodzikiem i zjeżdżalniami dla dzieci. 
Ponadto za dodatkową opłatą: centrum SPA, masaże, butiki oraz 
pomoc medyczna.
Pokoje
Hotel zbudowany w nowoczesnym stylu, składający się z jedno-
piętrowych budynków. Hotel oferuje 358 pokoi o różnym standar-
dzie dla max. 3 osób dorosłych (dostawka w formie normalnego 
lub składanego łóżka). Wszystkie pokoje wyposażone są w: ła-
zienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, centralnie 
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf dostępny w recepcji 
hotelowej, mini bar (konsumpcja za dodatkową opłatą). Część 
pokoi posiada balkon.
Wyżywienie
Śniadanie i obiadokolacja w formie bogatego bufetu. Za dodat-
kową opłatą dostępna formuła full board – dodatkowo lunche 
serwowane w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Pod-
czas kolacji i lunchu dostępne wino i woda (z dystrybutorów), po-
zostałe napoje płatne. Za dopłatą All Inclusive Soft, oferujące do-
datkowo wybrane napoje (w godz. 10:00-13:00 oraz 15:00-18:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz doro-
słych: m.in. gry i zabawy przy basenie, muzyka oraz wieczorne 

show. Dodatkowo dla najmłodszych mini klub oraz plac zabaw. 
Za dodatkową opłatą dostępne: boisko do gry w piłkę nożną, trzy 
korty tenisowe oraz sporty wodne.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby hotelowym.
Zdjęcia przedstawiają wizualizację komputerową.

Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Nowo wybudowany i stylowo urządzony czterogwiazdkowy hotel o wyjątkowym położeniu, tuż przy piaszczystej plaży nad lazurowymi wodami 
Morza Śródziemnego. Obiekt oferuje swoim Gościom zakwaterowanie w wygodnych jednopiętrowych budynkach otoczonych pięknym 
ogrodem. Bardzo dobry serwis, doskonała lokalizacja oraz beztroski klimat luksusowego hotelu to idealne miejsce na wymarzone wakacje.

Bluserena Villaggio Badesi – Santa Teresa di Gallura 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

2399 zł

KOD IMPREZY: SDH CENY 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 2399 4570 5349 8970

Czerwiec od 2520 4820 5549 9399

Lipiec od 3620 6849 7399 12799

Sierpień od 3099 5530 6520 10599

Wrzesień od 2570 4970 5630 9649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 4520 

Cena za dziecko (3-8 lat) już od 1020 1699 

Dopłata do All Inclusive od 602 1204 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Kameralny hotel położony w północnej części wyspy, w jednym 
z ładniejszych zakątków Sardynii. Z hotelowych budynków roz-
pościera się przepiękny, panoramiczny widok na archipelag La 
Maddalena. Zaledwie ok. 500 m od centrum miejscowości Palau, 
gdzie znajdują się liczne bary, restauracje i sklepy rozmieszczone 
pośród urokliwych, wąskich uliczek oraz port. Do lotniska w Al-
ghero ok. 140 km. Obowiązkowy podatek turystyczny płatny 
bezpośrednio w hotelu ok. 2 EUR/os./dzień.
Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 200 m od prywatnej piaszczystej 
plaży (gdzieniegdzie ze skałkami) z bezpłatnym serwisem pla-
żowym (2 leżaki i 1 parasol/pokój, w miarę dostępności).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, klimatyzowana restauracja główna, bar, 
2 baseny z bezpłatnymi leżakami i parasolami (wymagane czep-
ki, które zakupić można w hotelowym sklepie lub u ratownika za 
ok. 3 EUR). Ponadto: wypożyczalnia samochodów i pontonów, 
parking, wypożyczalnia skuterów w odległości ok. 500 m od 
hotelu w centrum Palau.
Pokoje
Hotel zbudowany w tradycyjnym sardyńskim stylu, składa się 
z ciągu kilkupiętrowych budynków. Hotel oferuje 171 standardo-
wych pokoi o pow. ok. 20 m2, dla max. 3 osób dorosłych (do-
stawka w formie normalnego lub składanego łóżka) lub 2 osób 
dorosłych i  2 dzieci (dostawka w  formie łóżka piętrowego). 
Wszystkie pokoje umeblowane są w tradycyjnym sardyńskim 
stylu i wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną, su-
szarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., 
telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę. Część pokoi posiada balkon. 
Za dodatkową opłatą pokoje z częściowym widokiem na morze. 
Pobyt dziecka do 2 lat płatny na miejscu ok. 8 EUR/dzień. Na 
zapytanie możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
Śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bogatego bufetu. Do 
lunchu i obiadokolacji nielimitowane napoje: woda, wino i piwo. 
Pozostałe napoje do lunchu oraz obiadokolacji za dodatkową 

opłatą. Hotel udostępnia miejsce do przygotowywania posiłków 
dla małych dzieci.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci, m.in.: lekcje 
tańca, tenisa, pływania oraz dla dorosłych, m.in.: aerobik, stret-
ching, wieczorne show. W cenie: wielofunkcyjne boisko m.in. do 
tenisa, piłki nożnej. Hotelowy mini klub dla dzieci od 3 do 12 roku 
życia, junior klub dla młodzieży od 13 do 18 roku życia.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.

Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Znakomite miejsce na piękne sardyńskie wakacje, polecamy wszystkim, którzy pragną poznać najpiękniejsze plaże Sardynii. Hotel w bliskiej 
odległości spaceru do centrum Palau. Polecamy mniej wymagającym Klientom, którzy cenią sobie doskonałą lokalizację hotelu. Lubiany 
przez naszych Gości za wyśmienitą kuchnię, a także bogaty program animacyjny!

Posada – Palau 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

2649 zł

KOD IMPREZY: SDH CENY 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 2649 4599 4930 8199

Czerwiec od 2770 4799 5130 8520

Lipiec od 3670 6599 6630 11530

Sierpień od 3199 5449 5849 9599

Wrzesień od 2820 4949 5220 8770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 4199 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 599 799 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Pokoje 2+2 rodzinne 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, zaintere
sowania czy kreatywność. W Figloklubie na dzieci czeka 
niezliczona liczba gier, zabaw, sportowych atrakcji, a także dni 
tematyczne, np. Dzień Pirata, Kosmonauty czy Dzień Indiański. 
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze  pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Kategoria lokalna: ****
Jeden z największych hoteli o typowo wakacyjnym charakterze, oferuje swoim Gościom zakwaterowanie w wygodnych bungalowach, 
otoczonych ogrodem. Hotel lubiany jest wśród Gości za swobodną atmosferę, bogactwo animacji oraz dużą strefę basenową. Ze względu 
na rozległy ogród, liczne animacje oraz położenie tuż przy plaży polecamy na wakacje w gronie rodziny!

La Plage Noire Resort – Eden Beach 
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Polscy animatorzy

Atrakcje
       dla całej rodziny

Profesjonalna opieka
Atrakcje dla dorosłych

W naszych klubach nie zapomi-
namy o dorosłych. Dla nich nasi 
animatorzy przygotowali program 
aktywności sportowych, rekrea-
cyjnych, integracyjnych. Nie 
zabraknie też atrakcji rodzinnych.

Pewność i bezpieczeństwo

Nasi animatorzy to ludzie z pasją, świetnie przygotowani i uwielbiający zajęcia 
z dziećmi. W naszej Akademii Animatorów przechodzą 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. Twoje dziecko jest w najlepszych rękach!

Położenie
Hotel utrzymany w stylu wioski wakacyjnej, położony na północ-
no-zachodnim wybrzeżu Sardynii, w zatoce Asinara z pięknym 
widokiem na wyspę Asinara. Do Porto Torres z licznymi barami, 
restauracjami i sklepami oraz portem ok. 20 km. Do lotniska 
w Alghero ok. 50 km. Hotel nie pobiera lokalnego podatku tu-
rystycznego.
Plaża
Bezpośrednio przy prywatnej plaży z ciemnym piaskiem. Goście 
hotelu mogą korzystać z bezpłatnych leżaków i parasoli. Ręcz-
niki plażowe dostępne za kaucją ok. 10 EUR/szt. (każdorazowa 
wymiana ok. 3 EUR).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz mniejszych budynków 
(bungalowów) położonych w zadbanym ogrodzie. Recepcja 24 h, 
restauracja główna serwująca dania kuchni lokalnej i międzyna-
rodowej ze stolikami na tarasie przy basenie, 2 bary, w tym przy 
basenie. Ponadto: 2 duże baseny o nieregularnym kształcie (wy-
magane czepki) i brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie 
dostępne bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe dostępne za kaucją ok. 
10 EUR/szt. (każdorazowa wymiana ok. 3 EUR). Za dodatkową 
opłatą: market, sklepy z lokalnymi produktami.
Pokoje
Hotel posiada 300 pokoi o różnym standardzie umiejscowionych 
w bungalowach. Skromne pokoje standardowe o podstawowym 
wyposażeniu, o pow. ok. 15-22 m2 (wraz z balkonem lub tarasem), 
dla max. 3 os. dorosłych lub 2 os. dorosłych i 2 dzieci (możliwe 
dostawki w formie normalnego lub piętrowego łóżka, bądź roz-
kładanej sofy), wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę 
do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., tele-
fon, bezpłatny sejf, minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą). 
Większość pokoi posiada balkon lub taras. Dostępne również 
pokoje w budynku głównym (bliżej plaży). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat płatne dodatkowo ok. 10 EUR/dzień.
Wyżywienie
Śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bogatego bufetu. Do 
lunchu i obiadokolacji w cenie pakiet napoi: woda, piwo, domo-

we wino oraz napoje bezalkoholowe. W godzinach 10:00-23:00 
napoje: woda, soki, lokalna cola dostępne w barze.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne w wersji soft (m.in. gry i zabawy 
przy basenie i na plaży, aerobik, aqua aerobik, stretching) oraz 
wieczorne show i kabarety. Ponadto: boisko do tenisa oraz piłki 
nożnej, siatkówka plażowa, siłownia. Dla dzieci: hotelowy mini 
klub oraz 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem (od 
połowy czerwca do połowy września).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w lobby.
www.laplagenoireresort.it

KOD IMPREZY: SDH CENY 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 4470 7199

Czerwiec od 2470 4199 4630 7520

Lipiec od 3320 5720 6049 10070

Sierpień od 2920 4730 5399 8399

Wrzesień od 2499 4299 4699 7699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 3330 

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

CENA OD

2370 zł

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel utrzymany w stylu wioski wakacyjnej, położony na najbar-
dziej na północ wysuniętym krańcu Sardynii. Do miejscowości 
Santa Teresa Gallura z licznymi barami, restauracjami i sklepami 
ok. 3 km. Do lotniska w Alghero ok. 130 km. Hotel pobiera podatek 
turystyczny w kwocie ok. 2,5 €/dzień (płatny w recepcji).
Plaża
Plaża znajduje się 150 m. od hotelu (przejście przez ulicę). Ręcz-
niki plażowe dostępne za kaucją ok. 10 EUR/szt. (każdorazowa 
wymiana ok. 3 EUR). Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, sejf w recepcji (bezpłatnie), restauracja (ze stoli-
kami na tarasie, skąd rozpościera się przepiękny widok na okolicę 
i morze) serwująca dania kuchni lokalnej i międzynarodowej, bar. 
Na terenie hotelu znajduje się basen zewnętrzny ze słodką wodą 
o nieregularnym kształcie (obowiązkowo czepki, do zakupienia 
w recepcji hotelowej), taras słoneczny, leżaki i parasole przy base-
nie dostępne bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe dostępne za kaucją 
ok. 10 EUR/szt. (każdorazowa wymiana ok. 3 EUR). Za dodatkową 
opłatą: pralnia.
Pokoje
Hotel posiada 75 pokoi standardowych, umiejscowionych w bun-
galowach (położonych na niewielkim wzniesieniu). Skromne po-
koje standardowe, utrzymane w tradycyjnym sardyńskim stylu, 
dla max. 3 os., wyposażone są w: łazienkę z wanną lub pryszni-
cem, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV 
Sat., telefon, mini lodówkę, sejf. Za dopłatą pokoje z widokiem 
na morze.
Wyżywienie
Śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bogatego bufetu. Do 
lunchu i obiadokolacji dostępne napoje: woda, wino (0,25 l na 
osobę) i piwo (0,5 l na osobę). Pozostałe napoje do lunchu oraz 
obiadokolacji za dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne w wersji soft (muzyka przy ba-
senie, zajęcia sportowe oraz wieczorne show i kabarety). Dodat-
kowo dostępny miniklub dla najmłodszych, klub dla nastolatków 
oraz pokój gier i zabaw.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w ogólnodostępnych czę-
ściach hotelu.
www.clubesse.it/strutture/hotel-shardana/

Fit & Fun Dla rodzin

Nowoczesny czterogwiazdkowy hotel położony tuż przy plaży, z pięknym widokiem na lazurowe wody Morza Śródziemnego. Hotel lubiany 
jest wśród Gości za swobodną, wakacyjną atmosferę oraz dobrą kuchnię śródziemnomorską, a ze względu na liczne animacje polecamy 
na wakacje w gronie rodziny!

Club Esse Shardana – Santa Teresa Gallura 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

2420 zł

KOD IMPREZY: SDH CENY 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 2420 4630 5399 9070

Czerwiec od 2549 4899 5599 9520

Lipiec od 3670 6920 7470 12899

Sierpień od 3130 5599 6570 10699

Wrzesień od 2599 5030 5699 9749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2699 4349 

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

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel utrzymany w stylu wioski wakacyjnej, położony w północ-
nej części Sardynii, w pobliżu ujścia malowniczej rzeki Coghinas. 
Do miejscowości Badesi z licznymi barami, restauracjami i skle-
pami ok. 7 km. Do lotniska w Alghero ok. 85 km. Hotel pobiera 
podatek turystyczny w kwocie ok. 2,5 EUR/os./dzień (płatny 
w recepcji).
Plaża
Publiczna piaszczysta plaża znajduje się ok. 250 m. od hotelu. 
Dla Gości hotelowych dostępne leżaki oraz parasole (od 3 rzędu 
bezpłatnie, 1 parasol i 2 leżaki/pokój). Ręczniki plażowe płatne 
dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, winda w budynku głównym, lobby, restauracja ze 
stolikami na tarasie, skąd rozpościera się przepiękny widok na 
okolicę i morze, serwująca dania kuchni lokalnej i międzynarodo-
wej, bar. Na terenie hotelu znajdują się dwa baseny zewnętrzne: 
jeden wymiarów olimpijskich i drugi o nieregularnym kształcie, 
taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie dostępne bez-
płatnie. Ręczniki kąpielowe dostępne za kaucją ok. 10 EUR/szt. 
(każdorazowa wymiana ok. 3 EUR). Za dodatkową opłatą: pralnia, 
wypożyczalnia rowerów.
Pokoje
Hotel posiada 100 pokoi, obiekt składa się z budynku głównego 
oraz kilkunastu budynków jednopiętrowych. Pokoje standardowe, 
utrzymane w tradycyjnym sardyńskim stylu, dla 2 os. dorosłych 
(możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dzieci). Wyposa-
żone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie 
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, minibar (konsumpcja za 
dodatkową opłatą), sejf, pokoje na parterze posiadają bezpośred-
nie wyjście na ogród, pokoje na piętrze mają balkon.
Wyżywienie
Soft All Inclusive: śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie boga-
tego bufetu w restauracji głównej hotelu. Do lunchu i obiadoko-
lacji dostępne napoje: woda, wino (0,25 l na osobę) i piwo (0,5 l 
na osobę). Pozostałe napoje do lunchu oraz obiadokolacji za do-
datkową opłatą. Nielimitowana woda oraz napoje bezalkoholowe 
dostępne w barze w godzinach od 10:00 do 23:00.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci oraz dorosłych (muzyka przy 
basenie, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wieczorne show). 
Dodatkowo dostępny Mini Klub dla najmłodszych (4-12 lat). Za 
dodatkową opłatą: sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w ogólnodostępnych czę-
ściach hotelu.

Fit & Fun Dla rodzin

Komfortowy hotel urządzony w śródziemnomorskim stylu, położony w pobliżu ujścia malowniczej rzeki Coghinas. Hotel lubiany jest wśród 
Gości za pyszną włoską kuchnię, piękną piaszczystą plażę, a ze względu na liczne animacje dla dzieci i dorosłych polecamy hotel na wakacje 
w gronie rodziny!

Baia delle Mimose – Badesi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

2330 zł

KOD IMPREZY: SDH CENY 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 2330 3949 4399 7099

Czerwiec od 2430 4130 4570 7399

Lipiec od 3299 5649 6020 9949

Sierpień od 2899 4670 5349 8299

Wrzesień od 2470 4249 4630 7599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2320 3599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 470 499 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



102

Włochy Sycylia

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań 
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W regionie
Giardini Naxos
Jeden z najbardziej znanych sycylijskich kuror-
tów. Wspaniałe, szerokie, świetnie zagospo-
darowane plaże i bogactwo czekających na 
turystów rozrywek. Parki rozrywki, mnóstwo 
klubów nocnych i otwartych do białego rana 
dyskotek to raj dla młodych ludzi. Giardini 
Naxos spełni oczekiwania zarówno tych, dla 
których idealny wypoczynek to morze, piasek 
i leżak, jak również tych, którzy od udanego 
urlopu wymagają odrobiny aktywności.
Cefalu
Słynie ze średniowiecznych zabytków oraz 
malowniczego położenia i przez wielu jest uwa-
żane za najpiękniejszą miejscowość wypoczyn-
kową na wyspie. W Cefalu znajdziemy domki 
w typowo włoskim stylu, kręte, wąskie uliczki 
ozdobione kwiatami, jakby wciśnięte między 
Morze Tyrreńskie i wysokie, żółto-brązowe góry 
oraz  usytuowane w bliskiej odległości od mo-
rza kawiarnie, dyskoteki i restauracje, z których 
każda ma coś wyjątkowego do zaoferowania.
Palermo
Stolica i największe miasto Sycylii. To pełne 
życia włoskie miasto o wspaniałym położe-
niu, zasługuje na dokładniejsze prześledzenie 
jego barwnej historii. Zabytki łączą w sobie 

elementy architektury arabskiej i bizantyjskiej, 
a pałace i kościoły normańskie z fasadami 
w stylu hiszpańskiego baroku górują nad 
chaosem nowoczesnego miasta portowego. 
Tutaj wśród wąskich, zaniedbanych i krzykli-
wych uliczek, zamiast atmosfery tęsknoty za 
przeszłością odnajdziemy radość z przeżywania 
każdego dnia. Nie jest łatwo to miasto poko-
chać, ale jednocześnie trudno nie być pod jego 
wrażeniem.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-ho-
tel-lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek lokalnych, posiłków i napoi innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, podatków turystycznych płatnych bez-
pośrednio w hotelach: okolice Giardini Naxos 
ok. 10,50 EUR/os./tydzień i ok. 15 EUR/os./2 ty-
godnie, okolice Taorminy i Letojanni ok. 4 EUR/
os./pobyt, okolice Cefalu ok. 1,50 EUR/os./dzień 
oraz innych wydatków osobistych.

WYSPY LIPARYJSKIE
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Włochy
Sycylia 

Sycylia jest największą i najpiękniejszą wyspą 
na Morzu Śródziemnym, można tu znaleźć wszystkie 
możliwe atrakcje - górzyste krajobrazy, cytrusowe 
i oliwne gaje, piękne plaże, malownicze zatoczki 
i skaliste, postrzępione wybrzeże. Nad wyspą góruje 
Etna - najwyższy i największy czynny 
wulkan w Europie.

Informacje ogólne 

Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do 
Włoch na podstawie ważnego dowodu 
osobistego.

Czas
Jak w Polsce.

Język urzędowy
Włoski.

Waluta
EUR - euro Można płacić kartami kredyto-
wymi i korzystać z bankomatów. W miej-
scowościach turystycznych znajdują się 
placówki banków i bankomaty.

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. We Włoszech używa 
się innych typów gniazdek niż w Polsce. 
Zazwyczaj występują gniazdka typu L, 
z trzema dziurkami w jednym rzędzie. 
Pasują do nich polskie cienkie wtyczki (jak 
od ładowarki do telefonu). Natomiast nie 
pasują okrągłe grube wtyczki (jak od su-
szarki do włosów czy zasilacza do laptopa). 
W takich przypadkach konieczne jest uży-
wanie adaptera (przejściówki). Dostępne są 
one w hotelowych recepcjach (bezpłatnie, 
kaucja ok. 5 EUR), można także zakupić je 
w Polsce w supermarketach budowlanych 
(ok. 20 zł) lub we Włoszech w większych 
supermarketach (ok. 2 EUR).

Telefony
Telefony komórkowe działają w całych 
Włoszech. Koszty połączeń w roamingu 
do polskich sieci komórkowych prosimy 
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w regio-
nie Sycylia (Włochy) trwa od połowy czerw-
ca do połowy września.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 10 EUR, 
woda 1 l - ok.1,5 EUR, piwo w barze od 
4 EUR, kawa w kawiarni od 1,50 EUR. 

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic i Poznania. 
Zbiórka na 2 godz. przed planowanym 
wylotem przy stanowisku odpraw Rainbow 
na wybranym 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
 
Taormina i Etna
Srogi i gigantyczny masyw wulkanu Etna, z jego charakterystycz-
nym dymem nad górnymi kraterami, który góruje nad wschodnią 
Sycylią. Do tego miasto, położone nad błękitnym morzem, z wi-
dokiem na Etnę, antycznym teatrem i niezwykle malowniczym 
średniowiecznym centrum, czyli bajeczna Taormina. Taki zestaw 
dwóch perełek Sycylii trzeba koniecznie odwiedzić i poczuć praw-
dziwą esencję całej Wyspy. Cena od 239 zł/os.

Wyspy Liparyjskie
Proponujemy pełny wrażeń rejs z postojem na dwóch najbardziej 
znanych wyspach archipelagu: Lipari (największa z wysp, oferuje 

możliwość zwiedzania, spacerów, zakupów i niesamowity klimat 
wąziutkich uliczek oraz ukwieconych balkonów), Vulcano (na któ-
rej można zażywać kąpieli w ciepłych błotach siarkowych oraz 
kąpieli morskich). Podczas rejsu często towarzyszą nam delfiny. 
Przepiękne widoki, których nie sposób oddać słowami, prawdzi-
wy raj nie tylko dla fotografów! Cena od 289 zł/os.

Sycylia nieznana
Sycylia to nie tylko antyczne świątynie, czy tętniące życiem 
miasta. Sycylia to również małe wioski, gdzie czas zatrzymał się 
w miejscu. Położone jak orle gniazda na szczytach skał, ze sre-
dniowieczną zabudową. Na tej wycieczce zabierzemy Państwa do 
takich właśnie miasteczek, aby pokazać zwykłe życie sycylijczy-
ków, dotrzemy tam, gdzie turystom, lokalni przygladają się z cie-

Włochy
Sycylia 
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Palermo…miasto, którego urok odnajdziemy 
w kontrastach i mieszance kultur wynikającej 
z jego bogatej historii i Monreale, w którym 
odwiedzimy katedrę ze złotymi mozaikami. 
Srogi i gigantyczny masyw wulkanu Etna, z jego 
charakterystycznym dymem góruje natomiast 
nad Sycylią. Do tego miasto, położone nad błę-
kitnym morzem, z widokiem na Etnę, antycznym 
teatrem, czyli bajeczna Taormina. Poznajcie 
esencję Sycylii!

Jolanta Kowalska
Rezydent Rainbow

Taormina

Wyspy Liparyjskie

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne



105

Włochy Sycylia

kawoscią, ale witają zawsze z uśmiechem!!! Wjedziemy w łańcuch 
gór Madonie, który zajmuje obszar 40 tysięcy hektarów. Charak-
teryzuje się bardzo różnorodną roślinnością (drzewa korkowe, 
gaje oliwne, dęby, kasztany, liczne kwiaty itp.) i przepięknymi wy-
sokogórskimi krajobrazami. Po odwiedzeniu miasteczek Gratteri 
i Castelbuono udamy się do tradycyjnej, rustykalnej restauracji, 
gdzie zjemy sycylijski obiad, do którego będzię podane wino!!! 
Podczas wycieczki prowadzący zapozna Państwa z obyczajami 
sycylijskimi, mentalnością, specjałami kuchni. Cena od 219 zł/os.

Palermo-Monreale
Palermo: oprócz XII-wiecznych zabytków, wśród wąskich, zanie-
dbanych, krzykliwych uliczek odnajdziemy radość mieszkańców 
z przeżywania każdego dnia. To tam daje o sobie znać ich nie-
okiełznany sycylijski temperament. Obłędne, klimatyczne Paler-
mo to miasto, którego urok odnajdziemy w kontrastach i mie-
szance kultur wynikających z jego bogatej historii. W Monreale 
odwiedzimy jeden z największych zabytków całego świata chrze-
ścijańskiego: katedrę ze złotymi mozaikami. Cena od 219 zł/os.

Sycylijska biesiada w Górach Nebrody
Zapraszamy na niezapomniany wyjazd w góry Nebrody. Ta część 
Sycylii słynnie z  bujnej zieleni, lasów oraz z hodowli czarnych 
świń. To tutaj, można napotkać orły królewskie, które zamieszkują 
te niesamowite góry. Wycieczkę rozpoczniemy od krótkiej wizyty 
w miasteczku Galati Mamertino, które liczy 2200 mieszkańców 
i jest położone w sercu gór Nebrody. Następnie przejedziemy do 
placu parkingowego, gdzie przesiądziemy się do samochodów 
terenowych (jeepy) i przejedziemy do wodospadu Catafurco. Po 
drodze będziemy mogli podziwiać fantastyczną faunę i florę tej 
części Sycylii. Czas wolny z możliwością kąpieli pod wodospadem. 
Około godziny 13:00 powrót na plac parkingowy (jeepami), gdzie 
zaprosimy Państwa na prawdziwą biesiadę sycylijską. Będą mogli 
Państwo degustować na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięk-
nych krajobrazów górskich, specjałów regionalnej kuchni oraz 
posłuchać na żywo tamtejszej muzyki. Cena od 259 zł/os.
 
Śladami Ojca Chrzestnego
Półdniową wycieczkę rozpoczniemy od przejazdu do Forza D’Agro’. 
Wąskie uliczki, ruiny zamku, klasztor św. Trójcy, malownicza wioska 
zbudowana na skale, z której przepięknie widać Wybrzeże Jońskie 
i Kalabrię to tylko część czekających nas atrakcji. Następnie prze-
jazd do Savoca - średniowiecznego miasteczka założonego w 1139 
r. przez Króla Rogera II. W programie: kościół św. Nicolo, klasztor 
Kapucynów, gdzie można zobaczyć mumie. Obowiązkowy przy-
stanek to bar Vitelli, gdzie właściciele wspominają o czasach kiedy 
kręcono tu sceny do słynnego filmu. Powrót do hotelu w godzinach 
obiadowych. Cena ok. 40 EUR/os. tylko z regionu Taorminy.
 
Syrakuzy 
Wycieczka do stolicy prowincji, której burzliwe dzieje odzwier-
ciedlają liczne zabytki: grecki teatr, uznawany za jeden z naj-

większych (138 m średnicy), Latomie, kamieniołomy więzienne 
z fantastycznymi grotami i wnękami, oraz z tzw. “Uchem Dioni-
zosa” (65-metrową szczeliną w kształcie ucha), Fontanna Aretuzy 
oraz katedra di Santa Maria del Piliero o delle Colonne, doskonały 
przykład baroku sycylijskiego. Cena ok. 55 EUR/os. tylko z regionu 
Taorminy. 
 
Kuchnia 
 
Kuchnia sycylijska - istna rozkosz dla podniebienia
Podstawą sycylijskiej kuchni są świeże owoce i warzywa, ale rów-
nież owoce morza, zwłaszcza małże, sardynki, mieczniki. Bardzo 
specyficzny jest makaron z owocami morza zabarwiony na czarno 
atramentem z kałamarnic, czyli spaghetti al nero di sepia. Typo-
wym daniem kuchni sycylijskiej jest caponata – słodko-kwaśne 
danie z duszonych warzyw, serwowane na zimno jako dodatek do 
ryb lub mięs. Z deserów największe przysmaki to: cassata (ciasto 
biszkoptowe z serem ricotta i kandyzowanymi owocami) i granita 
(tłuczony lód z kawą lub z sokiem z cytryny).
 
Wina sycylijskie 
Tradycja winiarska na Sycylii sięga prawie czterech tysięcy lat! 
Nazywana już przez starożytnych Wyspą Słońca, szczyci się naj-
większą w Europie liczbą godzin słonecznych w ciągu roku, zatem 
dojrzewające tutaj winogrona są pełne słodyczy. Dumą winiarską 
Sycylii jest słodkie wino Marsala.
 
Z dziećmi 
 
Wodne figle w Etnaland
Zabierz dzieci do jednego z najbardziej znanych parków wod-
nych na Sycylii. Przestrzeń została zagospodarowana z dużą dozą 
fantazji - zabawa w tym miejscu pochłonie każdego! Aquapark 
znajduje się niedaleko Katanii. www.etnaland.eu
 
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.

Savoca
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Położenie
Kompleks położony w spokojnej okolicy w śródziemnomorskim 
ogrodzie, ok. 4 km od Campofelice di Roccella i ok. 14 km od 
Cefalu (bus hotelowy 2 razy dziennie – ok. 6 EUR/2 strony, do 
Campofelice – ok. 4 EUR/2 strony). Ok. 60 km od Palermo i ok. 
170 km od lotniska w Katanii. Hotel składa się z części: Fiesta 
Garden – budynek główny i bungalowy w ogrodzie oraz Fiesta 
Athenee Palace od strony morza. Hotel pobiera podatek tury-
styczny – płatny obowiązkowo w recepcji hotelu w dniu przyjaz-
du – w wysokości ok. 1,50 EUR/os./dzień. Podatek turystyczny 
obowiązuje wyłącznie Gości w wieku powyżej 12 lat.
Plaża
Hotel położony przy piaszczysto-kamienistej plaży (zalecane 
obuwie ochronne). Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, restauracja główna ze stolikami dostępnymi 
także na wolnym powietrzu, pizzeria (od czerwca do września), 
3 bary (w recepcji Fiesta Garden i Athenee Palace oraz przy pla-
ży), 4 baseny (w tym 1 kryty i 1 dla dzieci) z bezpłatnymi leżakami, 
parasolami i ręcznikami, taras słoneczny.
Pokoje
548 standardowych pokoi 2-os. (z max. 2 dostawkami), wypo-
sażonych w łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), 
centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (bezpłat-
ny), minibar (platny; uzupełniany co drugi dzień), balkon lub taras. 
W budynku Fiesta Garden pokoje superior (pow. ok. 23 m2, na wyż-
szych piętrach) z umeblowanymi balkonami i pokoje comfort o pow. 
od ok. 23 m2 (na niskim parterze) oraz bungalowy z pokojami wy-
łącznie 2-os. o pow. ok. 26 m2, a na potwierdzenie junior suite o pow. 
ok. 32 m2. Ponadto pokoje standardowe o pow. ok. 24 m2 w części 
Athenee Palace z balkonami i możliwością dopłaty do widoku na 
morze. Płatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat (ok. 10 EUR/dzień).
Wyżywienie
All Inclusive w godz. 10:00-24:00: śniadania w formie bufetu 
(07:30-10:30), późne śniadania kontynentalne w barze na plaży 
(10:30-11:30), lunche (12:45-14:00) i obiadokolacje (19:30-21:30) 
w formie bogatego bufetu, napoje bezalkoholowe i lokalne alko-
hole. Ponadto ciepłe i zimne przekąski oraz lody w barze na plaży.

Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dorosłych: aerobik w wodzie, tańce grupowe, za-
jęcia sportowe, wieczorne show, muzyka na żywo, dyskoteka na 
wolnym powietrzu. Ponadto: korty tenisowe (oświetlenie za opła-
tą ok. 5-10 EUR/godz.), boiska do siatkówki i piłki nożnej, mini 
golf, tenis stołowy, boccia, strzelanie z łuku. Centrum SPA, sauna 
i sporty wodne na plaży płatne dodatkowo. Dla dzieci w wieku 
4-12 lat mini klub, mini disco i plac zabaw.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi wyłącznie na terenie recepcji.
www.palladiumhotelgroup.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Luksusowy kompleks o bogatej infrastrukturze, przy samej plaży, jako jeden z niewielu w tej części wyspy oferujący formułę All Inclusive 
- polecamy wymagającym Gościom nastawionym na aktywny wypoczynek, a także rodzinom z dziećmi. Hotel słynie z wyśmienitej 
i urozmaiconej włoskiej kuchni!

Fiesta Garden Beach – Campofelice di Roccella 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2899 zł

KOD IMPREZY: SLA CENY 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 3220 5249 5899 9270

Maj od 2970 4949 5470 8770

Czerwiec od 3170 5399 5730 9520

Lipiec od 3970 7199 7130 12530

Sierpień od 3420 5599 6220 9870

Wrzesień od 2899 4870 5349 8649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2720 4199 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1830 2830 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Kompleks położony w zadbanym ogrodzie w Recanati - hote-
lowo-turystycznej części Giardini Naxos. Składa się z budynku 
głównego i mniejszych 2-piętrowych budynków. W okolicy liczne 
bary, restauracje, pizzerie, sklepy, dyskoteki. Do centrum Giardini 
Naxos ok. 1,5 km, do Taorminy ok. 6 km (bezpłatny bus kilka razy 
dziennie). Do lotniska w Katanii ok. 55 km. Obowiązkowy podatek 
turystyczny płatny bezpośrednio w hotelu ok. 14 EUR/os./tydz. i ok. 
20 EUR/os./2 tyg.
Plaża
Ok. 50 m od szerokiej, prywatnej plaży (gruby piasek z drobnymi 
kamyczkami, zalecane obuwie ochronne). Płatny serwis plażowy 
(ok. 9-17 EUR/dzień/komplet - w zależności od sezonu i rzędu) 
i ręczniki plażowe (ok. 1 EUR/os./dzień). W opcji All Inclusive bez-
płatne ręczniki i serwis plażowy od 3 rzędu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 4 baseny (w tym olimpijski i 2 dla dzieci) z bezpłatny-
mi leżakami i parasolami, taras słoneczny, 4 bary, 4 restauracje, 
w tym dwie a’la carte otwarte w sezonie (płatne dodatkowo): 
Stella di Mare przy plaży (z owocami morza) i Casa Del Massaro 
(tradycyjna włoska pizza).
Pokoje
170 pokoi 2-os. w budynku głównym (z max. 1 dostawką dla 
dziecka) z frontalnym lub bocznym widokiem na morze (o pow. 
ok. 23 m2) oraz 453 obszerne pokoje w budynkach w ogrodzie 
(w każdej willi po kilka pokoi z max. 1 dostawką; pow. ok. 25 m2). 
Pokoje wyposażone są w: łazienkę (prysznic, suszarka do wło-
sów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf, 
mini lodówkę, balkon lub taras. Na potwierdzenie 4-os. pokoje ro-
dzinne 2-pomieszczeniowe (w budynkach w ogrodzie) połączone 
wewnętrznymi drzwiami. Na zamówienie i za opłatą łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat (ok. 8 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Do kolacji 
1/2 l wody i 1/4 l wina na osobę. Za dopłatą lunche w formie bufetu 
lub All Inclusive: dodatkowo napoje do lunchu i kolacji, przekąski 
w barze Calypso oraz napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole 

(10:00-24:00) oraz opcja All Inclusive Plus (dodatkowo: eksluzyw-
ne śniadania w restauracji Casa del Massaro, obiadokolacje serwo-
wane w restauracji Stella di Mare lub Casa del Massaro z widokiem 
na morze, upominek w dniu przyjazdu, czajnik i herbata w pokoju).
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny: mini klub dla dzieci, boisko do 
piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej i wodnej, siłownia, 
strzelanie z łuku, 2 korty tenisowe, tenis stołowy, zajęcia wodne 
(kajaki, małe żaglówki). Za dopłatą: bilard, szkoła nurkowania, 
sporty wodne, wypożyczalnia rowerów, aerobik, masaże, yoga.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.atahotels.it

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Dla rodzin

Hotel głównie dla rodzin z dziećmi oraz dla osób aktywnych, cieszący się bardzo dobrymi opiniami naszych Gości. Idealne położenie przy 
samej plaży, bardzo smaczna i bogata kuchnia, bliskość wszelkich rozrywek kurortu oraz bardzo bogata infrastruktura hotelowa. Polecamy 
wymagającym Gościom nastawionym na aktywny wypoczynek!

UNA Hotels Naxos Beach Sicillia (ex. Ata Hotel Naxos Beach) – Giardini Naxos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2599 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: SLA CENY 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 5099 5520 9020

Maj od 3049 5099 5599 9020

Czerwiec od 3170 5449 5799 9599

Lipiec od 3470 5949 6299 10449

Sierpień od 3470 5820 6299 10220

Wrzesień od 2599 4299 4849 7699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3130 5070 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1170 1449 

Dopłata do All Inclusive od 1120 2240 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Elegancki i luksusowy hotel, zlokalizowany na północnym wy-
brzeżu wyspy, położony na dużym obszarze (pow. ok. 40 tys. m²), 
w dobrze utrzymanym ogrodzie. Ok. 4 km od centrum Campofe-
lice di Roccella (koszt przejazdu ok. 4 EUR/os./2 strony), ok. 13 km 
od Cefalu (kurs 3 x dziennie ok. 6 EUR/2 strony). Ok. 170 km od 
lotniska w Katanii. Hotel pobiera podatek turystyczny – płatny 
obowiązkowo w recepcji hotelu w dniu przyjazdu – w wysokości 
ok. 1,50 EUR/os./dzień. Podatek turystyczny obowiązuje wyłącz-
nie gości w wieku powyżej 12 lat.
Plaża
Obiekt usytuowany przy prywatnej, piaszczysto-żwirowej plaży 
z łagodnym zejściem do wody (zalecane obuwie ochronne). Bez-
płatne leżaki i parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby hotelowe, restauracja główna, bar przy basenie, 
piano bar, butik, taras słoneczny. Dwa baseny, w tym jeden duży 
o ciekawym, nieregularnym kształcie dla dorosłych oraz brodzik dla 
dzieci. Bezpłatne parasole i leżaki przy basenie. Ręczniki kąpielowe 
dostępne po uiszczeniu depozytu ok. 20 EUR (ok. 3 EUR/wymiana).
Pokoje
250 komfortowych pokoi 2-os. o pow. 14-22 m² (możliwość 1 do-
stawki) wyposażonych w: łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka 
do włosów), centralnie sterowaną klimatyzację, minibar (kon-
sumpcja płatna dodatkowo), telefon, TV Sat., sejf (ok. 2 EUR /
dzień), balkon lub taras. W pokojach superior możliwość dopłaty 
do widoku na morze (na potwierdzenie) lub na basen. Łóżeczko 
dla dziecka do 2 roku życia dostępne na zapytanie i za dopłatą 
(ok. 12 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje w formie bogatego 
bufetu lub serwowane do stolika podczas uroczystych kolacji. 
Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Ponadto za dodat-
kową opłatą formuła all inclusive: dodatkowo lunche, napoje do 
lunchu i obiadokolacji oraz przekąski i napoje (bezalkoholowe 
i lokalne alkohole) w barze w przy basenie w godz. 10:00 - 23:00. 
Od czasu do czasu hotel organizuje imprezy tematyczne np. pizza 
party, wieczór sycylijski itp.

Program sportowy i animacyjny
Boisko do siatkówki, kort tenisowy (korzystanie bezpłatne), siłow-
nia, mini golf, tenis stołowy, bule, bilard (ok. 0,5 EUR/żeton). Wy-
pożyczalnia sprzętów wodnych (rower wodny ok. 10 EUR/30 min.). 
W sezonie w ciągu dnia i wieczorem bogaty program animacji 
(gimnastyka, taniec karaibski, fitness, zumba, aqua aerobik, mu-
zyka na żywo, dyskoteka od 22:00). Mini klub dla dzieci w wieku 
4-12 lat. Ponadto bogate centrum SPA (wstęp ok. 15 EUR/2 godz.) 
zlokalizowane na dachu (m.in.: sauna, siłownia, basen).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.acaciaresort.eu

Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Elegancki hotel o bardzo wysokim standardzie z profesjonalną obsługą i komfortowymi pokojami w kameralnym otoczeniu. Bogate 
centrum SPA oraz obszerny śródziemnomorski ogród uprzyjemnią każdy pobyt. Hotel w ofercie od wielu sezonów, cieszący się bardzo 
dobrymi opiniami wśród naszych Gości.

Acacia Resort – Campofelice di Roccella 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2549 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: SLA CENY 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 2820 4449 5220 7930

Maj od 2599 4199 4849 7520

Czerwiec od 2620 4720 4899 8399

Lipiec od 3249 5399 5930 9520

Sierpień od 3249 4899 5930 8699

Wrzesień od 2549 4199 4770 7520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2470 3699 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1620 2520 

Dopłata do All Inclusive od 980 1960 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Luksusowy hotel, położony w pięknym, śródziemnomorskim 
ogrodzie, w miejscowości Giardini Naxos, w hotelowo-turystycz-
nej części zwanej Recanati. W spacerowej odległości (ok. 1 km) 
do centrum, gdzie znajdują się liczne bary, restauracje, sklepy, 
puby, pizzerie oraz dyskoteki. Ok. 5 km do historycznego centrum 
słynnej Taorminy (przystanek ok. 200 m od hotelu, ok. 2 EUR/os./
strona). Do lotniska w Katanii ok. 55 km. Konieczność uiszcze-
nia obowiązkowej opłaty za podatek turystyczny, bezpośrednio 
w hotelu ok. 14 EUR/os./tydzień i ok. 20 EUR/os./2 tygodnie.
Plaża
Przy hotelu znajduje się prywatna, żwirowa plaża (częściowo 
skalista, zalecane obuwie ochronne). Bezpłatny serwis plażowy: 
parasol oraz 2 leżaki/pokój oraz ręcznik plażowy/os. (dla pokoi 
typu deluxe serwis plażowy płatny ok. 10-15 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, windy, przestronne lobby, bezpłatny sejf, 3 bary: 
w lobby, przy basenie i na plaży (otwarty wyłącznie w szczycie 
sezonu), 2 restauracje z zewnętrznymi, panoramicznymi tarasami 
z widokiem na morze. Duży basen o nieregularnym kształcie, we-
wnętrzny ogrzewany basen ze słoną wodą (płatny dodatkowo), 
taras słoneczny, przechowalnia bagażu, sklep z pamiątkami, fryzjer.
Pokoje
Hotel posiada 296 przestronnych, eleganckich i komfortowo wypo-
sażonych pokoi o różnym standardzie. Pokoje standardowe 2-os. 
z maksymalnie 2 dostawkami dla dzieci (na 1 lub 2 piętrze) o pow. 
ok. 32 m² wyposażone są w: łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka 
do włosów oraz komplet kosmetyków), indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf, minibar (konsumpcja płatna 
dodatkowo) oraz balkon. Ponadto pokoje deluxe (2-os., na 3 lub 
4 piętrze, wyłącznie łóżko małżeńskie), pokoje deluxe „top floor” 
(2-os., na 5 lub 6 piętrze, wyłącznie łóżko małżeńskie) i superior 
(2-os, wyłącznie łóżko małżeńskie z maksymalnie 2 dostawkami 
dla dzieci) z widokiem na morze za dodatkową opłatą.
Wyżywienie
Śniadania w  formie bogatego bufetu. Możliwość dopłaty do 
obiadokolacji – dania a’la carte. Napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi regularnego programu animacyjnego, ale od 
czasu do czasu organizowane są: lekcje tańca, aerobik, turnieje 
na plaży i na terenie hotelu, joga, gimnastyka poranna. W po-
bliżu hotelu korty tenisowe, wypożyczalnia rowerów, łódek oraz 
surfing (płatne dodatkowo). Ponadto za opłatą: centrum SPA, 
salon piękności.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu 
i w restauracji.
www.hilton.com

Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Rewelacyjne położenie tuż przy prywatnej plaży, bogata infrastruktura hotelowa, smaczna kuchnia oraz miła i pomocna obsługa 
w połączeniu z bliskością wszelkich rozrywek oferowanych przez kurort tworzą mix gwarantujący idealne wakacje! Polecamy Gościom 
nastawionym na 100% relaksu, również tym wyjeżdżającym z dziećmi.

RG Naxos Hotel (ex. Hilton Giardini Naxos) – Giardini 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

CENA OD

3170 zł

KOD IMPREZY: SLA CENY 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 3199 5430 5849 9570

Maj od 3170 5349 5799 9449

Czerwiec od 3270 5470 5970 9649

Lipiec od 3670 6220 6630 10899

Sierpień od 3670 6220 6630 10899

Wrzesień od 3199 5720 5849 10070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 2670 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 980 999 

Dopłata za obiadokolacje Hilton Giardini Naxos od 

 1330 2660 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Nowoczesny i elegancki hotel położony zaledwie ok. 10 min. 
pieszo od historycznego centrum Cefalu, do którego można 
dotrzeć plażą lub promenadą. W zabytkowym Cefalu znajduje 
się mnóstwo sklepików, restauracji, kafejek i niezwykle malow-
niczych zakątków. Do lotniska w Katanii ok. 180 km. Hotel pobie-
ra podatek turystyczny – płatny obowiązkowo w recepcji hotelu 
w dniu przyjazdu – w wysokości ok. 1,50 EUR/os./dzień. Podatek 
turystyczny obowiązuje wyłącznie Gości w wieku powyżej 12 lat.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 25 m od prywatnej piaszczysto-żwirowej 
plaży (przejście przez promenadę, łagodne wejście do morza, 
zalecane obuwie ochronne). Bezpłatne leżaki i parasole na plaży 
(dwa leżaki i parasol/pokój). Ręczniki kąpielowe w cenie, wymia-
na ok. 3 EUR/ręcznik.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 3 windy, restauracja główna, 2 bary. Basen ze 
słodką wodą z wydzieloną częścią dla dzieci, bezpłatne leżaki 
i parasole przy basenie, taras słoneczny, taras na dachu z wido-
kiem na morze. Ponadto: sala telewizyjna, sala konferencyjna, 
przechowalnia bagażów.
Pokoje
Hotel dysponuje 83 eleganckimi pokojami o różnym standardzie 
(możliwość max. 1 dostawki). Pokoje standardowe (pow. ok. 
30 m2) z widokiem na ogród wyposażone są w: łazienkę (wanna 
lub prysznic, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną kli-
matyzację, minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą), TV Sat., 
telefon, bezpłatny sejf, balkon. Pokoje superior dodatkowo po-
siadają widok na morze. Na potwierdzenie pokoje junior suite 
z widokiem na morze, z dwoma dostawkami i pokojem dziennym 
(pow. ok. 42 m2). Bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na 
zapytanie).
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dopłatą obiadokolacje 
serwowane do stolika (wybór z 3 pozycji menu) dostępne od 
1 maja 2020. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Szef 
kuchni oferuje głównie specjały kuchni śródziemnomorskiej.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogate centrum SPA za dodatkową opłatą: zabie-
gi kosmetyczne, masaże, salon piękności, fryzjer, sauna, jacuzzi 
i siłownia. W pobliżu hotelu znajdują się liczne bary, restauracje, 
dyskoteki otwarte w szczycie sezonu.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.cefaluseapalace.it

Przy plaży We dwoje

Luksusowy hotel przy plaży, idealnie położony, zaledwie kilka minut spacerem od centrum urokliwego Cefalu. Polecamy Gościom 
wymagającym, szukającym elegancji, nienagannej obsługi i smacznej regionalnej kuchni. Pobyt w tym hotelu sprawi, że poczujemy się 
tutaj jak na prawdziwych włoskich wakacjach.

Cefalu Sea Palace – Cefalu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: SLA CENY 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 3849 6499 6930 11370

Maj od 3549 6070 6430 10649

Czerwiec od 3749 6799 6770 11870

Lipiec od 4220 7470 7549 12999

Sierpień od 4220 7349 7549 12799

Wrzesień od 3449 5999 6270 10520

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 920 949 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 840 1680 

CENA OD

3449 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Elegancki hotel zbudowany w nowoczesnym stylu, położony 
w zadbanym ogrodzie, w spokojnej części kurortu Giardini Na-
xos. Ok. 1,5 km do centrum (bezpłatny hotelowy bus do 22:00), 
ok. 5 km do słynnej Taorminy (przystanek ok. 20 m od hotelu, 
bilet ok. 2 EUR/os./1 strona). Do lotniska w Katanii ok. 55 km. 
Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek tu-
rystyczny, bezpośrednio w hotelu, ok. 14 EUR/os./tydzień i ok. 
20 EUR/os./2 tygodnie.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 1,5 km od żwirowo-kamienistej plaży 
(zalecane obuwie ochronne), na którą kilka razy dziennie dowo-
zi bezpłatny bus hotelowy. Bezpłatny serwis plażowy (2 leżaki 
i 1 parasol/pokój).
Do dyspozycji gości
Recepcja, 6 wind, restauracja, bar główny i piano bar. Ponadto: 
2 baseny z bezpłatnymi leżakami i parasolami, brodzik dla dzie-
ci, taras słoneczny, bezpłatne ręczniki kąpielowe. Dodatkowo: 
sklepik z pamiątkami, sala telewizyjna, czytelnia, przechowalnia 
bagażu, wypożyczalnia samochodów ok. 500 m od hotelu.
Pokoje
Hotel posiada 220 komfortowych pokoi (pow. ok. 18 m2), uloko-
wanych na 4 piętrach i wyposażonych w: łazienkę (wanna lub 
prysznic i suszarka do włosów), centralnie sterowaną klimatyza-
cję, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf (depozyt za klucz ok. 50 EUR), 
zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, minibar (konsump-
cja dodatkowo płatna). Za dopłatą pokoje z balkonami (pow. ok. 
20 m2). Na zamówienie i potwierdzenie bezpłatne łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat. Na zapytanie i potwierdzenie hotel dysponuje 
pokojami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Pokoje 
1-os. na potwierdzenie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, za dopłatą obiadokolacje oraz opcja 
All Inclusive – dodatkowo: lunche i napoje do posiłków oraz wino 
musujące, wino, piwo, woda mineralna, soki, napoje bezalkoho-
lowe, kawa, herbata (w godzinach otwarcia barów). Pozostałe 
napoje alkoholowe w godz. 18:00-24:00.

Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych głównie w języku włoskim (od 
połowy czerwca do połowy września), mini klub dla dzieci 
w wieku 4-11 lat, junior klub dla dzieci w wieku 12-17 lat. Ponadto: 
tenis stołowy, lekcje tańca, turnieje na plaży i na terenie hotelu, 
wieczorki z muzyką na żywo, kabaret. Na plaży aerobik i aqua 
aerobik, dodatkowo płatne sporty wodne: windsurfing, kajaki, 
żeglowanie, rowery wodne, skutery (ok. 25 EUR/godz.).
Internet
Bezpłatna kafejka internetowa, bezpłatny Internet Wi-Fi na te-
renie całego hotelu.
www.hotelcaesarpalacenaxos.it

All Inclusive za dopłatą We dwoje Dla rodzin

Lubiany i popularny hotel o bardzo przyjemnej architekturze, położony wśród zieleni, przyjazny rodzinom z dziećmi, idealny dla osób 
aktywnych - doskonała baza wypadowa. Polecamy również ze względu na bardzo smaczną i bogatą kuchnię. Hotel od wielu sezonów 
w naszej ofercie, cieszący się bardzo dobrymi opiniami Gości.

Caesar Palace – Giardini 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

CENA OD

2320 zł

KOD IMPREZY: SLA CENY 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 2470 3770 4630 6799

Maj od 2320 3799 4399 6849

Czerwiec od 2549 4249 4770 7599

Lipiec od 2830 4620 5230 8220

Sierpień od 2830 4599 5230 8199

Wrzesień od 2399 3899 4520 7020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2370 3549 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 920 949 

Dopłata do HB od 392 784 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive za dopłatą 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.

Kategoria lokalna: ****
Dobrej klasy hotel, którego zaletą jest położenie przy pięknej, piaszczystej i szerokiej plaży, a dzięki bogatym animacjom i komfortowym 
pokojom stanowi idealne miejsce na rodzinne wakacje i aktywny wypoczynek. Dodatkowo, polskie animacje prowadzone w Figloklubie 
nie pozwolą się nudzić. Hotel znajduje się w naszej ofercie od kilku sezonów i zdobył serca Gości dobrym serwisem oraz doskonałą kuchnią!

Club Conte di Cabrera – Pozzallo 
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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: niedziele

KOD IMPREZY: SLA CENY 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 5499 6099 9699

Maj od 3030 5070 5570 8970

Czerwiec od 3099 5320 5699 9399

Lipiec od 3470 5930 6299 10399

Sierpień od 3470 5749 6299 10099

Wrzesień od 2999 5070 5520 8970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2999 3170 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 1870 2099 

CENA OD

2999 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-wschodniej części wyspy w zatoce 
Maganuco, na rozległym terenie. Resort składa się z 3 trzypiętro-
wych budynków otoczonych bujnym śródziemnomorskim ogro-
dem, który oddziela także hotel od plaży. Ok. 2 km do centrum 
miasteczka Pozzallo, gdzie znajdują się nieliczne bary, restauracje, 
sklepy. Do lotniska w Katanii ok. 120 km. Obowiązkowy podatek 
turystyczny ok. 2 EUR/os./dzień dla osób w wieku 18-71 lat (w przy-
padku wypoczynku 2-tyg. opłata pobierana jest tylko za pierwszy 
tydzień pobytu). Konieczność okazania umowy podczas check-in.
Plaża
Kompleks położony bezpośrednio przy prywatnej, szerokiej, piasz-
czystej plaży w pięknej zatoce Maganuco, gdzie krystalicznie czy-
sta woda zalewa brzegi cieśniny sycylijskiej. Bezpłatny serwis pla-
żowy (2 leżaki i parasol na pokój) dostępny od maja do września.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, bezpłatny sejf, lobby, winda, restauracja główna 
z tarasem z panoramicznym widokiem, 2 bary: w lobby i przy 
basenie (płatność wyłącznie kartą kredytową). Basen z bezpłat-
nymi leżakami i parasolami otwarty od maja do września, ręczniki 
kąpielowe dostępne (za opłatą ok. 3 EUR; ok. 2 EUR wymiana; 
po uiszczeniu depozytu (ok. 10 EUR). Ponadto: sala telewizyjna, 
butik, taras słoneczny, sala konferencyjna, parking.
Pokoje
Hotel oferuje 190 przytulnych pokoi (z max. 2 dostawkami), zlo-
kalizowanych w kilkupiętrowych budynkach otoczonych ogrodem 
i wyposażonych w: łazienkę z prysznicem lub wanną i suszarką 
do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację (z indywidualnie 
sterowaną temperaturą), TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar 
(na potwierdzenie, konsumpcja dodatkowo płatna). Pokoje stan-
dardowe (bez balkonów, 2-os.; pow. ok 12 m2) posiadają widok na 
otoczenie hotelu. Pokoje superior (2-os. o pow. ok. 16 m2, 3-os. 
o pow. ok. 16 m2, 4-os. o pow. ok. 27 m2) od strony morza oraz 
z balkonem lub tarasem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówie-
nie i za dopłatą ok. 8 EUR/dzień (wyłącznie w pokojach superior).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania w formie bufetu oraz lunche i obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu, w godz. 10:00 – 24:00 napoje bezalko-

holowe i lokalne napoje alkoholowe (piwo, brandy, wódka, whisky 
i gin). Ponadto słodkie i słone przekąski (w godz. 16:30-17:30).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje od połowy maja 
do końca września dla dzieci oraz dorosłych. W cenie: siatkówka 
plażowa, 4 korty (oświetlenie dodatkowo płatne), tenis stołowy, 
mini golf, strzelanie z łuku, bule. Dla najmłodszych figloklub: 6 
x w tygodniu zajęcia dla dzieci z polskim animatorem. Na plaży 
dostępne centrum sportów wodnych za dodatkową opłatą.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby, płatny Internet Wi-Fi w poko-
jach (ok. 10 EUR/dzień).
www.hotelcabrera.it

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Kameralny hotel, położony w spokojnej okolicy, ok. 4 km od 
miejscowości Campofelice di Roccella, ok. 13 km od urokliwego 
i zabytkowego Cefalu (transport hotelowy 3 razy/dzień - wy-
jazd ok. godz. 09:00, 11:00 i 15:00, powrót ok. 12:30 i 18:00; ok. 
6 EUR/2 strony). Do lotniska w Katanii ok. 170 km. Hotel pobiera 
podatek turystyczny – płatny obowiązkowo w recepcji hotelu 
w dniu przyjazdu – w wysokości ok. 1,50 EUR/os./dzień.
Plaża
Ok. 200 m do piaszczysto-żwirowej plaży (kamieniste wejście 
do wody, zalecane obuwie ochronne), dojście na plażę hotelową 
alejką. Bezpłatne leżaki i parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, restauracja główna, bar w lobby i przy basenie. 
Basen o nieregularnym kształcie, brodzik dla dzieci. Bezpłatne 
leżaki i parasole przy basenie. Ręczniki plażowe dostępne po 
uiszczeniu depozytu ok. 10 EUR i za opłatą ok. 3 EUR (wymiana 
ręcznika za opłatą ok. 3 EUR). Możliwość wypożyczenia samocho-
du przez hotel. Bezpłatny parking. Ponadto: taras słoneczny, sala 
konferencyjna, butique hotelowy.
Pokoje
60 przyjemnie urządzonych pokoi (pow. 18-24 m², możliwość 
max. 2 dostawek - na potwierdzenie). Pokoje wyposażone są w: 
łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), klimatyzację 
centralnie sterowaną od poł. czerwca do poł września, TV-Sat., 
telefon, mini lodówkę, bezpłatny sejf, większość pokoi z balko-
nami z widokiem na teren hotelu, basen lub góry. Brak pokoi 
z widokiem na morze. Płatne łóżeczko dla dziecka do 2 roku (ok. 
5 EUR/dzień) - konieczna wcześniejsza rezerwacja.
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne i obiadokolacje w formie bufetu lub ser-
wowane do stolika. Za dopłatą lunche (opcja full board) w formie 
bufetu lub serwowane do stolika (napoje do lunchu i obiadoko-
lacji dodatkowo płatne) oraz formuła All Inclusive (przekąski, 
wino do posiłków, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
pomiędzy posiłkami w godz. 10:30 do 22:30). Pozostałe napoje 
płatne dodatkowo. Raz w tygodniu hotel organizuje uroczystą 
kolację galową przy świecach oraz kolację sycylijską z muzyką 

folk na żywo i tradycyjnymi, sycylijskimi potrawami.
Program sportowy i animacyjny
Od maja do września mini klub dla dzieci (4-12 lat), animacje dla 
dorosłych w języku włoskim, angielskim i francuskim (gimnasty-
ka, tańce grupowe, zabawy) i wieczorne show. Ponadto: aqua 
aerobik, korty tenisowe (oświetlenie za opłatą), mini boisko do 
piłki nożnej i siatkówki, tenis stołowy, boccia, salon masażu (za 
dodatkową opłatą). Ok. 8 km od hotelu znajduje się aqua park 
(dorośli ok. 14 EUR, dzieci ok. 7 EUR).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby i przy basenie.
www.hoteldolcestate.com

All Inclusive za dopłatą We dwoje Dla rodzin

Elegancki hotel, dla osób szukających ciszy i spokoju w kameralnym otoczeniu, zlokalizowany niedaleko pełnego atrakcji i zabytków 
urokliwego miasteczka Cefalu. Polecamy zarówno parom, jak i rodzinom z dziećmi. Popularny hotel wśród stałych Gości, chwalących przede 
wszystkim doskonałą kuchnię oraz nienaganną obsługę.

Dolcestate – Campofelice di Roccella 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2099 zł

KOD IMPREZY: SLA CENY 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 3620 4520 6549

Maj od 2099 3220 4020 5899

Czerwiec od 2220 3599 4220 6520

Lipiec od 2520 4020 4720 7099

Sierpień od 2520 3949 4720 7099

Wrzesień od 2120 3330 4049 6070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270 3299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1499 2120 

Dopłata do All Inclusive od 1190 2380 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel zlokalizowany w północnej części wyspy pomiędzy Palermo 
(ok. 40 km) a Cefalu (ok. 50 km). Położony na wysokim wybrzeżu 
z pięknymi widokami na urokliwe zatoki i lazur Morza Tyrreńskiego, 
w odległości ok. 5-15 km od niewielkich nadmorskich miasteczek 
m.in. Trabia czy Termini Imerese (z dworcem kolejowym). Do lotni-
ska w Katanii ok. 180 km. Hotel nie pobiera podatku turystycznego.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 50 m od prywatnej żwirowej plaży (zjazd 
wyłącznie 2 windami, brak możliwości dojścia pieszo). Bezpłat-
ne leżaki i parasole na plaży. Ręczniki za dodatkową opłatą (ok. 
2 EUR/dzień; obowiązkowy depozyt ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, restauracja główna z  daniami lokalnej 
kuchni śródziemnomorskiej i międzynarodowej oraz bar główny 
i przy basenie. Duży basen ze słodką wodą i wydzieloną częścią 
dla dzieci (obowiązkowe czepki). Przy basenie bezpłatne leżaki 
i parasole. Ręczniki za dodatkową opłatą (ok. 2 EUR/dzień; obo-
wiązkowy depozyt ok. 10 EUR). Ponadto: parking, sala telewi-
zyjna, a za dodatkową opłatą: fryzjer i centrum konferencyjne.
Pokoje
Obiekt dysponuje 300 standardowymi pokojami 2-osobowymi, 
zlokalizowanymi w głównym budynku hotelowym (możliwość 
max. 2 dostawek; pow. ok. 20m2). Pokoje wyposażone są w: ła-
zienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), klimatyzację, 
TV Sat., sejf, mini lodówkę lub minibar (konsumpcja za dodatko-
wą opłatą) oraz balkon lub mały taras z widokiem na otoczenie 
hotelu. Za dodatkową opłatą pokoje z widokiem na morze. Łó-
żeczko dla dziecka do 2 roku życia na potwierdzenie przy wcze-
śniejszej rezerwacji i za dodatkową opłatą na miejscu (ok. 9 EUR/
dzień). Pokoje 3- i 4-osobowe na potwierdzenie.
Wyżywienie
Śniadania (07:30-10:00) i obiadokolacje (20:00-21:30) w formie 
bufetu lub serwowane do stolika. Napoje do obiadokolacji płat-
ne dodatkowo. Za dodatkową opłatą formuła All Inclusive light 
obejmująca: lunche (13:00-14:30) oraz napoje bezalkoholowe 
i lokalne alkohole (piwo, wino) w godzinach w godzinach 10:00-
23:00 (pozostałe alkohole płatne dodatkowo).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dorosłych w cią-
gu dnia i wieczorami – gimnastyka, aqua aerobic, wieczorne 
pokazy, piano bar i dyskoteka. Ponadto: strzelanie z łuku, tenis 
stołowy, piłka wodna, siatkówka plażowa, mini golf, za dodat-
kową opłatą: korty tenisowe i sporty wodne na plaży. Dla dzieci 
mini club.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.torrenormanna.it

Light AI za dopłatą We dwoje Dla rodzin

Fantastycznie położony na wzgórzu hotel, z bogatym zapleczem sportowym i animacyjnym dla dorosłych oraz dla dzieci, a także 
bezpośrednim dostępem do plaży (zjazd windą) to idealne miejsce na aktywny i rodzinny wypoczynek.

Torre Normanna – Altavilla Milicia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2399 zł

KOD IMPREZY: SLA CENY 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 2720 4230 5049 7570

Maj od 2449 3899 4599 7020

Czerwiec od 2499 3970 4699 7130

Lipiec od 2599 4120 4849 7399

Sierpień od 2599 4120 4849 7399

Wrzesień od 2399 3899 4520 7020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2349 3470 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 920 949 

Dopłata do All Inclusive od 665 1330 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Malowniczo położony hotel z bogatą infrastrukturą sportową i rozrywkową - hotel jako jeden z niewielu na wyspie oferuje swoim Gościom 
wejście do aquaparku w atrakcyjnej cenie! Dodatkowo, ze względu na dostępną opcję All Inclisive, jest doskonałą propozycją na rodzinne 
wakacje, natomiast bliskość Cefalu sprawia, że jest to również dobra baza wypadowa na odkrywanie Sycylii na własną rękę.

Położenie
Hotel położony na malowniczym wzgórzu z pięknym widokiem 
na otaczające go zielone zbocza górskie. Zaledwie ok. 6 km od 
centrum tętniącego życiem i pełnego atrakcji centrum Cefalu, do 
którego kilka razy dziennie kursuje hotelowy bus (koszt w obie 
strony ok. 5 EUR/os.). Do lotniska w Katanii ok. 170 km. Hotel po-
biera podatek turystyczny – płatny obowiązkowo w recepcji hotelu 
w dniu przyjazdu – w wysokości ok. 1,50 EUR/os./dzień. Podatek 
turystyczny obowiązuje wyłącznie Gości w wieku powyżej 12 lat.
Plaża
Piaszczysta plaża w odległości ok. 2,5 km od hotelu, do której 
kilka razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy. Bezpłatne 
leżaki i parasole.
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, 2 restauracje – restauracja główna z kuchnią 
lokalną i międzynarodową oraz restauracja z grillem, 3 bary: bar 
główny (otwarty w godz. 08:00-24:00), bar przy basenie i bar na 
plaży, basen ze słodką wodą z brodzikiem dla dzieci, bezpłatne 
leżaki i parasole przy basenie, aqua park w sąsiedztwie hotelu 
(czynny od poł. czerwca do września i za dodatkową opłatą: 18 
EUR/dzień/os. dorosła i ok. 10 EUR/dzień/dziecko do 1,2 m wy-
sokości, wejście na pół dnia odpowiednio ok. 14 EUR i ok. 8 EUR). 
Ponadto: fryzjer, parking.
Pokoje
Hotel posiada 380 przestronnych pokoi standardowych 2-osobo-
wych o pow. ok. 18 m2 (max. 2 dostawki w postaci dodatkowego 
łóżka lub rozkładanej sofy), wyposażonych w: łazienkę (prysznic 
lub wanna i suszarka do włosów), klimatyzację centralnie stero-
waną (od połowy czerwca do połowy września), TV Sat., telefon, 
sejf (dodatkowo płatny), mini lodówkę i balkon. Za dodatkową 
opłatą i na potwierdzenie pokoje z widokiem na morze. Pokoje 
3-os. i 4-os. na potwierdzenie. Bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 
2 lat (konieczna wcześniejsza rezerwacja).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Za dopłatą opcja full 
board - dodatkowo lunche podawane w formie bufetu. Napoje 
do lunchu i obiadokolacji płatne dodatkowo. Ponadto za dodat-
kową opłatą opcja All Inclusive (dodatkowo: przekąski w barze 

głównym oraz napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w barach 
w godzinach ich otwarcia).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi atrakcyjny program animacyjny dla dorosłych 
oraz mini club dla dzieci. Ponadto posiada bogate zaplecze spor-
towo-rekreacyjne: 2 korty tenisowe, fitness club, boccia, boisko 
do piłki nożnej, strzelanie z łuku oraz dyskotekę. Za dodatkową 
opłatą sporty wodne na plaży, centrum SPA oraz aqua park (w 
przypadku rezerwacji z dopłatą do All Inclusive bezpłatnie).
Internet
Internet Wi-Fi za dodatkową opłatą w lobby hotelowym.
www.hotel-costaverde.it

All Inclusive za dopłatą We dwoje Dla rodzin

Costa Verde – Mazzaforno 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: SLA CENY 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 3899 4770 7020

Maj od 2199 3499 4199 6349

Czerwiec od 2349 3670 4430 6630

Lipiec od 2620 4149 4899 7430

Sierpień od 2620 4149 4899 7430

Wrzesień od 2249 3599 4270 6520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270 3270 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 920 949 

Dopłata do All Inclusive od 840 1680 

CENA OD

2199 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel położony na skarpie, w spokojnej części Cefalu (ok. 1,5 km 
od historycznego centrum miasteczka), do którego można dotrzeć 
plażą lub promenadą w ok. 20 min. pieszo lub dojechać komu-
nikacją miejską (przystanek przed hotelem, ok. 1,5 EUR/1 strona). 
W zabytkowym Cefalu znajduje się mnóstwo sklepików, restauracji, 
kafejek. W pobliżu hotelu przebiega trasa kolejowa, która nie jest 
uciążliwa. Do stacji kolejowej ok. 1 km, skąd można dojechać do 
Palermo (ok. 65 km, koszt ok. 5 EUR/1 strona). Do lotniska w Katanii 
ok. 180 km. Hotel pobiera podatek turystyczny – płatny obowiązko-
wo w recepcji hotelu w dniu przyjazdu – ok. 2 EUR/os./dzień. Poda-
tek turystyczny obowiązuje wyłącznie Gości w wieku powyżej 12 lat.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 50 m od piaszczysto-żwirowej plaży 
(zejście schodami, łagodne wejście do morza, zalecane obuwie 
ochronne). Bezpłatne leżaki i parasole na plaży od połowy czerw-
ca do połowy września. Poza sezonem brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 4 windy, restauracja główna ze stolikami dostępny-
mi także na tarasie (wysokie krzesełka dla dzieci na zapytanie), 
3 bary: bar przy basenie (09:00-13:00 i 16:00-19:00), bar hote-
lowy (06:00-24:00). Basen ze słodką wodą z wydzielonym bro-
dzikiem dla dzieci, taras słoneczny, brak ręczników kąpielowych. 
Bezpłatne leżaki i parasole przy basenie.
Pokoje
256 standardowych pokoi 2-os. (pow. ok. 26 m², max. 2 dostawki 
dla dzieci) zlokalizowanych w 2 budynkach. Wyposażone są w: 
łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację (bezpłatna w sezonie od połowy czerwca 
do połowy września, poza sezonem płatna ok. 8-10 EUR/dzień/po-
kój), TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę, okno lub balkon. 
Ponadto pokoje z widokiem na morze i z balkonem. Pokoje 3-os. 
i 4-os. na potwierdzenie. Bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
dostępne na zapytanie.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. W cenie: 1/2 l wody 
i 1/4 l wina do obiadokolacji na osobę. Raz w tygodniu uroczysta 
kolacja w formie bufetu oraz bufet sycylijski.

Program sportowy i animacyjny
Tenis stołowy, animacje w ciągu dnia przy basenie i wieczorem 
przy barze od połowy czerwca do połowy września w języku an-
gielskim, francuskim i włoskim, tańce grupowe, aqua aerobik, 
dyskoteka, wieczorne przedstawienia, muzyka na żywo. Ok. 7 km 
od hotelu znajduje się aqua park (dorośli ok. 14 EUR, dzieci ok. 
7 EUR). Możliwość wypożyczenia samochodów lub skuterów 
przez hotel (za dodatkową opłatą).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.lesabbiedoro.it

We dwoje Dla rodzin

Dobra lokalizacja w pobliżu centrum tętniącego życiem, urokliwego miasteczka Cefalu, pełnego atrakcji i zabytków. Hotel polecany 
i lubiany przez naszych Gości. Doskonały jako baza wypadowa do zwiedzania północno-wschodniej części wyspy. Dużym atutem hotelu jest 
smaczna kuchnia oraz bardzo sympatyczna obsługa hotelowa.

Santa Lucia e le Sabbie d’Oro – Cefalu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2020 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: SLA CENY 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 3299 4270 6020

Maj od 2099 3149 3930 5770

Czerwiec od 2099 3170 4020 5799

Lipiec od 2199 3299 4199 6020

Sierpień od 2199 3299 4199 6020

Wrzesień od 2020 3099 3899 5699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2220 3199 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 949 999 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Baia Sporting

Villa Athena

Przy plaży We dwoje

Kameralny hotel o doskonałym położeniu w samym sercu Giardini Naxos – lokalne restauracje są na wyciągnięcie ręki, a dodatkowo 
bliskość Taorminy, zwanej perłą Sycylii, pozwoli na wspaniałe włoskie wakacje. Hotel ceniony od lat wśród Gości za doskonałą kuchnię, 
wysokiej jakości serwis, a także unikalny taras na dachu, z którego można podziwiać majestatyczną Etnę.

Położenie
Kameralny obiekt położony na wschodnim wybrzeżu wyspy, 
w centrum niewielkiej miejscowości Giardini Naxos, gdzie znaj-
dują się liczne sklepy, bary i restauracje. Do malowniczej Taorminy 
ok. 5 km, a do lotniska w Katanii – ok. 60 km. Konieczność uisz-
czenia obowiązkowej opłaty za podatek turystyczny, bezpośred-
nio w hotelu ok. 2 EUR/os./dzień w Baia Sporting i ok. 1,5 EUR/
os./dzień w Villa Athena.
Plaża
Hotel położony ok. 50 m od piaszczystej, szerokiej publicznej pla-
ży (przejście przez uliczkę). Leżaki i parasole za dodatkową opłatą 
ok. 12-20 EUR/komplet/dzień (2 leżaki i parasol).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, winda. Na terenie hotelu restauracja główna 
serwująca dania kuchni lokalnej oraz międzynarodowej, bar, a na 
dachu budynku znajduje się taras widokowy ze spektakularnym 
widokiem na zatokę Naxos i wulkan Etna. Ponadto: sala telewi-
zyjna, a za opłatą: punkt internetowy, fryzjer, parking.
Pokoje
Hotel dysponuje 104 pokojami, mieszczącymi się w dwóch czę-
ściach kompleksu. Pokoje standardowe w części Villa Athena 3*, 
2-os. z możliwością 1 dostawki w postaci normalnego łóżka lub 
rozkładanej sofy o pow. (ok. 18 m2), wyposażone w: łazienkę 
(prysznic lub wanna, suszarka do włosów), klimatyzację, TV Sat., 
bezpłatny sejf. Pokoje w części Baia Sporting 4*, 2-os. z możli-
wością 2 dostawek w postaci normalnego łóżka, rozkładanej sofy 
lub łóżka wysuwanego o pow. ok. 20 m2, wyposażone jak pokoje 
standardowe w części Athena, dodatkowo minibar (konsumpcja 
płatna). Za dodatkową opłatą pokoje w części Baia Sporting 4* 
z balkonami i widokiem na morze. Pokoje 3-os. i 4-os. na po-
twierdzenie. Łóżeczko dla dziecka do 2 roku życia na zapytanie 
i za dodatkową opłatą ok. 10 EUR/dzień.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, za dodatkową opłatą obiadokolacje 
serwowane do stolika (do wyboru z 3 pozycji menu), dodatkowo 
bufet z przystawkami i bufet sałatkowy. Obiadokolacje serwowa-
ne są w części Baia Sporting. Napoje do obiadokolacji dodatkowo 
płatne.

Program sportowy i animacyjny
Z uwagi na położenie w centrum miejscowości hotel nie prowadzi 
animacji. Do dyspozycji Gości siłownia i kryty basen (dostępne 
odpłatnie - ok. 5 EUR/godz. - w godz. 10:00-13:00 i 15:30-20:00; 
konieczna wcześniejsza rezerwacja), za dodatkową opłatą: cen-
trum SPA (jacuzzi, sauna fińska, thalassoterapia, łaźnia turecka, 
solarium, zabiegi kosmetyczne i masaże) oraz sporty wodne na 
plaży. W pobliżu hotelu centrum nurkowe (oferta zewnętrzna).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.hotelsportingbaia.com

Baia Sporting & Villa Atena – Giardini 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: SLA CENY 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 2899 3930 5349

Maj od 1749 2549 3430 4770

Czerwiec od 1999 2999 3849 5520

Lipiec od 2099 3099 4020 5699

Sierpień od 2149 3220 4099 5899

Wrzesień od 1970 3049 3799 5599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 2530 

Cena za dziecko (3-12 lat) już od 1370 1799 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 280 560 

CENA OD

1749 zł

Kategoria lokalna: Baia Sporting ****,Villa Athena ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Kameralny hotel, położony na wzgórzu nad zatoką Mazzaro, zale-
dwie 100 m od stacji kolejki linowej, którą można dotrzeć bezpo-
średnio do pięknego, zabytkowego centrum Taorminy (przejazd 
około 3 EUR w jedną stronę; kolejka kursuje non-stop w ciągu 
dnia, ostatni powrót z Taorminy o ok. godz. 24:00). Ok. 4 km do 
centrum niewielkiej miejscowości Letojanni, gdzie znajduje się 
szeroki wybór barów, sklepików, restauracji i kawiarni. Do lotni-
ska w Katanii ok. 60 km. Konieczność uiszczenia obowiązkowej 
opłaty za podatek turystyczny bezpośrednio w hotelu, ok. 2 EUR/
os./dzień i ok. 20 EUR/os./2 tygodnie.
Plaża
Obiekt zlokalizowany ok. 100 m od pięknej, żwirowej prywatnej 
plaży, z czystą szmaragdową wodą. Płatny serwis plażowy: 2 le-
żaki i parasol (ok. 20-25 EUR/dzień). W pobliżu hotelu znajduje 
się również publiczna plaża z płatnym serwisem.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, winda, sejf, restauracja główna, niewielki bar przy 
lobby, taras słoneczny z panoramicznym widokiem na wyspę 
Isola Bella. Ponadto: sala telewizyjna, przechowalnia bagażu.
Pokoje
Hotel posiada 50 kameralnych pokoi standardowych z możliwo-
ścią max. 1 dostawki, wyposażonych w: łazienkę (prysznic lub 
wanna i suszarka do włosów), centralnie sterowaną klimatyzację 
od połowy czerwca do połowy września, minibar (konsumpcja za 
dodatkową opłatą), TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, brak balko-
nu. Hotel dysponuje również pokojami typu superior dodatkowo 
z frontalnym widokiem na morze (wyłącznie podwójne łóżko). 
Pokoje 3-os. na potwierdzenie. Za dopłatą i na potwierdzenie 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (ok. 10 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane do stolika 
z możliwością wyboru spośród 2-3 pozycji menu. Napoje do obia-
dokolacji płatne dodatkowo. Hotel specjalizuje się w regionalnej, 
sycylijskiej kuchni.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. W szczycie sezonu 
organizowane są wieczorki włoskie z muzyką na żywo. Wypoży-

czalnia sprzętów wodnych w odległości ok. 700 m od hotelu przy 
wyspie Isola Bella (ok. 25 EUR/godz./rower wodny), wypożyczal-
nia samochodów ok. 1 km od hotelu. Rozrywkowe życie nocne 
skupione jest głównie w centrum Taorminy.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.hotelbaiaazzurra.it

Przy plaży We dwoje

Hotel ze znakomitą, malowniczą lokalizacją, niedaleko jednej z najładniejszych plaż tego rejonu i nieopodal historycznej Taorminy. 
Polecamy szczególnie osobom młodym, aktywnym oraz miłośnikom odkrywania tajemniczych zakątków tej wspaniałej wyspy. Tradycyjna 
włoska kuchnia oraz niepowtarzalny klimat tego miejsca sprawi, że będą to niezapomniane wakacje.

Baia Azzura – Letojanni 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2420 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: SLA CENY 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 2730 4270 5070 7649

Maj od 2520 4030 4720 7249

Czerwiec od 2720 4399 5049 7849

Lipiec od 2830 4570 5230 8149

Sierpień od 2830 4570 5230 8149

Wrzesień od 2420 3930 4549 7070

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 920 949 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony w północnej części wyspy, na wzgórzu, skąd roz-
tacza się przepiękny widok na lazur Morza Tyrreńskiego z wul-
kanicznymi Wyspami Liparyjskimi w tle. Ok. 1,5 km do centrum 
miasteczka Gioiosa Marea (ok. 15 minut pieszo), gdzie znajdują 
się bary, restauracje oraz sklepy. Do lotniska w Katanii ok. 180 km. 
Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek tury-
styczny, bezpośrednio w hotelu ok. 7 EUR/os./tydzień.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 150 m od prywatnej piaszczysto – żwiro-
wej plaży. Bezpłatne leżaki i parasole na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, 2 windy, restauracja główna 
i bar. Basen ze słodką wodą z bezpłatnymi leżakami i parasolami 
(obowiązkowe czepki). Ponadto: parking i sala konferencyjna.
Pokoje
Obiekt dysponuje 87 pokojami standardowymi 2-osobowymi 
(z możliwością max. 2 dostawek) usytuowanymi na czterech pię-
trach głównego budynku hotelowego. Wszystkie pokoje wypo-
sażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny 
sejf oraz minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą). Za dodat-
kową opłatą pokoje z widokiem na morze. Pokoje z widokiem 
na morze posiadają balkony. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za 
dodatkową opłatą (ok. 8 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne i obiadokolacje serwowane do stolika 
(do wyboru z 2-3 pozycji menu). Za dopłatą lunche serwowane 
do stolika (do wyboru z 2-3 pozycji menu). Woda i wino do obia-
dokolacji i lunchy bezpłatnie. Ponadto za dopłatą opcja All Inc-
lusive light – napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe 
(piwo, wino) dostępne w godzinach otwarcia baru. Hotel oferuje 
specjały lokalnej kuchni śródziemnomorskiej i międzynarodowej. 
Ponadto na zamówienie dania bezglutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny w wersji soft dla dorosłych 
– od czasu do czasu wieczorne animacje i przedstawienia. W po-
bliskim Gioiosa Marea znajdują się liczne sklepy, bary i restauracje.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.hotelcaposkino.it

Light AI za dopłatą We dwoje Dla rodzin

Hotel położony na wysokim wybrzeżu z pięknymi widokami na zatokę Morza Tyrreńskiego. Lokalizacja w pobliżu Gioiosa Marea to dobra 
propozycja nie tylko na rodzinne wakacje, ale również dla Gości chcących samodzielnie odkrywać urokliwe zakątki wyspy. Hotel lubiany 
wśród naszych Gości za swobodną, wakacyjną atmosferę i ciekawe animacje!

Capo Skino Park Hotel – Gioiosa Marea 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: SLA CENY 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 2970 3849 5470

Czerwiec od 2070 3020 3899 5549

Lipiec od 2199 3599 4199 6520

Sierpień od 2520 3899 4720 7020

Wrzesień od 2020 3130 3899 5730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 2899 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1370 1830 

Dopłata do All Inclusive od 595 1190 

CENA OD

1999 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Light All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Położenie
Hotel położony jest w zadbanym, śródziemnomorskim ogrodzie, 
w otoczeniu zielonych wzgórz tyrreńskiego wybrzeża Sycylii, 
z przepięknym widokiem na Wyspy Eolskie. Ok. 5 km do tury-
stycznej miejscowości Gioiosa Marea z szerokim wyborem barów, 
restauracji oraz sklepów. Do lotniska w Katanii ok. 180 km. Hotel 
pobiera podatek turystyczny ok. 1,5 EUR/os./dzień płatny obo-
wiązkowo bezpośrednio w hotelu.
Plaża
Hotel usytuowany bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej, 
prywatnej plaży z bezpłatnym serwisem plażowym (od 3 rzędu 
i w miarę dostępności; ręczniki kąpielowe płatne dodatkowo).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, kantor, lobby, restauracja, 2 bary (bar przy plaży 
tylko w sezonie). Ponadto: basen z bezpłatnymi leżakami i para-
solami (ręczniki kąpielowe płatne dodatkowo), dyskoteka, sala 
telewizyjna, amfiteatr, sala konferencyjna, parking. Za dodatko-
wą opłatą: sklepy, kiosk, pralnia, fotograf, lekarz, wypożyczalnia 
samochodów (za pośrednictwem hotelu) oraz specjalne usługi 
dedykowane rodzinom z dziećmi: dostępna kuchnia z podgrze-
waczami butelek, wypożyczalnia wózków oraz wanienek, usługi 
opiekunki dla dzieci.
Pokoje
W hotelu znajduje się 316 pokoi standardowych (o pow. ok. 16 m2) 
mogących zakwaterować maksymalnie 4 osoby (możliwa do-
stawka w formie rozkładanej sofy lub łóżka piętrowego). Pokoje 
standardowe wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę 
do włosów, klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf, mini lodówkę oraz 
balkon. Na zapytanie i potwierdzenie łóżeczko dla dziecka (płatne 
ok. 18 EUR/dzień).
Wyżywienie
All Inclusive Light: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bo-
gatego bufetu. Do lunchy i obiadokolacji woda i domowe wino 
w cenie. Ponadto: napoje bezalkoholowe (typu cola, woda, soki, 
herbata) w barach w godzinach ich otwarcia. Napoje alkoholowe 
za dodatkową opłatą.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne i wieczorne, organizuje rów-
nież wieczorne show. Dla dzieci: baby klub (2-5 lat), mini klub 
(6-13 lat) oraz young klub (14-18 lat) z wydzielonym miejscem do 
gier w ogrodzie, na basenie oraz w restauracji. Ponadto: centrum 
SPA (płatne dodatkowo), zabawy i gry zespołowe, lekcje tańca, 
aerobik, siatkówka, tenis, łucznictwo, boccia.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w recepcji hotelu.
www.th-resort.com/capo.calava

Dobrej klasy hotel, który wyróżnia się nie tylko piękną lokalizacją, ale również szeroką ofertą animacji dla Gości w każdym wieku. Polecamy 
szczególnie rodzinom z dziećmi oraz osobom preferującym aktywne formy wypoczynku.

Capo Calava – Gioiosa Marea 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: SLA CENY 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 3170 5120 5799 9070

Maj od 2549 4230 4770 7570

Czerwiec od 2699 4399 5020 7849

Lipiec od 3399 5699 6199 10020

Sierpień od 2749 4349 5099 7770

Wrzesień od 2570 4199 4799 7520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2430 3699 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 799 830 

CENA OD

2549 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Włochy Sycylia

Położenie
Hotel usytuowany w samym centrum malowniczo położonej 
miejscowości Letojanni, ok. 6 km od Taorminy. Obok obiektu 
szeroki wybór barów, restauracji, kafejek i sklepików. Przysta-
nek komunikacji miejskiej ok. 800 m od hotelu (do Taorminy 
ok. 2 EUR/1 strona, w lipcu i w sierpniu przystanek znajduje się 
ok. 600 m od hotelu). Hotel wyróżnia się niezwykłą atmosferą 
i oryginalnym stylem wykończenia. Prowadzony jest przez zna-
nego włoskiego malarza, dzięki czemu od lat zachowuje swój 
niepowtarzalny, artystyczny klimat. Do lotniska w Katanii ok. 
65 km. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek 
turystyczny, bezpośrednio w hotelu, ok. 3,5 EUR/os./pobyt 7 dni 
(dotyczy Gości w wieku od 14 lat i więcej).
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu (przejście przez ulicę) znajduje się 
piaszczysto-żwirowa plaża (zalecane obuwie ochronne). Bezpłat-
ne leżaki i parasole na plaży w okresie od ok. połowy czerwca do 
ok. połowy września (2 leżaki i parasol/pokój; poza sezonem brak 
serwisu plażowego). Hotel nie zapewnia ręczników kąpielowych.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, 2 windy, restauracja główna, druga restaura-
cja czynna w szczycie sezonu (12:00-15:00, 19:00-22:30), bar 
(09:00-24:00). Ponadto: sala telewizyjna, biblioteka, przecho-
walnia bagażu.
Pokoje
Hotel składa się z 49 klimatycznych pokoi standardowych (każ-
dy jest inny, czuć duszę artysty) o pow. ok. 14 m2 (możliwość 
1 dostawki), położonych na 3 piętrach, wyposażonych w: łazienkę 
(prysznic lub wanna i suszarka do włosów), indywidualnie stero-
waną klimatyzację, telefon, TV Sat., bezpłatny sejf, a także ume-
blowany balkon lub taras. Pokoje 1-os. i 3-os. na potwierdzenie. 
Na potwierdzenie i za dopłatą na miejscu łóżeczko dla dziecka do 
2 roku życia (ok. 8 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania w  formie bufetu kontynentalnego (08:00-10:00), 
urozmaicone obiadokolacje serwowane do stolika (19:30-21:00). 
Hotel posiada również uroczą restaurację a’la carte na plaży, 
gdzie Goście mogą zjeść lunche (za dopłatą) i obiadokolacje (po 

uprzedniej rezerwacji w recepcji i za dopłatą). W restauracji do-
stępne wysokie krzesełka dla dzieci. Dania kuchni lokalnej oraz 
międzynarodowej.
Program sportowy i animacyjny
Sporty wodne dostępne na plaży publicznej za dodatkową opłatą 
(żeglarstwo, windsurfing, kajaki, cena ok. 25 EUR/godz.). Czasami 
muzyka na żywo. Opiekunka dla dziecka dostępna na zapytanie 
i za opłatą ok. 8 EUR/godz.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz w pokojach.
www.hoteldapeppe.it

Przy plaży We dwoje

Mały, kameralny hotel z przyjazną i rodzinną atmosferą, wyróżniający się oryginalnym stylem umeblowania. Polecamy szczególnie osobom 
młodym, chcącym w dzień korzystać ze znajdującej się obok plaży a wieczorami z uroków życia nocnego. Dobre miejsce wypadowe 
do pobliskiej Taorminy i innych atrakcji tej części Sycylii. Wspaniała regionalna kuchnia!

Da Peppe – Letojanni 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1920 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: SLA CENY 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 3199 4199 5849

Maj od 1970 2930 3799 5399

Czerwiec od 1999 2999 3849 5520

Lipiec od 2220 3349 4220 6099

Sierpień od 2099 3099 4020 5699

Wrzesień od 1920 2920 3720 5399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2120 3020 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1399 1920 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Włochy Sycylia

Położenie
Hotel usytuowany w samym centrum malowniczo położonej 
miejscowości Letojanni, ok. 6 km od słynnej Taorminy. Obok 
obiektu szeroki wybór barów, restauracji, kafejek i sklepików. 
Przystanek komunikacji miejskiej ok. 600 m od hotelu (do Ta-
orminy ok. 2 EUR/1 strona). Do lotniska w Katanii ok. 65 km. 
Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek tury-
styczny bezpośrednio w hotelu ok. 1 EUR/os./dzień.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu (przejście przez ulicę) znajduje się 
piaszczysto-żwirowa plaża (zalecane obuwie ochronne). Płatny 
serwis plażowy na plaży (leżaki, parasole) w okresie od czerwca 
do września (ok. 5 EUR/dzień/os.), w sierpniu (ok. 6 EUR/dzień/
os.), poza sezonem brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, 2 windy, sejf, restauracja główna serwu-
jąca śniadania i obiadokolacje oraz restauracja a’la carte przy 
plaży serwująca obiadokolacje (za dodatkową opłatą, konieczna 
wcześniejsza rezerwacja, otwarta od połowy maja do połowy 
września), bar. Brak basenu. Hotel nie zapewnia ręczników ką-
pielowych. Ponadto: sala telewizyjna, płatny parking w odległości 
ok. 500 m od hotelu.
Pokoje
Hotel składa się z 94 pokoi standardowych położonych na 5 pię-
trach, wyposażonych w: łazienkę (prysznic), centralnie sterowa-
ną klimatyzację, mini lodówkę, telefon, TV Sat., bezpłatny sejf, 
balkon. Za dopłatą pokoje z bocznym widokiem na morze lub na 
potwierdzenie pokoje z frontalnym widokiem na morze. Pokoje 3- 
i 4-osobowe na potwierdzenie. Na zapytanie łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat (płatne dodatkowo ok. 6 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane do stolika 
(do wyboru z 2-3 pozycji menu, bufet sałatkowy, deser). Napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo. Dania kuchni regionalnej 
i międzynarodowej.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Sporty wodne do-
stępne na plaży publicznej za dodatkową opłatą (żeglarstwo, 

windsurfing, kajaki, ok. 25 EUR/godz.). W szczycie sezonu w cen-
trum Letojanni liczne bary, kafejki, restauracje oraz dyskoteki.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.sanpietro-hotel.it

Przy plaży We dwoje

Hotel znajduje się tuż przy plaży, w typowej nadmorskiej miejscowości leżącej u stóp Taorminy. Jest idealnym wyborem dla osób lubiących 
łączyć uroki plażowania ze zwiedzaniem, a dodatkowo znakomita obsługa dba o komfortowe warunki pobytu i przyjazną atmosferę.

San Pietro – Letojanni 

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: SLA CENY 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 3699 4599 6699

Maj od 2249 3499 4270 6349

Czerwiec od 2249 3470 4270 6299

Lipiec od 2349 3599 4430 6520

Sierpień od 2349 3599 4430 6520

Wrzesień od 2170 3399 4130 6199

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

Cena za dziecko (3-7 lat) już od 1549 2220 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Włochy Sycylia

Położenie
Niewielki, zadbany hotel, położony w turystycznej części Giar-
dini Naxos zwanej Recanati. W okolicy liczne bary, restauracje, 
pizzerie, sklepy, puby, dyskoteki. Do centrum Giardini Naxos 
ok. 1 km, do Taorminy ok. 5 km, przystanek komunikacji ok. 
400 m (Taormina ok. 2 EUR/os./1 strona). Do lotniska w Katanii 
ok. 55 km. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za po-
datek turystyczny bezpośrednio w hotelu ok. 10 EUR/os./tydzień 
i ok. 20 EUR/os./2 tygodnie.
Plaża
Obiekt usytuowany przy prywatnej plaży (ciemny piasek z drob-
nymi kamyczkami, zalecane obuwie ochronne). Płatny serwis 
plażowy (ok. 10 EUR/dzień/komplet - w zależności od sezonu).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, restauracja główna, bar, taras 
słoneczny, kącik wypoczynkowy z telewizorem. W pobliżu hotelu 
liczne bary restauracje i kawiarnie.
Pokoje
Hotel posiada 47 standardowych pokoi z maksymalnie 1 dostaw-
ką. Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienkę (prysznic lub 
wanna, suszarka do włosów), centralnie sterowaną klimatyzację 
od połowy czerwca do połowy września, TV Sat., telefon, bezpłat-
ny sejf, balkon lub taras. Ponadto pokoje posiadają boczny widok 
na morze lub na Etnę. Na potwierdzenie i za dopłatą łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat (ok. 6 EUR/dzień). Hotel posiada 2 pokoje dla 
osób niepełnosprawnych (na zapytanie i potwierdzenie).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane do stoli-
ka (do wyboru z 2-3 pozycji menu, bufet sałatkowy). Napoje do 
obiadokolacji dodatkowo płatne. Hotel specjalizuje się w typowej, 
regionalnej kuchni.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Od czasu do czasu 
w szczycie sezonu organizowane są wieczory z muzyką na żywo. 
Na plaży dostępne sporty wodne za dodatkową opłatą: kajaki, 
rowery wodne, windsurfing, nurkowanie, rejsy łodzią.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w hotelowym lobby.
www.hotelbaiadeglidei.it

Przy plaży We dwoje

Skromny hotel dla mniej wymagających Gości, w dobrej lokalizacji, blisko centrum Giardini Naxos z licznymi rozrywkami. Polecamy 
osobom młodym, aktywnym, traktującym hotel, jako bazę wypadową do pobliskiej Taorminy i innych atrakcji północno-wschodniej części 
Sycylii.

Baia Degli Dei – Giardini Naxos 

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: SLA CENY 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 3699 4599 6699

Maj od 2249 3499 4270 6349

Czerwiec od 2249 3470 4270 6299

Lipiec od 2420 3730 4549 6730

Sierpień od 2420 3730 4549 6730

Wrzesień od 2170 3470 4130 6299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2349 3520 

Cena za dziecko (0-2 lat) już od 920 949 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Włochy Sycylia

Położenie
Kameralny obiekt, prowadzony przez włoską rodzinę. Usytuowany 
w samym centrum malowniczo położonej miejscowości Letojanni, 
ok. 6 km od zabytkowej Taorminy. W okolicy hotelu szeroki wybór 
barów, restauracji, kafejek i sklepików. W pobliżu hotelu przebiega 
trasa kolejowa, która nie jest uciążliwa. Do lotniska w Katanii ok. 
65 km. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek 
turystyczny, bezpośrednio w hotelu, ok. 3,5 EUR/os./pobyt.
Plaża
Hotel usytuowany ok. 80 metrów od szerokiej żwirowo-kamie-
nistej publicznej plaży. Leżaki i parasole na plaży za dodatkową 
opłatą ok. 10 EUR/dzień. Wzdłuż plaży ciągnie się promenada 
z restauracjami serwującymi włoskie specjały oraz owoce morza.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, 2 windy. Na terenie hotelu 
znajduje się: restauracja główna serwująca dania kuchni lokalnej 
i międzynarodowej, klimatyczny taras w ogrodzie ze stuletnimi 
araukariami, w którym serwowane są śniadania. Na dachu hotelu 
niewielki basen z hydromasażem, leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatnie. Ponadto: sala telewizyjna, bezpłatny punkt interne-
towy.
Pokoje
Hotel składa się z 50 przytulnie urządzonych pokoi standardo-
wych 2-os. z możliwością dwóch dostawek (w postaci pojedyn-
czego łóżka lub rozkładanej sofy). Wyposażone są w: łazienkę 
(prysznic lub wanna i suszarka do włosów), centralnie sterowaną 
klimatyzację, TV Sat., telefon, mini lodówkę, sejf, umeblowany 
balkon lub taras, widok na góry. Ponadto za dopłatą dostępne 
pokoje z widokiem na ogród usytuowane od 1-3 piętra oraz 
na potwierdzenie i za dopłatą pokoje z widokiem na morze na 
4-5 piętrze. Pokoje 3-os. i 4-os. na potwierdzenie. Za dopłatą na 
miejscu i na potwierdzenie łóżeczko dla dziecka do 2 roku życia 
(ok. 8 EUR/dzień).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane do stolika 
lub w formie bufetu. Przystawki, desery i owoce podawane w for-
mie bufetu. Do obiadokolacji 0,5 l wody i 0,25 l wina/os. w cenie, 
pozostale napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Z uwagi na bliskość Letojani oferującego pełen wachlarz atrak-
cji takich jak: liczne restauracje, bary, sklepy, hotel nie prowadzi 
animacji. Do dyspozycji Gości sporty wodne dostępne na plaży 
publicznej za dodatkową opłatą (żeglarstwo, windsurfing, kajaki).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.hoteldellepalme.com

Przy plaży We dwoje

Dobrej klasy hotel o fantastycznym położeniu! Głównym atutem hotelu jest położenie w przyjemnej miejscowości Letojanni, w pobliżu 
żwirowo-kamienistej plaży oraz wielu restauracji, serwujących wyśmienite dania lokalnej kuchni. Dodatkowo Goście cenią hotel za typowo 
wakacyjną atmosferę oraz bardzo miłą obsługę. Polecamy na wakacje we dwoje lub w grupie przyjaciół!

Hotel delle Palme – Letojanni 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: SLA CENY 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 2470 3520 4630 6399

Maj od 1949 2970 3770 5470

Czerwiec od 2120 3220 4049 5899

Lipiec od 2499 3899 4699 7020

Sierpień od 2299 3430 4349 6230

Wrzesień od 1999 3070 3849 5630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 2970 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1449 1980 

CENA OD

1949 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Costa da Caparica i Wybrzeże Lizbońskie

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  
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Portugalia Costa da Caparica i Wybrzeże Lizbońskie

W regionie
Caparica i Costa da Caparica
To niewielkie miasteczko położone na połu-
dniowym brzegu Tagu, naprzeciw lizbońskiej 
dzielnicy Belem, ze słynną wieża i klaszto-
rem Hieronimitów. Nadmorska część miasta 
nazywana jest Costa da Caparica i znana jest 
głównie z pięknych plaż i idealnych warunków 
do uprawiania sportów wodnych. Restauracje, 
bary i kafeterie oraz słynne kluby plażowe 
pozostają w zasięgu przyjemnego spaceru.
Carcavelos
Kurort nad Atlantykiem znany z pięknej plaży 
idealnej do uprawiania sportów wodnych.
Cascais i Estoril
Te dwa połączone kurorty uznawane są za naj-
bardziej ekskluzywne w Portugalii, z najdroż-
szymi hotelami i najlepszymi restauracjami. 
W Cascais w czasie II wojny światowej osiadały 
europejskie rodziny królewskie. Turystów przy-
ciągają ładna starówka i port oraz bogaty letni 
kalendarz imprez kulturalnych. 

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: podatku 
turystycznego w hotelach w Cascais (ok. 
2 EUR/os/dzień, podatek ten pobierany jest 
w hotelach: Riviera, Pestana Cascais, Estoril 
Eden, Londres), 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.

PORTUGALIA

WYBRZEŻE
LIZBOŃSKIE

Costa
da Caparica

Carcavelos

Oeiras Lizbona

Colares

Varzea de Sintra

Cascais
Estoril

Hiszpania

Wybrzeże
Lizbońskie

Portugalia

Portugalia
Costa da Caparica
i Wybrzeże  
Lizbońskie

Odkryj kręte uliczki Alfamy i Lizbonę odbudowaną 
przez Markiza de Pombal. Odkryj piękne plaże 
i strome klify wybrzeża Atlantyku. Odkryj białe wioski 
ukryte wśród wzgórz. Odkryj najlepszego bacalhau 
w nadmorskich restauracjach, najlepszą bica 
i najlepsze pasteis de Belem w małych kawiarenkach. 
Bądź Odkrywcą i odkryj z nami Nowy Wakacyjny 
Świat. Zapraszamy na Costa da Caparica i Wybrzeże 
Lizbońskie!

Informacje ogólne 

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

Czas
- 1 godzina w stosunku do czasu w Polsce.

Język urzędowy
Portugalski.

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

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

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

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Portu-
galii trwa od 01.07 do 31.08.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 15 EUR; 
woda 1 l - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

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

Według miejscowej legendy nazwa „Costa  
da Caparica” pochodzi od znalezionych w tym 
miejscu złotych moment zawiniętych  
w pelerynę.

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

Lizbona
Całodniowa wycieczka do stolicy Portugalii, w programie - dziel-
nice Baixa i Alfama, zobaczymy misterną konstrukcję windy św. 
Justyny, słynny deptak Rua Augusta, zwiedzimy katedrę. Dotrze-
my do zamku św. Jerzego, gdzie znajduje się jeden z najpiękniej-
szych punktów widokowych Lizbony, a po obejrzeniu panoramy 
miasta czas wolny - okazja do spróbowania portugalskich przy-
smaków, np. słynnego bacalhau (dorsza). Kolejnym punktem pro-
gramu będzie dzielnica Belem: klasztor Hieronimitów (UNESCO), 
wieża Belem, róża wiatrów oraz pomnik odkryć geograficznych 
upamiętniających sławnych portugalskich zdobywców: Henryka 
Żeglarza, Vasco da Gama oraz Ferdynanda Magellana. Ostatnią 

atrakcją będą tereny wystawowe Expo’98, a szczególnie oceana-
rium Pavilhao dos Oceanos, kompleks akwariów mieszczących 
faunę i florę morską ze wszystkich oceanów świata: od ławic 
sardynek po rekiny, pingwiny i koralowce. Cena ok. 80 EUR/os.
 
Skarby Alentejo
Wycieczkę do rejonu Alentejo rozpoczniemy od zwiedzania Evo-
ry (UNESCO): rzymska świątynia Diany, kościół Sao Francisco 
z Kaplicą Czaszek, akademia jezuicka z pięknymi krużgankami, 
miejskie kamienice z kutymi narożnymi balkonami oraz wysokimi 
oknami. W drodze powrotnej odwiedzimy jedną z fabryk korka, 
gdzie poznamy proces produkcji najważniejszego dla Portugalii 
tworzywa. Kolejnym punktem będzie wizyta w bodedze podczas 
której poznamy proces produkcji słynnych win z Alantejo a na-

Region ten ma wiele ciekawych miejsc do odkry-
cia. Jednym  z najważniejszych jest Lizbona. To 
miasto -  kalejdoskop, którego każda dzielnica 
to jego inna, niesamowita odsłona. To żółte 
tramwaje, niezliczone miradouros, fascynująca 
historia ukryta w każdej nawet najmniejszej 
uliczce. A gdy już nacieszymy się tym miastem, 
warto odkryć kolejną perłę tego regionu, baj-
kową Sintrę, która łączy w sobie sztukę, piękno, 
naturę i magię.

Agnieszka Pietrzak
Rezydent Rainbow

Portugalia
Costa da Caparica
i Wybrzeże Lizbońskie

Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Lizbona

Obidos
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stępnie będziemy degustować wina i oliwę alentejańską. Cena 
ok. 90 EUR/os. 
 
Sintra i Cabo da Roca
Sintra to jedno z najpiękniejszych miast tej części Portugalii, 
wpisane na listę UNESCO. Otoczone górami zachwyca krętymi 
uliczkami i zabytkami. Zwiedzanie symbolu Sintry - Pałacu Na-
rodowego z charakterystycznymi kominami. Następnie przejazd 
na Cabo da Roca, który stanowi najdalej na zachód wysunięty 
punkt kontynentalnej Europy. Poszarpane skały wysokiego na 
140 metrów klifu i wbijające się w niego fale Oceanu Atlantyc-
kiego tworzą wartą zapamiętania scenerię. W drodze powrotnej 
przejazd przez kurorty Wybrzeża Lizbońskiego – Cascais i Estoril. 
Cena ok. 70 EUR/os. 
 
Tomar, Fatima i Obidos
Całodniowa wycieczka do trzech miast Portugalii. Poznamy To-
mar z tajemniczym klasztorem wpisnym na listę UNESCO to mia-
sto. Następnie udamy się do Fatimy i wizyta w sanktuarium Matki 
Boskiej Różańcowej, w której ołtarz przedstawia scenę objawienia 
trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Uwaga! Do bazyliki 
nie wolno wchodzić w kapeluszach, szortach itp. - konieczne są 
skromne stroje. Kolejnym punktem programu będzie średnio-
wieczne miasteczko Obidos. Jedno z najbardziej malowniczych 
i dobrze zachowanych w Portugalii. W obrębie murów znajdzie-
my dobrze zachownay zamek, labirynt wąskich uliczek i białych 
domów które oczarowują spacerujących. Proponujemy zatrzymać 
się na chwilę w jednej z restauracji i odpocząć przy kieliszku słyn-
nego likieru wiśniowego. Cena ok. 85 EUR/os. 

Nazare i Batalha
Wycieczkę rozpoczniemy od Nazare - najsłynniejszej portugal-
skiej wioski rybackiej. Zobaczymy wspaniałą panoramę wybrzeża 
z punktu widokowego Sitio związanego z patronką miejscowości 
Nossa Senhora da Nazare i lokalną legendą. W czasie wolnym 
będzie okazja spróbować portugalskich przysmaków - ryb 
i owoców morza serwowanych w lokalnych restauracjach. Kolej-
nym punktem programu będzie Batalha (UNESCO), zwiedzanie 
klasztoru Santa Maria da Vitoria, który powstał dla upamiętnienia 
zwycięstwa króla Jana I nad Hiszpanami pod Aljubarrotą. Klasztor 
uznawany jest za perłę późnego gotyku, w jego skład wchodzą 
m.in.: trójnawowa bazylika z transeptem, Kaplica Fundatora, 
gdzie pochowany został król Jan I z małżonką Filipą Lancaster; 
Krużganek Królewski z bogato zdobionymi maswerkami, czy 
Niedokończone Kaplice. Cena ok. 80 EUR/os

Zwiedzanie 

Lizbona 
Jedna wizyta w Lizbonie to stanowczo za mało – warto tu po-
wracać, by za każdym razem odkrywać jej nowe oblicze. Zarówno 
Costa da Caprica jak i Carcavelos, Estoril i Cascais są świetnie 

skomunikowane z Lizboną. Z Costa Caparica, która leży na po-
łudniowym wybrzeżu Tagu można dostać się do Lizbony auto-
busem lub promem. Z Carcavelos, Estoril i Cascais do Lizbony 
najszybciej dostać się koleją. 

Azenhas do Mar i Praia dos Macas 
Pocztówkowo piękne i bardzo fotogeniczne portugalskie białe 
miasteczko zawieszone nad oceanem. Pałac i park Monserrate to 
położona ok. 4 km od Sintry posiadłość zbudowana przez angiel-
skiego milionera Francisa Cooka. Otaczający ją park jest jednym 
z najbogatszych ogrodów botanicznych w Portugalii. 

Przyroda 

Cabo da Roca 
Cabo da Roca stanowi najdalej na zachód wysunięty punkt kon-
tynentalnej Europy. Poszarpane skały wysokiego na 140 metrów 
klifu i wbijające się w niego fale Oceanu Atlantyckiego tworzą 
wartą zapamiętania scenerię. 

Boca do Inferno (Usta Piekieł) 
Zaledwie 2 kilometry na zachód od Cascais znajduje się Boca 
do Inferno. Zobaczyć tutaj można wydrążoną przez fale morskie 
studnię i prowadzący do niej tunel. Fale rozbijają się z wielką siłą 
i hukiem, co niektórym kojarzy się z odgłosami piekieł. 

Kuchnia 

Podróż w świat portugalskiej kuchni 
Dorsz przyrządzony na 365 sposobów, grillowane mięsa i ryby 
(w tym sardynki uważanie za najsmaczniejsze i najbardziej tłuste 
na świecie), cataplana dla miłośników owoców morza, kurczak 
w  pikantnym sosie piri-piri. Do tego ogromny wybór ciast, 
owoców i win – to zaledwie kilka propozycji wspaniałej kuchni 
portugalskiej. 

Relaks 

Plaże i beach bary Costa da Caparica 
Miłośnikom plażowania i spacerów polecamy plaże Costa da 
Caparica, których łącznie jest tu prawie 15 km. Plażowe bary 
położone wzdłuż miejscowości Caparica to świetne miejsce, by 
obserwować zachód słońca. Podróżowanie pomiędzy plażami (i 
beach barami) ułatwia kolejka turystyczna (jeździ tylko w lipcu 
i w sierpniu). 

Z dziećmi 

Oceanarium w Lizbonie 
To jedno z największych oceanariów w Europie – śmiesznie drep-
czące pingwiny, przerażające rekiny, ogromne płaszczki, koralow-
ce, Mola Mola, Eusebio i Amalia czekają na najmłodszych gości. 

Dla aktywnych 

Raj dla surferów 
Plaże Wybrzeża Lizbońskiego i Costa Caparica uznaje się za 
najlepsze miejsca do uprawiania sportów wodnych zwłaszcza 
surfingu, windsurfingu i kitesurfingu. Najbardziej znana plaża to 
Guincho niedaleko Cascais – podobno są tu również najładniejsze 
zachody słońca. 
 
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.

Evora
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Położenie
Położony w spokojnej okolicy, na obrzeżach miejscowości Várzea 
de Sintra, około 2 km od jej malowniczego centrum. Do lotniska 
w Lizbonie ok. 35 km.
Plaża
Praia da Macas - około 7 km od hotelu, niewielka, zatokowa uzna-
wana za jedną z najbardziej malowniczych plaż tej części regionu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracje, bar, basen, taras słoneczny z leżaka-
mi, plac zabaw, park trampolinowy, biblioteka, dodatkowo płatne: 
pralnia, parking. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 
20 EUR/ręcznik).
Pokoje
Hotel oferuje 153 nowoczesne oraz komfortowo urządzone pokoje 
różnego typu. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (wanna lub 
prysznic, suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (gratis), 
minibarem (płatny), balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie, dziecko 
wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju).
Pokój standardowy (pow. ok. 22 m2) - dla max 2 osób.
Suite (pow. ok. 45 m2) - dla max. 4 osób, osobna sypialnia, pokój 
dzienny, sofa jako dostawka.
Wyżywienie
Śniadania, możliwa dopłata do obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje animacje dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia fit-
ness. Za dodatkową opłatą Goście hotelu mogą skorzystać rów-
nież z boiska multisportowego, kortu tenisowego oraz centrum 
Spa i wellness (sauna, basen, jacuzzi, siłownia, zabiegi na ciało).
Internet
Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych gratis.

Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Hotel dobrej sieci hotelowej Vila Gale. Świetny wybór dla rodzin ze względu na wiele atrakcji dla dzieci. Animacje, park trampolinowy, basen 
ze zjeżdżalniami oraz plac zabaw zapewnią świetną rozrywkę Najmłodszym. Dorośli Goście hotelu także znajdą tutaj zajęcia dla siebie, 
zarówno Ci preferujący aktywny wypoczynek jak również zwolennicy błogiego relaksu.

Vila Gale Sintra – Várzea de Sintra 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 niedziele

CENA OD

3249 zł

KOD IMPREZY: PCA CENY 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 3249 5399 5770 9349

Czerwiec od 3299 5499 5849 9520

Lipiec od 3870 6530 6799 11249

Sierpień od 3420 5670 6049 9799

Wrzesień od 3399  6020 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2799 4299 

Cena za dziecko (4-12 lat) już od 2299 3799 

Dopłata za obiadokolacje od 805 1610 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Butikowy hotel położony w miejscowości Oeiras, około 15 km od 
centrum Lizbony oraz około 13 km od Cascais. W okolicy hotelu 
znajdują się bary, sklepy oraz restauracje. Do lotniska w Lizbonie 
ok. 20 km.
Plaża
Praia Velha - ok. 400 metrów od hotelu, piaszczysta, niewielka.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, biblioteka, restauracja, bary, ogród, basen, taras 
słoneczny z leżakami. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (moż-
liwy depozyt).
Pokoje
Hotel oferuje 76 pokoi różnego typu. Wszystkie klimatyzowa-
ne, z  azienką (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), TVsat, 
telefonem, sejfem (gratis), minibarem (płatny), balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis 
(na potwierdzenie, dziecko wlicza się w maksymalne obłożenie 
pokoju).
Pokoje standardowe (pow. ok. 28 m2) - dla max 3 osób..
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu, możliwa dopłata do obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie organizuje animacji. Dodatkowo płatne: siłownia, strefa 
wellness (basen, sauna, jacuzzi, zabiegi na ciało).
Internet
Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych gratis

We dwoje

Otwarty w 2013 roku w zabytkowym pałacu, hotel Vila Gale Palacio ujmuje kameralną atmosferą oraz wysokim poziomem obsługi. Jego 
niewątpliwym atutem jest także położenie. W odległości spaceru (ok. 400 metrów) znajduje się stacja kolejki którą dojechać można do 
Lizbony i Cascais. Polecany szczególnie dla par na romantyczny urlop.

Vila Gale Palacio – Oeiras 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 niedziele

CENA OD

4170 zł

KOD IMPREZY: PCA CENY 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 4170 7270 7299 12499

Czerwiec od 4499 7899 7849 13530

Lipiec od 4699 8199 8199 14030

Sierpień od 4649 8130 8099 13920

Wrzesień od 4649  8099 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3330 5399 

Cena za dziecko (4-12 lat) już od 2830 4899 

Dopłata za obiadokolacje od 1015 2030 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony przy marinie. Około 2 km dzieli go od starego 
miasta Cascais i około 40 km od lotniska w Lizbonie.
Plaża
Praia dos Pescadores - ok. 1 km od hotelu, niewielka, piaszczysta. 
Większe plaża Conceicaos około 1,6 km od hotelu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, bary, basen, brodziki dla dzieci (je-
den ze zjeżdżalniami), taras słoneczny z leżakami, plac zabaw, 
dodatkowo płatne: pralnia, parking. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (możliwy depozyt).
Pokoje
Hotel oferuje 233 finkcjonalnie urządzonych pokoi różnego typu. 
Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (wanna lub prysznic, su-
szarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (płatny ok. 2,5 Euro/
dzień), minibarem (płatny), balkonem lub tarasem (meble bal-
konowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie, 
dziecko wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju).
Pokój standardowy (pow. ok. 33 m2) - dla max 3 osób.
Pokój standardowy z widokiem na morze (pow. ok. 33 m2) - dla 
max 3 osób.
Wyżywienie
Śniadania, możliwa dopłata do obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie posiada programu animacyjnego. Dodatkowo płatne: 
centrum Spa oraz wellness (sauna, zabiegi na ciało) dla osób 
powyżej 16 lat.
Internet
Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych gratis
www.vilagale.com

We dwoje Dla rodzin

Duży i zadbany ogród, baseny (w tym ze zjeżdżalniami dla Najmłodszych) oraz przestronne pokoje to najważniejsze atuty hotelu. Hotel 
idealny na rodzinny wypoczynek (basen, zjeżdżalnie) oraz na wakacje we dwoje – stare miasto Cascais zachwyca zabudową oraz wąskimi 
uliczkami przy których znajdują się sklepy z rękodziełem. Widowiskowe „Usta Piekieł” (Boca do Inferno) w odległości przyjemnego spaceru.

Vila Gale Cascais – Cascais 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 niedziele

CENA OD

2470 zł

KOD IMPREZY: PCA CENY 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 2470 3970 4470 6970

Czerwiec od 3249 5399 5770 9349

Lipiec od 3399 5699 6020 9870

Sierpień od 3370 5570 5970 9649

Wrzesień od 3370  5970 

Cena za dziecko (4-12 lat) już od 1720 2699 

Dopłata za obiadokolacje od 735 1470 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Portugalia Costa da Caparica i Wybrzeże Lizbońskie

Pestana Cascais – Cascais 

Położenie
Hotel położony jest ok. 50 metrów od brzegu oceanu, ok. 2 km 
od turystycznego kurortu Cascais, w odległości 100 m od hotelu 
znajdują się najbliższe sklepy. Przystanek autobusowy ok. 100 m 
od hotelu (połączenia z Cascais, bilet w jedną stronę ok 1,5 EUR).
Plaża
Hotel położony około 2 km od piaszczystej plaży Praia Cascais (ła-
godne zejście do morza). Hotel zapewnia bezpłatny bus na plażę 
kilka razy dziennie (tylko w lipcu i sierpniu). Leżaki i parasole na 
plaży płatne ok. 14 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, zadbany ogród z ta-
rasami słonecznymi, leżakami i parasolami, basen połączony 
z basenem krytym i brodzik (słodka woda), opiekunka do dzieci 
(płatna), sale konferencyjne, wypożyczalnia samochodów, par-
king. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatnie).
Pokoje
49 pokoi rozlokowanych w sześciopiętrowym budynku. Wszystkie 
klimatyzowane, wygodne i zadbane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), TVsat, telefonem, sejfem (ok. 2 EUR/dzień), z wyposażonym 
aneksem kuchennym (płyta grzewcza, lodówka, naczynia i sztuć-
ce), balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dzieci 
do lat 2 bezpłatnie. Pokoje jednoosobowe są na potwierdzenie.
Pokoje standardowe - (pow. ok. 18 m2) – dla max 3 osób.
Pokoje superior - (pow. ok. 30 m2) – dla max 3 osób. Powierzch-
nia pokoju to jedyna różnica pomiędzy pokojem standardowym 
a superior.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: siłownia, tenis ziemny, siatkówka, jacuzzi, sauna. Do-
datkowo płatne: ping pong (ok. 5EUR/godzina), masaże, zabiegi 
na twarz i ciało.
Internet
Wi-Fi w lobby bezpłatnie.
www.pestana.com/en/hotel/pestana-cascais

We dwoje Dla rodzin

Hotel znanej portugalskiej sieci Pestana. Zadbane pokoje z aneksem kuchennym, ładny ogród z palmami, połączenie basenów: 
zewnętrznego i krytego, a także wysoki poziom serwisu to największe atuty tego hotelu. Dodatkowo Cascais w odległości przyjemnego 
spaceru wzdłuż wybrzeża. Zarówno dla rodzin jak i grup znajomych.

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 niedziele

CENA OD

2599 zł

KOD IMPREZY: PCA CENY 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 4099 4699 7199

Czerwiec od 2970 4820 5299 8399

Lipiec od 3470 5899 6130 10199

Sierpień od 3449 5720 6099 9899

Wrzesień od 3430  6070 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2199 3099 

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

Dopłata do HB od 910 1820 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Costa da Caparica i Wybrzeże Lizbońskie

Położenie
Hotel znajduje się w kurorcie Costa da Caparica, przy promena-
dzie z restauracjami, barami, sklepami. Przystanek autobusowy 
ok. 100 m od hotelu, połączenia z portem (lipiec-sierpień) skąd 
kilka razy dziennie odpływają łodzie do lizbońskiej dzielnicy Be-
lem. Do lotniska w Lizbonie ok. 22 km.
Plaża
Hotel położony ok. 50 m od piaszczystej, szerokiej i długiej na 
blisko 12 km Praia da Caparica (łagodne wejście do oceanu, przej-
ście przez ulicę). Leżaki i parasole na plaży płatne dodatkowo (ok. 
15 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 1 budynek, 8 pięter, windy, restauracje (dania 
w formie bufetu), bary, basen z wydzieloną częścią dla dzieci 
(słodka woda), leżaki i parasole przy basenie, plac zabaw, pokój 
gier i zabaw dla dzieci, opiekunka do dziecka (dodatkowo płatna), 
sale konferencyjne, pralnia, wypożyczalnia samochodów. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatnie, depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się 354 pokoje rozlokowane w 8 piętrowym 
budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), telefonem, sejfem (bezpłatnie), minibarem (dodatkowo 
płatny), z balkonem lub tarasem. Łóżeczko dla dzieci do lat dwóch 
bezpłatnie (infant wlicza się do maksymalnego obłożenia pokoi).
Pokoje standardowe - (pow. ok. 20m2) – dla max 4 osób (w 
układzie 2+2), jako dostawki możliwe łóżko piętrowe, istnieje 
możliwość dopłaty do pokoi z widokiem na morze, jednak nie 
są one dostępne przy zakwaterowaniu 2+2. Zakwaterowanie 2+2 
na potwierdzenie.
Wyżywienie
HB Plus: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadoko-
lacji karafka wina oraz butelka wody na stolik, lokalne piwo, napój 
bezalkoholowy w cenie. W godzinach 17:00 - 19:00 i 21:30 – 23:00 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w barach wyznaczo-
nych przez hotel (wino, piwo, napoje orzeźwiające). Posiłki mogą 
być serwowane w restauracji na 8 piętrze.

Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych, muzyka na żywo w czasie wyso-
kiego sezonu (lipiec - sierpień). Szeroka oferta sportów wodnych 
na plaży (płatne): narty wodne, kitesurfing, windsurfing, surfing.
Internet
Wifi bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.tryplisboacaparica.com

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje

Bliskość Lizbony i fantastyczna plaża oferująca wiele możliwości aktywnego wypoczynku powodują, że jest to miejsce w sam raz na 
wakacyjny relaks połączony ze zwiedzaniem stolicy Portugalii. Polecamy!

Tryp Lisboa Caparica Mar – Costa da Caparica 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 niedziele

CENA OD

2299 zł

KOD IMPREZY: PCA CENY 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 3470 4270 6199

Czerwiec od 2370 3770 4399 6720

Lipiec od 3249 5449 5849 9520

Sierpień od 2549 3780 4699 6730

Wrzesień od 2470  4470 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2249 3099 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 749 749 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Portugalia Costa da Caparica i Wybrzeże Lizbońskie

Położenie
Położony przy nadmorskiej drodze, na obrzeżach małego mia-
steczka Colares (ok. 4 km do centrum) i ok. 2 km od urokliwej 
i pięknie położonej na klifie wioski Azenhas do Mar ze słynną 
plażą Praia da Macas. Do Sintry ok. 12 km (przystanek autobuso-
wy ok. 50 m od hotelu – połączenia z Sintrą), do kurortów Cascais 
i Estoril ok. 20 km (konieczna przesiadka w Sintrze). Najbliższe 
restauracje, minimarket i kafeterie w Colares lub w Azenhas do 
Mar. Do lotniska w Lizbonie ok. 40 km.
Plaża
Hotel położony na plaży Praia Grande – szeroka i piaszczysta. 
Leżaki i parasole płatne dodatkowo (ok. 8 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja z tarasem z widokiem na oce-
an, bary, taras słoneczny z basenem olimpijskim (woda morska) 
i z widokiem na ocean, brodzik dla dzieci (woda morska), pralnia 
(płatna), wypożyczalnia samochodów, parking. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (ok. 3,5 EUR). Przy kwaterowaniu wymagane 
jest podanie numeru karty kredytowej.
Pokoje
Hotel dysponuje 60 pokojami rozlokowanymi w 4 piętrowym 
budynku. Wszystkie z widokiem na ocean, klimatyzowane, od-
świeżone, z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, 
sejfem (bezpłatnie), mini barem (dodatkowo płatny), balkonem 
lub tarasem (meble balkonowe). Hotel posiada pokoje dla nie-
pełnosprawnych - na potwierdzenie.
Pokój Standardowy- pow. ok. 22 m2, dla max. 2 osób. W pokoju 
znajdują się dwa łóżka.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji lub obiadów i obiadokolacji. Dostępne menu bezglute-
nowe - na potwierdzenie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Dodatkowo płatne: bilard ok. 5 EUR/
godzina. W okolicy hotelu możliwe dodatkowo płatne atrakcje: 
pola golfowe, jazda konna, tenis ziemny.

Internet
Wifi w miejscach ogólnodostępnych bezpłatne.
www.arribashotel.com

Przy plaży We dwoje

Choć hotel oficjalnie ma 3* to my oceniamy go na 4* ze względu na niespotykanie duży basen, nowoczesne pokoje i wnętrza oraz 
zachwycającą plażę. Potwierdzeniem naszej opinii jest rekomendacja Michelin (w 2014 r) i certyfikat jakości Tripadvisor (w 2015 r.).
Polecamy wszystkim miłośnikom kameralnych hoteli i miejscowości.

Arribas – Colares 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 niedziele

CENA OD

2999 zł

KOD IMPREZY: PCA CENY 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 2999 4899 5349 8520

Czerwiec od 3049 4970 5430 8649

Lipiec od 4099 6970 7199 11999

Sierpień od 4070 6949 7130 11949

Wrzesień od 4049  7099 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 2699 4599 

Dopłata do HB od 840 1680 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Costa da Caparica i Wybrzeże Lizbońskie

Położenie
Hotel położony jest pomiędzy dwoma kurortami Estoril i Casca-
is, ok. 100m od przystanku autobusowego i ok. 150 m od stacji 
kolejowej (dojazd do Lizbony ok. 25 minut). Do centrum Cascais 
ok. 800 m (tam liczne lokalne restauracje i bary). Do lotniska 
w Lizbonie ok. 30 km.
Plaża
Niewielka, piaszczysta plaża Praia das Moitas ok. 200 m od ho-
telu. Do większych plaż Tamariz (w Estoril) i Duquesa (Cascais) 
ok. 1,6 km. Leżaki i parasole na plaży płatne dodatkowo (ok. 15 
EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracje (bufetowa i a’la carte), bary, 
taras słoneczny z leżakami i parasolami, 2 baseny (na tarasie 
słonecznym i kryty, w basenach słodka woda), pralnia (płatna), 
parking (płatny).
Pokoje
Hotel posiada 162 pokoje. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), aneksem kuchennym (czajnik, kuchenka 
mikrofalowa, płyta grzewcza, toster, naczynia), TVsat LCD, tele-
fonem, minibarem (płatny), sejfem (ok. 2 EUR/dzień, depozyt 
za klucz ok. 10 EUR), balkonem (meble balkonowe). Hotel po-
siada pokoje dla niepełnosprawnych. Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat gratis.
Pokoje standardowe (pow. ok. 26m2) – dla maksymalnie 3 osób, 
przy czym w pokoju mogą znajdować się tylko 2 łóżka małżeń-
skie. Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji. Możliwa dieta bezglutenowa (konieczne wcześniejsze 
zgłoszenie).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: siłownia. Dodatkowo płatne: sauna (ok. 10 EUR), 
masaże.
Internet
Wifi bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.estoriledenhotel.com

We dwoje

Dobrej klasy hotel chwalony za serwis oraz zadbane, przestronne i funkcjonalne pokoje. Jego dużym atutem jest też doskonała lokalizacja, 
pozwalająca korzystać z uroków pobliskiej plaży i oceanu. Dobre połączenia autobusowe i kolejowe pozwalają na sprawne (ok. 30 minut 
przejazdu) dostanie się do Lizbony i indywidualne zwiedzanie tego niezwykłego miasta.

Estoril Eden – Costa Da Caparica 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 niedziele

CENA OD

2920 zł

KOD IMPREZY: PCA CENY 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 2920 4770 5220 8299

Czerwiec od 2970 4849 5299 8449

Lipiec od 3549 5899 6270 10199

Sierpień od 3520 5870 6220 10149

Wrzesień od 3520  6220 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2899 4530 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2399 4030 

Dopłata do HB od 735 1470 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Portugalia Costa da Caparica i Wybrzeże Lizbońskie

Położenie
Hotel położony jest w kurorcie Estoril. Około 200 metrów od 
hotelu znajduje się największe kasyno w Europie – Casino Es-
toril. W okolicy znaleźć można sklepy, bary oraz restauracje. Do 
lotniska w Lizbonie ok. 30 km.
Plaża
Najbliższa plaża około 150 metrów w linii prostej od hotelu – 
wzdłuż plaży biegnie trakcja kolejowa i ulica. Leżaki na plaży 
dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracje, bary, taras słoneczny z leżakami, ba-
sen. Dodatkowo płatne: pralnia, parking. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok. 20 EUR/ręcznik).
Pokoje
Hotel oferuje 126 komfortowo urządzonych pokoi. Wszystkie 
klimatyzowane z łazienką (wanna lub prysznic, suszarka do wło-
sów), TVsat, telefonem, sejfem (gratis), minibarem (płatny), bal-
konem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat gratis (na potwierdzenie, dziecko wlicza się w maksymalne 
obłożenie pokoju).
Pokój standardowy (pow. ok. 18 m2) - dla max 3 osób
Pokój standardowy z widokiem na morze (pow. ok. 18 m2) - dla 
max 3 osób.
Wyżywienie
Śniadania, możliwa dopłata do obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie organizuje animacji. Dodatkowo płatne: centrum Spa 
oraz wellness (jacuzzi, sauna, siłownia, zabiegi na ciało).
Internet
Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych gratis.
www.vilagale.com

We dwoje

Położony w popularnym kurorcie hotel jest dobrym wyborem szczególnie dla osób chcących korzystać z życia nocnego. Niewielka
odległość od Cascais (ok. 11 km) i Lizbony (ok. 30 km) to jego kolejne atuty. Polecamy go szczególnie dla osób dorosłych ze względu
na brak infrastruktury dla dzieci.

Vila Gale Estoril – Estoril 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 niedziele

CENA OD

2499 zł

KOD IMPREZY: PCA CENY 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 2499 3970 4520 6970

Czerwiec od 3249 5399 5770 9349

Lipiec od 3399 5699 6020 9870

Sierpień od 3370 5570 5970 9649

Wrzesień od 3399  5970 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2220 3199 

Cena za dziecko (4-12 lat) już od 1720 2699 

Dopłata za obiadokolacje od 735 1470 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Costa da Caparica i Wybrzeże Lizbońskie

Położenie
Hotel Riviera znajduje się ok. 2 km od centrum Carcavelos, ok. 
7 km od Estoril. Przystanek autobusowy ok. 200 m od hotelu, 
przystanek kolejki podmiejskiej ok. 800 m od hotelu - połączenia 
z Lizboną (ok. 3 EUR/osoba w jedną stronę). Do lotniska w Li-
zbonie ok. 25 km.
Plaża
Hotel położony ok. 200 m od piaszczystej, szerokiej i bardzo ład-
nej plaży Praia do Carcavelos (przejście przez ulicę i tunel). Leżaki 
i parasole płatne dodatkowo (ok. 14 EUR/komplet). Przy plaży 
promenada ze ścieżką do joggingu (ok. 6 km).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, zadbany ogród z le-
żakami i parasolami, basen główny i brodzik dla dzieci (słodka 
woda), room service (płatny), sale konferencyjne, bankomat, 
pralnia (płatna), parking. Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(bezpłatnie). Galeria handlowa przy hotelu. 
Pokoje
Hotel posiada 130 klimatyzowanych, wygodnych i zadbanych pokoi 
rozlokowanych w czteropiętrowym budynku. Wszystkie z łazienką 
(suszarka do włosów), LCD HD TV, telefonem, mini barem (płat-
ny), sejfem (płatny ok. 2 EUR/dzień), balkonem lub tarasem. Hotel 
posiada pokój dla osób niepełnosprawnych - na potwierdzenie.
Pokoje standardowe - (pow. ok 17 m2) – dla max 3 osób.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu lub serwowane w zależności od obło-
żenia w hotelu. Istnieje możliwość dopłaty do obiadokolacji. Menu 
bezglutenowe - na potwierdzenie.
Program sportowy i animacyjny
Za opłatą: kort tenisowy (ok. 5 EUR/godzina, możliwy depozyt 
za sprzęt). Niewielka strefa wellness za opłatą ok. 10 EUR/wstęp 
(mały basen – konieczny czepek kąpielowy, sauna, masaże, siłow-
nia). Około 200 m od hotelu znajduje się profesjonalny klub teni-
sowy (15 kortów do tenisa ziemnego, 3 korty do paddle) – płatny.
Internet
Wifi bezpłatnie w całym hotelu.
www.rivierahotel.pt

We dwoje

Zadbany hotel z przyjemnym ogrodem. Świetne miejsce dla osób chcących połączyć wypoczynek ze zwiedzaniem. Dużym plusem jest 
położenie blisko urokliwej, piaszczystej plaży Carcavelos, która latem przyciąga miłośników nie tylko plażowania, ale także amatorów 
surfingu i windsurfingu.

Riviera Hotel – Carcavelos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2499 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: PCA CENY 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 2499 3899 4520 6849

Czerwiec od 2530 3949 4570 6930

Lipiec od 2930 4670 5230 8149

Sierpień od 2899 4630 5199 8070

Wrzesień od 2899  5199 

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 799 799 

Dopłata za Half Board Plus od 840 1680 

Wyloty w: poniedziałki i niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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We dwoje

Położenie
Odnowiony w 2015 roku Hotel Londres znajduje się w centrum 
kurortu Estroil, w okolicy liczne sklepy i restauracje. Do Lizbony 
można dostać się kolejką (przystanek ok. 750 m od hotelu). Do 
lotniska w Lizbonie ok. 30 km.
Plaża
Praia das Moitas – ok. 900 metrów od hotelu, niewielka, zato-
kowa, piaszczysta. Do głównej plaży Estoril Paraia do Tamaiz ok. 
1,5 km. Parasole i leżaki na plaży dodatkowo płatne (ok. 20EUR/
komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bar, taras słoneczny z leżakami i pa-
rasolami, niewielki basen, sale konferencyjne, pralnia (płatna), 
wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
W hotelu znajduje się 118 pokoi różnego typu. Większość pokoi 
posiada balkon. W hotelu znajdują się pokoje dla osób niepeł-
nosprawnych.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.
Internet
Wifi bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www. hotelondres.com

Hotel bardziej na wakacje we dwoje niż na rodzinny wypoczynek (poza małym placem zabaw nie ma odpowiedniej infrastruktury dla 
dzieci). Ładne, wyremontowane pokoje i wnętrza to plusy hotelu (za nie „+”). Dodatkową atrakcją jest sam Estoril – jeden z najbardziej 
ekskluzywnych kurortów Portugalii i doskonała baza wypadowa do zwiedzania i Lizbony i tej części wybrzeża.

Londres – Estoril +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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 niedziele

KOD IMPREZY: PCA CENY 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 2530 3970 4570 6970

Czerwiec od 2570 4030 4630 7070

Lipiec od 3349 5499 5930 9520

Sierpień od 2970 4799 5299 8349

Wrzesień od 2970  5299 

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2549 3799 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 1749 2699 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 553 1106 

CENA OD

2530 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  
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Algarve
Algarve to jeden z regionów Portugalii ze stolicą 
w Faro, w skład którego wchodzi pas południo-
wego wybrzeża kraju ciągnąca się od granicy 
z Hiszpanią po przylądek Sao Vincente. Na 
Turystów czekają hotele na każdą kieszeń, do-
brze przygotowana infrastruktura transportowa 
pozwalająca na zwiedzanie każdego zakątka 
wybrzeża, mnogość atrakcji, piękna przyroda, 
kurorty i tętniące życiem i te nieco bardziej 
spokojne i doskonałe restauracje.

W regionie
Albufeira
Najbardziej rozpoznawalny oraz najbardziej roz-
legły kurort Algarve, znajdujący się dokładnie 
pośrodku południowego wybrzeża Portugalii. 
Albufeira to kilka dzielnic (każda ze swoim wła-
snym centrum) - rozpoczynając od wschodnich 
granic kurortu: Falesia, Olhos d’Agua, Santa 
Eulalia Oura, Albufeira - stare miasto ze słynną 
Praia de Pescadores, Sao Rafael i w końcu 
Salgados. Dodatkowo, dla osób szukających 
nocnego życia - The Strip, największe skupisko 
barów, pubów i klubów nocnych w kurorcie. 
Albufeira to również doskonały ośrodek kultu-
ralny. Letni kalendarz wydarzeń pęka w szwach: 
można tu obejrzeć spektakle, pokazy mody, po-
słuchać muzyki, odbywają się tu turnieje spor-
towe, festiwale kulinarne, pchle targi, itd. Plaże 
Albufeiry pełne są delikatnego piasku, formacji 
skalnych i mieniących czerwienią klifów.
Alvor
Malowniczo położona Jedna z najmniej wy-
eksploatowanych turystycznie (co nie znaczy 
nudnych) i najbardziej położona na zachód 
z proponowanych miejscowości wakacyjnych 
(pomiędzy Lagos a Portimao). W centrum 
Alvor znajdują się restauracje, które doceniają 
nawet mieszkańcy regionu, kafeterie, bary 
i sklepy. Alvor ma w sobie tyle uroku i spokoju, 

że z pewnością spodoba się osobom szukają-
cym odpoczynku od hałasu i blichtru dużych 
ośrodków turystycznych. A dla tych szukają-
cych bogatego życia nocnego - około 6 km od 
Alvor znajduje się Portimao z Praia da Rocha.
Portimao, Praia da Rocha i Praia do Vau
Portimao – drugie pod względem wielkości mia-
sto Algarve i największy port wybrzeża, pełne 
lokalnego życia. Nadrzeczne restauracje słyną 
z doskonałych ryb i owoców morza. Najbardziej 
znaną częścią Portimao jest jego turystyczna 
dzielnica Praia da Rocha, której plaża jest jedną 
z wizytówek Algarve. Plaży w Praia da Rocha 
w niczym nie ustępuje Praia do Vau, też zalicza-
na do tych zjawiskowo pięknych na wybrzeżu.
Carvoeiro
Urokliwy, ale pełen życia kurort położony 
pomiędzy Portimao a Albufeirą. Pełno tu nie-
wielkich plaż i grot zalewanych przez fale oraz 
klifów. Niewiele tu hoteli - przeważają wille 
oraz apartamenty, przez co Carvoeiro wydaje 
się nieco leniwe i troszkę zbyt spokojne, lecz 
nie należy się dać zwieść pozorom - w centrum 
restauracyjki, bary, puby i sklepy z pamiątkami.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwate-
rowania, opiekę polskiego rezydenta, pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistan-
ce i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
lokalnych, lokalnego podatku płatnego przy 
zakwaterowaniu (ok 1,5 EUR/os./noc), 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.
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Jeśli chcesz przez chwilę poczuć się jak Wielki Odkrywca i sprawdzić, czy 
rzeczywiście na przylądku Świętego Wincentego kończył się świat – przyjedź 
do Algarve. Jeśli chcesz sprawdzić ile rodzajów plaż może kryć w sobie jedno 
wybrzeże – przyjedź do Algarve. Jeśli chcesz dowiedzieć się co to medronho 
i percebes – oczywiście przyjedź do Algarve. I jeśli już to wszystko wiesz - 
uśmiechnij się! Jakie to szczęście, że przyjechałeś właśnie do Algarve. 

Informacje ogólne 

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

Czas
- 1 godzina w stosunku do czasu w Polsce.

Język urzędowy
Portugalski.

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

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

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

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Portu-
galii trwa od 01.07 do 31.08.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 12 EUR; 
woda 1 l - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa w kawiarni od 1 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic. Zbiórka na 
2 godz. przed planowanym wylotem przy 
stanowisku 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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Wycieczki lokalne

Lizbona 
Całodniowa wycieczka do urzekającej stolicy Portugalii. W progra-
mie wieża Belem – symbol potęgi militarnej państwa z czasu Wiel-
kich Odkryć Geograficznych, wybudowany w stylu manuelińskim 
klasztor Hieronimitów oraz Pomnik Odkrywców. Podczas czasu 
wolnego zachęcamy do skosztowania lokalnych specjałów oraz 
poznania centrum miasta, w tym Alfamy – jednej z zabytkowych 
dzielnic miasta oraz Bairro Alto – dzielnicy powstałej w XVI w., którą 
niegdyś upodobała sobie portugalska bohema. Cena od 289 zł/os.

Perły Zachodu 
Całodniowa wycieczka, podczas której poznamy najciekawsze 

miejsca w regionie. W programie średniowieczne miasteczko 
Silves oraz przejazd przez góry Monchiquie z najwyższym ich 
szczytem - Foia. W Lagos dowiemy się wszystkiego o portu-
galskim „złotym wieku”, zobaczymy miejsce pierwszego targu 
niewolników, a w okolicy Ponta da Piedade urzekające groty. 
W Lagos dodatkowo możliwość rejsu statkiem (w zalezności 
od warunków pogodowych). Kluczowym punktem jest Przy-
lądek Św. Wincentego - uważany niegdyś za koniec świata. 
Cena od 219 zł/os.

Sewilla
Całodniowa wycieczka do stolicy hiszpańskiej Andaluzji, miejsca 
narodzin flamenco. Sewilla uznana jest za jedno z najpiękniej-
szych miast Europy. Wizyta na Placu Amerykańskim, Placu Hisz-

Wakacje w Algarve to niepowtarzalna okazja, 
żeby wybrać się na Koniec Świata czyli Przylądek 
św. Wincentego. Po drodze „cofniemy się 
w czasie” w średniowiecznym miasteczku Silves, 
a w Lagos, gdzie urzekną nas bajkowe formacje 
skalne, poczujemy się jak Wielcy Odkrywcy.

Anna Gajewska
Rezydent Rainbow

Portugalia
Algarve
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Lizbona

Fatima

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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pańskim oraz spacer po centrum miasta - gdzie znajduje się słyn-
na gotycka Katedra Św. Marii z mauretańską wieżą La Giralda - to 
kluczowe atrakcje programu. Dodatkowo możliwość zwiedzenia 
słynnych pałaców królewskich Alcazares Reales oraz spacer po 
niezwykle urokliwej dzielnicy żydowskiej, słynącej z najwęższych 
uliczek w Sewilli. Cena od 269 zł/os.

Lizbona i Fatima 
Dwudniowa wycieczka do najbardziej rozpoznawalnych miej-
scach Portugalii. Fatima to jedno z najbardziej znanych sanktu-
ariów maryjnych na świecie i cel pielgrzymek wiernych z całego 
świata. To tutaj w 1917 roku Matka Boża sześciokrotnie objawiła 
się trójce dzieci, powierzając im tajemnice dotyczące losów świa-
ta (trzy tajemnice fatimskie). W programie: Aljustrel - miejsce 
urodzenia pastuszków oraz sanktuarium i Kaplica Objawień. Na-
stępnego dnia zwiedzanie Lizbony. W programie wieża Belém 
– symbol potęgi militarnej państwa z czasu Wielkich Odkryć 
Geograficznych, wybudowany w stylu manuelińskim klasztor 
Hieronimitów oraz Pomnik Odkrywców. Podczas czasu wolnego 
zachęcamy do skosztowania lokalnych specjałów oraz poznania 
centrum miasta, w tym modnej dzielnicy Chiado a także wąskich 
zakamarków Alfamy, w której czas zatrzymał się setki lat temu. 
Cena ok. 185 EUR.

Kuchnia

Wina rodem z Portugalii 
Warto skosztować wina Porto wytwarzanego z winogron zbie-
ranych w dolinie rzeki Douro na północy kraju. Charakteryzuje 
się szerokim wachlarzem smaków – od wytrawnego po bardzo 
słodkie. Ciekawą propozycją wśród win jest “zielone” wino – 
vinho verde, z regionu Minho. Warto spróbować wina Madera 
produkowanego na atlantyckiej wyspie o tej samej nazwie od 
ponad 300 lat.

Podróż w świat portugalskich dań
Dorsz przyrządzony na 365 sposobów, grillowane mięsa i ryby (w 
tym sardynki uważanie za najsmaczniejsze i najbardziej tłuste na 
świecie), cataplana dla miłośników owoców morza, kurczak w pi-
kantnym sosie piri-piri. Do tego ogromny wybór ciast, owoców 
i win – to zaledwie kilka propozycji wspaniałej kuchni portugal-
skiej. Miłośnicy nowości kulinarnych nie będą zawiedzeni, a już 
na pewno nie będą głodni. 

Zwiedzanie

Tavira 
To niewielkie średniowieczne miasteczko z ogromną liczbą kaplic 
i kościołów (ponad 20). Wyjątkową scenerię i klimat tworzą kręte 
uliczki, wieżyczki, kopuły, minarety i rzymski most spinającym 
brzegi rzeki Gilao. Tavira znajduje się na terenie Parku Narodowe-
go Rio Formosa, na wschód od Faro. Leży na lagunie i od otwar-

tego oceanu oddziela je wyspa Ilha de Tavira - mekka wszystkich 
amatorów złotego piasku i szumu fal (należy skorzystać z łodzi 
lub z taksówki wodnej, aby dostać się na plażę). Idealnie spędzo-
ny dzień w tym miasteczku to taki, kiedy zjemy obiad w jednej 
z wielu wyśmienitych restauracji rybnych, a następnie usiądziemy 
na placu i wypijemy szklaneczkę jednego z lokalnych trunków. 

Vilamoura – luksusowy kurort Algarve
Vilamoura to ekskluzywny kurort, nazywany portugalskim Can-
nes. Miejsce słynie z imponującej mariny, mogącej pomieścić ok. 
1000 jednostek. W okolicy znajdują się świetne restauracje, bary, 
sklepy, kasyno, oraz wiele pól golfowych. 

Przyroda

Park Naturalny Ria Formosa
Ponad 60 km rozlewisk, wydm i lagun, solnisk, bagien i dzikich 
plaż. Idealne miejsce na aktywny wypoczynek – na turystów cze-
kają różne trasy trekkingowe i kajakowe. 

Z dziećmi

Oko w oko z piratem w Zoomarine
Rodzinny park rozrywki znajduje się zaledwie kilka kilometrów 
od miejscowości Albufeira. Pokazy zwierząt, w tym: delfinów, 
fok, lwów morskich oraz ptaków dostarczą niezapomnianych 
wrażeń. Dodatkowymi atrakcjami są basen ze sztuczną falą, pla-
że, kilka zjeżdżalni, oraz wodny plac zabaw dla najmłodszych. 
Proponujemy również wizytę w Zatoce Piratów, gdzie w świat 
przygód korsarzy, tajemniczych map i ukrytych skarbów przenie-
sie wszystkich pełne zwrotów akcji przedstawienie. Ceny: dorośli 
ok. 29 EUR, dzieci i seniorzy ok. 20 EUR, dzieci poniżej 1 metra 
wzrostu - wejście bezpłatne. Za dodatkową opłatą (ok. 170 EUR) 
można popływać z delfinami.

Wodne atrakcje południowej Portugalii
To znakomity wybór dla wszystkich, którzy uwielbiają gry i zaba-
wy w basenach pośród różnorodnych wodnych urozmaiceń. Por-
tugalskie parki wodne Aqua Show, Slide & Splash oraz Aqualand 
Algarve gwarantują dobrą zabawę i niezapomniane wrażenia. 
Zaprojektowane zostały z myślą o gościach w różnym wieku: 
maluchom dostarczą radosną i bezpieczną zabawę, natomiast 
starszym porządna dawkę adrenaliny.

FIESA - Festiwal Rzeźby Piaskowej w Pêra 
Zaskakujące miejsce, które pokazuje co naprawdę można stwo-
rzyć z piasku. Warsztaty z udziałem artystów wyjaśniają sposoby 
powstawania monumentalnych rzeźb (niektóre wysokie nawet na 
12 metrów). Warto odwiedzić to miejsce po popołudniu i zostać 
do wieczora - kolorowa iluminacja dzieł międzynarodowej ekipy 
artystów robi naprawdę piorunujące wrażenie. 

Relaks

Plaża jakich mało! 
Jedną z najbardziej rozpoznawalnych plaż jest Praia da Marinha. 
Została umieszczona na liście 10 najpiękniejszych plaż Europy. 
Miejsce wyjątkowe za sprawą wysokich klifów, krystalicznej wody 
czy białego piasku. Często wykorzystywana jako plener róznych 
spotów i reklam. Idealne miejsce na romantyczne spacery przy 
zachodzie słońca.

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.

Silves
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Kategoria lokalna: *****

All Inclusive za dopłatą We dwoje Dla rodzin

Położenie
Wybudowany w 2012 roku hotel znajduje się na obrzeżach ku-
rortu. Do centrum Lagos ok. 3,5 km (tam szeroki wybór sklepów, 
barów i restauracji). W Lagos warta odwiedzenia jest także sta-
rówka, a od zachodniej strony miasteczka znajdują się malowni-
cze zatokowe plaże z formacjami skalnymi charakterystycznymi 
dla Algarve. Wzdłuż plaży i wybrzeża z Portimao do Lagos kursuje 
kolejka – przystanek ok. 550 m od hotelu. Do lotniska w Faro 
ok. 85 km.
Plaża
Meia Praia – ok. 100 m od hotelu, długa, szeroka i piaszczysta 
(przejście przez ulicę). Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 
10 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, taras słoneczny z leżakami i para-
solami, basen i brodzik, pralnia (płatna), room service (płatny), 
sala konferencyjna, parking (płatny). Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (płatne). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 220 komfortowych pokoi różnego typu. 
Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), TV-
sat, telefonem, minibarem (płatny), sejfem (płatny) oraz z bal-
konem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat gratis (na potwierdzenie). Dziecko do 2 lat wlicza się 
w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokoje standardowe – dla max 3 osób (2+1), pokoje od strony 
ogrodu. Istnieje możliwość dopłaty do: pokoi z widokiem na 
basen lub pokoi z bocznym widokiem na ocean lub pokoi z wi-
dokiem na ocean.
Superior Suite z prywatnym basenem – dla max 4 osób (2+2), 
oddzielna sypialnia i pokój dzienny, dodatkowo w pokoju zestaw 
do parzenia herbaty, pokoje z widokiem na ocean.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji lub do All Inclusive. All Inclusive: śniadania, obiady 
i obiadokolacje, przekąski w ciągu dnia, lokalne i międzynaro-
dowe napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe w godzinach wy-
znaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Siłownia gratis. Strefa wellness płatna (łaźnia turecka, jacuzzi, 
kryty basen).
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.
www.iberostar.com

Jedyna jak na razie jedyna inwestycja sieci Iberostar w Algarve. Bardzo dobrej klasy hotel sygnowany przez markę Iberostar znaną 
ze świetnego serwisu i bogatego wyżywienia. Komfortowe pokoje, bogate wyżywienie, doskonała obsługa oraz długa i szeroka piaszczysta 
plaża to dodatkowe atuty hotelu.

IBEROSTAR Lagos Algarve – Lagos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: PAL CENY 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 2920 4380 5299 7749

Maj od 3049 4699 5520 8270

Czerwiec od 3570 5720 6399 9970

Lipiec od 4320 7399 7649 12799

Sierpień od 4049 6249 7199 10870

Wrzesień od 3149 4820 5699 8470

Październik od 3070 4720 5549 8299

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1070 1049 

CENA OD

2920 zł

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Kategoria lokalna: *****

Położenie
Ten należący do znanej sieci hotelowej Pestana obiekt usytuowa-
ny jest na niewielkim klifie, do centrum niewielkiej miejscowości, 
Alvor jest ok. 1,2 km. W Alvor restauracje, bary i sklepy z pamiąt-
kami. Do Portimao - znanego miasta turystycznego i portowego 
ok. 5 km. Do lotniska w Faro ok. 70 km. Do lotniska w Sewilli 
ok. 265 km.
Plaża
Hotel położony przy piaszczystej plaży (winda z hotelu). Brak ser-
wisu plażowego. Hotel zapewnia bezpłatne ręczniki basenowe 
(gratis, konieczny depozyt ok. 10 EUR/ręcznik).
Do dyspozycji gości
Recepcja, przestronne lobby, 2 restauracje, 2 bary, taras słoneczny 
z leżakami i parasolami, duży basen i brodzik dla dzieci (słodka 
woda), room service (płatny), butik, pralnia (płatna), parking 
(płatny).
Pokoje
Hotel posiada 176 pokoi o różnej kategorii. Wszystkie wyremon-
towane w 2015 roku, nowoczesne i komfortowe, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów, szlafroki i klapki kąpielowe), 
TV-sat, mini barem (płatny), sejfem (bezpłatny), telefonem oraz 
balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - 
bezpłatne. Pokoje dla osób niepełnosprawnych i jednoosobowe 
na potwierdzenie. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokój classic z widokiem na ogród (ok. 25 m2) - z widokiem na 
ogród, dla max. 2 osób dorosłych i dziecka do 2 lat, posiadających 
niewielkie balkony (krzesła balkonowe).
Pokój classic z widokiem na ocean (ok. 25 m2) - z widokiem na 
ocean, dla max. 3 osób i dziecka do 2 lat. 
Pokój superior z widokiem na ocean - (ok. 30m²) dla max. 3 osób 
dorosłych, wyposażony w 1 łóżko podwójne lub 2 pojedyncze, 
dostawka w formie pojedynczego łóżka lub rozkładanej sofy.
Pokój superior z widokiem na ogród - (ok. 30m²) dla max. 3 osób 
dorosłych, wyposażony w 1 łóżko podwójne lub 2 pojedyncze, 
dostawka w formie pojedynczego łóżka lub rozkładanej sofy.
Inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl.
Infant wlicza się w maksymalne obłożenie pokoi.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji w formie bufetu (19:00 - 22:00). Dieta bezglutenowa 
na zapytanie.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: siłownia, basen kryty, sauna, łaźnia turecka. Płatne: 
bilard, korty tenisowe, salon piękności (zabiegi na twarz i ciało, 
masaże), niewielki driving range.
Internet
WiFi na terenie całego hotelu bezpłatne.
www.pestana.com

Przy plaży We dwoje

Bardzo dobry hotel, wyremontowany w 2015/2016 roku i pięknie położony - formacje skalne na plaży wraz z błękitem oceanu pozostawiają 
niezapomniane wrażenia. Do tego sam Alvor - spokojny, malowniczy z dobrymi restauracjami rybnymi i fajnymi pubami, jeszcze nie zepsuty 
blichtrem typowym dla kurortów.

Pestana Alvor Praia – Alvor 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3280 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 3570 5749 6399 10020

Maj od 3599 5849 6430 10199

Czerwiec od 4480 7549 7899 13030

Lipiec od 4670 8649 8220 14870

Sierpień od 4670 7820 8220 13499

Wrzesień od 3349 5249 6020 9199

Październik od 3280 5149 5899 9020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 3870 

Cena za dziecko (3-13 lat) już od 1070 1049 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 1330 2660 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Nowoczesny hotel położony na rozległym terenie, otoczony 
pięknym palmowo-oliwnym ogrodem. Do centrum najbardziej 
popularnego kurortu Algarve - do Albufeiry ok. 7 km. Ok. 500 m 
od hotelu znajduje się supermarket. Do lotniska w Faro ok 50 km.
Plaża
Obiekt oddalony jest od szerokiej, piaszczystej, wyróżnionej Błę-
kitną Flagą plaży - Salgados (przejście przez wydmy drewnia-
nymi kładkami) o ok. 150 m. Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(bezpłatnie).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, restauracje a’la carte (czyn-
ne sezonowo), lobby bar, bar przy basenie (czynny latem), tarasy 
słoneczne z leżakami i parasolami, 6 basenów i 3 brodziki dla 
dzieci (w basenach słodka woda), miniklub (czynny tylko latem), 
parking.
Pokoje
W kompleksie hotelowym znajduje się 155 eleganckich pokoi 
o różnym standardzie rozlokowanych w 3-piętrowych budynkach 
(część z nich znajduje się po drugiej stronie uliczki dojazdowej 
do hotelu - wtedy, by korzystać z infrastruktury hotelowej nale-
ży przejść właśnie tę uliczkę). Wszystkie pokoje klimatyzowane 
i  komfortowo wyposażone, z  łazienką (suszarka do włosów, 
kosmetyki kąpielowe), telefonem, TV-sat, sejfem (bezpłatny), 
minibarem (płatny) oraz z balkonem (meble balkonowe).
Pokoje standardowe - (pow. ok. 27 m2) - dla max. 2 osób, nie ma 
możliwości wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat.
Pokoje typu junior suite - (pow. ok. 76 m 2) - dla max. 4 osób 
(tylko w układzie 2+2), oddzielna sypialnia, pokój dzienny z roz-
kładaną sofą oraz mały aneks kuchenny. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie (na potwierdzenie).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel latem zapewnia bardzo bogaty program dziennych i wie-
czornych animacji (np. gry, capoeira dla dzieci, konkursy, wie-
czorne pokazy i koncerty). Bezpłatnie: joga, waterpolo, aqua 

aerobic, zumba, fitness, siatkówka, pilates, petanka, tai chi. SPA 
za opłatą ok. 10 EUR/dzień (jacuzzi, podgrzewany basen, sauna 
parowa i sucha, strefa relaksu, siłowna). Zabiegi na twarz i ciało 
dodatkowo płatne. Na plaży sporty wodne (płatne): nurkowanie, 
snorkeling, winsdurfing, parasailing, narty wodne, katamarany, 
wyprawy wędkowe. W okolicy hotelu pole golfowe (płatne).
Internet
Wifi bezpłatnie na terenie całego hotelu.
Kategoria lokalna: *****
www.nauhotels.com

Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Royal

Nowoczesne, minimalistyczne wnętrza, bogata infrastruktura basenowa i oferta sportowa, położenie wśród pól golfowych i laguny Salgados 
(rezerwat dzikiego ptactwa) - to niewątpliwe plusy hotelu. Do tego stylowo urządzone pokoje oraz świetne jedzenie. Wszystko to gwarantuje 
luksusowe wakacje dla osób poszukujących spokoju. Jako bonus ponad 12-kilometrowa, szeroka plaża. Polecamy!

CS Salgados Dunas – Salgados 
Kategoria lokalna: *****

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

2580 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 3949 4849 7020

Maj od 2580 3799 4730 6770

Czerwiec od 2849 4249 5199 7520

Lipiec od 3680 4649 6570 11399

Sierpień od 3970 6249 7049 10870

Wrzesień od 2680 3899 4899 6930

Październik od 2620 3820 4799 6799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2699 3770 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 2130 3199 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 840 1680 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Kategoria lokalna: *****

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Położenie
Położony na obrzeżach Albufeiry, do najbliższych barów, re-
stauracji i sklepów ok 500 m, do starego miasta ok. 3 km. Około 
200 m. od hotelu znajduje się przystanek autobusu. Do lotniska 
w Faro ok. 35 km.
Plaża
Praia do Oura, piaszczysta, ok. 2 km. od hotelu. Hotel zapewnia 
transfer na plażę i do starego miasta Albufeiry 2 - 4 dziennie 
6 dni w tygodniu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, restauracja a’la carte 
(konieczna rezerwacja), pizzeria, bary, ogród, strefa rekreacyjna 
dla dorosłych (z basenem), strefa rodzinna z basenem, brodzi-
kiem oraz basenem ze zjeżdżalniami (w basenach słodka woda); 
leżaki i parasole przy basenach, miniklub (4-12 lat), Teenager Club 
(12-17 lat), plac zabaw, sala konferencyjna, parking (płatny). Ho-
tel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt). Hotel nie akceptuje 
zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 408 pokoi rozlokowanych w 10 piętrowym 
budynku. Wszystkie klimatyzowane, eleganckie, nowoczesne, 
z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (gra-
tis), mini barem (płatnym) oraz balkonem (meble balkonowe). 
Pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych - na zapyta-
nie. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (dziecko do 2 roku życia 
wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju).
Pokój classic (ok. 35-40 m2) – dla max 4 osób (2+2), pokoje 
z widokiem na okolicę. Tylko w tej kategorii dostępne pokoje 
1 osobowe.
Pokój rodzinny (ok. 35-40 m2) – dla max 4 osób (3+1), jedno po-
mieszczenie, pokoje zazwyczaj od strony parku wodnego.
Pokój superior (ok. 35-40 m2) – dla max 4 osób (2+2), pokoje 
z widokiem na basen.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, brunch, obiady i obiadokolacje w formie 
bufetu. W ciągu dnia przekąski oraz lokalne napoje alkoholowe 
(np.wino, piwo, whisky, gin, rum) i bezalkoholowe (np. woda, 
soki, kawa, herbata) w godzinach wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje. Bezpłatnie: si-
łownia, tenis stołowy. Płatne: kort tenisowy i boisko sportowe. 
Zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa płatne dodatkowo.
Internet
Wifi bezpłatne i dostępne na terenie całego hotelu.
www.jupiterhotelgroup.com

Ambitna inwestycja portugalskiej sieci hotelowej Jupiter, której intencją było stworzenie nowoczesnego, luksusowego hotelu i dla rodzin 
i dla par. Sieć hotelowa stawia na komfortowe pokoje, doskonałe wyżywienie przygotowane ze starannie wyselekcjonowanych produktów 
i wysokiej klasy serwis. Dodatkową zachętą niech będzie to, że Jupiter Algarve znajduje się w turystycznej stolicy wybrzeża - w Albufeira.

Jupiter Albufeira – Albufeira 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: PAL CENY 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 3449 5420 6199 9470

Maj od 3270 5170 5899 9070

Czerwiec od 4099 6770 7270 11730

Lipiec od 4820 8480 8470 14599

Sierpień od 4599 7520 8099 12999

Wrzesień od 3770 5680 6720 9899

Październik od 3299 5199 5930 9099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3049 4470 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 1070 1099

CENA OD

3270 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Kategoria lokalna: *****

Położenie
Wybudowany w 2019 roku hotel położony na obrzeżach miejsco-
wości Alvor. Do Alvor około 1,5 km (tam restauracje, bary i skle-
py), do znanego kurortu Praia da Rocha ok. 3,5 km, do Portimao 
ok. 5 km (hotel zapewnia transfer kilka razy dziennie). Do lotniska 
w  Faro ok. 70 km.
Plaża
Praia de Alvor - około 800 metrów od hotelu, piaszczysta, długa, 
w niektórych miejscach zejście na plaże drewnianymi rampami. 
Hotel zapewnia dowóz na plażę kilka razy dziennie. Na plaży 
sporty wodne płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, bar, bar przy basenie, 3 restauracje (bufetowa, 
włoska, dania z grilla) tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
4 baseny (w tym 1 dla dorosłych i 1 ze zjeżdżalniami dla najmłod-
szych), miniklub (4-12 lat), plac zabaw, room service (płatny), 
parking (gratis). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (gratis).
Pokoje
W hotelu znajduje się 491 pokoi rozlokowanych w kilkunastu jed-
nopiętrowych budynkach. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, szlafroki, klapki kąpie-
lowe), TVsat, telefonem, sejfem (gratis), minibarem (na powitanie 
woda i napoje bezalkoholowe gratis, uzupełnianie płatne) oraz 
z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Istnieje możliwość 
wypożyczenia deski do prasowania i żelazka (płatne). Dziecko do 
2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju. W hotelu znajduje 
się kilka pokoi dla osób niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Pokoje classic (pow. ok. 25 m2) – dla max 2 osób, 
Pokoje deluxe (pow. ok. 27 m2) – dla max 3 osób, jako dostawka 
rozkładana sofa, położone zazwyczaj na piętrze.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 27 m2) – dla max 4 osób, jako dostawka 
rozkładana sofa, położone zazwyczaj na parterze.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:30) 
i  obiadokolacje (19:00-21:30) w  formie bufetu, do obiadów 
i obiadokolacji lokalne piwo i wino, woda oraz soki. Przekąski 
(12:00-17:30), lody (od 12:00); lokalne napoje bezalkoholowe 
oraz alkoholowe w godzinach 10:30-24:00.

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: siłownia, mini golf, paddle, boisko multisportowe, 
kort tenisowy, strefa wellness (tylko dla osób powyżej 16 lat, 
sauna, łaźnia turecka, basen kryty). Płatne: zabiegi na twarz 
i ciało w hotelowym spa.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.
www.pestana.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Royal Dla rodzin

Luksusowy, pięknie wykończone naturalnymi materiałami wnętrza, wygodne pokoje mogące pomieścić do 4 osób, 6 basenów, 3 restauracje 
serwujące dania bazujące na naturalnych składnikach, rozbudowany miniklub z restauracją dla dzieci i placem zabaw, infrastruktura dla 
aktywnych – to najważniejsza słowa-klucze opisujące hotel. Piękne plaże oraz urocze Alvor w zasięgu przyjemnego spaceru.

Pestana Blue Alvor – Alvor 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3549 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 3549 5620 6349 9799

Maj od 3799 6249 6770 10870

Czerwiec od 4220 7199 7470 12449

Lipiec od 5070 9370 8899 15999

Sierpień od 5070 8420 8899 14499

Wrzesień od 3720 5999 6630 10449

Październik od 3649 5880 6520 10249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2470 3249 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1620 1620 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Algarve

Położenie
Hotel położony na terenie ok. 17 ha, pośród zieleni, na obrzeżach 
miejscowości Olhos de Agua, pomiędzy dwoma kurortami (Vi-
lamoura – ok. 4 km i Albufeirą – ok. 10 km, hotel zapewnia dar-
mowy transfer do obu kurortów kilka razy dziennie – konieczna 
rezerwacja). Około 1 km od hotelu supermarket, kilka restauracji 
i sklepów z pamiątkami około 2,5-3 km od hotelu). Przystanek 
komunikacji miejskiej przy hotelu. Do lotniska w Faro ok. 30 km.
Plaża
Praia de Falesia – długa, piaszczysta, około 300 metrów od plaży 
(zejście na plażę po schodach). Na plaży leżaki i parasole płatne 
(ok. 7-12 EUR/osoba).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, 3 restauracje bufetowe (główna, portugalska, 
dania z grilla), 2 bary, tarasy słoneczny z leżakami i parasolami, 
2 baseny i 2 brodziki, miniklub (4-11 lat), plac zabaw, pralnia 
(płatna), parking. Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (gratis, wymiana płatna ok. 1,5 EUR/ręcznik),
Pokoje
W hotelu znajduje się 438 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w 1 piętrowych budynkach w 2 częściach hotelowych: rozległej, 
głównej bliżej oceanu oraz niewielkiej (nazywanej annex) od-
dzielonej od głównej części ulicą. Wszystkie klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, 
telefonem, sejfem (płatny ok, 3,5 EUR/dzień)), małą lodówka oraz 
z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Dziecko do 2 lat 
wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokoje basic (pow. ok. 17 - 21 m2) - dla max 4 osób, odświeżone 
w ciągu 2 ostatnich lat, jako dostawka rozkładana sofa, pokoje 
położone w części annex. 
Pokoje standardowe (pow. ok. 17 - 21 m2) - dla max 4 osób, jako 
dostawka rozkładana sofa, pokoje położone na obrzeżach głów-
nej strefy hotelowej.
Inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-14:30) 
i obiadokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu. Przekąski w ciągu 
dnia (10:00-12:00 & 15:00-18:00), lody, lokalne napoje alkoho-

lowe i bezalkoholowe w godzinach 10:30 – 23:00. W ramach 
All Inclusive możliwość skorzystania z restauracji portugalskiej 
i grillowej – konieczna rezerwacja.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. W cenie: siatkówka plażowa, siłownia, basen kryty, jacuzzi, 
sauna. Płatne: kort tenisowy, ping pong, mini-golf, petanka. Za-
biegi na twarz i ciało w hotelowym Spa płatne dodatkowo.
Internet
Wifi gratis w miejscach ogólnodostępnych. Wifi dostępne tylko 
w pokojach superior (gratis).
www.ap-hotelsresorts.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Na pewno wyjątkowy hotel w naszej ofercie w Algarve –  typu resortowego, na dużym terenie i przy pięknej plaży (za to „+”). Pokoje różnego 
typu (także z oddzielną sypialnią i do 5 osób), przyjemna zieleń, niska zabudowa, 3 restauracje bufetowe w ramach All Inclusive, dwie strefy 
basenowe oraz animacje hotelowe na bardzo dobrym poziomie – to dodatkowe walory hotelu warte wspomnienia. Polecamy!

Adriana Beach Club – Olhos de Agua +
Kategoria lokalna: ****

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: poniedziałki

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



150

Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel znajduje się w centrum Praia da Rocha – w okolicy, restau-
racje i bary. Do centrum Portimao ok. 2km, do przystanku auto-
busowego ok. 50m. Do lotniska w Faro ok. 75 km.
Plaża
Hotel położony 50 metrów od najsłynniejszej plaży Algarve – 
Praia da Rocha (przejście przez ulicę, zejście na plażę schodami). 
Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 10 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja bufetowa,bar, taras słoneczny 
z leżakami i parasolami, basen (słodka woda), sale konferencyjne. 
Dodatkowo płatne: pralnia, wypożyczalnia samochodów, parking. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 20 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 183 wyremontowane i nowocześnie urządzone 
pokoje różnego typu. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (su-
szarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (ok. 2 EUR dziennie 
+ ok.20 EUR depozytu), mini barem (dodatkowo płatnym). Hotel 
nie akceptuje zwierząt. Pokoje przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych - na zapytanie.
Pokój standardowy (ok. 19m2) - dla max 3 osób, z widokiem na 
miasto, balkon francuski. 
Pokój superior (ok. 28m2) - dla max. 3 osób, z bocznym widokiem 
na morze oraz balkonem. 
Pokój premium (ok. 28m2) - dla max. 3 osób. Wszystkie z frontal-
nym widokiem na morze oraz balkonem.
Infant wlicza się w maksymalne obłożenie pokoi.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Możliwość dopłaty do obiadokola-
cji (HB) i do pełnego wyżywienia (FB). Dieta bezglutenowa na 
zapytanie.
Program sportowy i animacyjny
Co wieczór muzyka na żywo. Bezpłatna siłownia. Za dodatkową 
opłatą centrum SPA: sauna, łaźnia turecka, basen wewnętrzy, 
masaże, zabiegi na ciało.
Internet
Wi-Fi bezpłatnie w całym hotelu.
www.jupiteralgarvehotel.com

Przy plaży We dwoje

Bardziej dla par i grup znajomych niż dla rodzin z dziećmi (brak odpowiedniej infrastruktury dla dzieci). Niedawno odnowiony  z ładnymi 
i nowocześnie urządzonymi pokojami (za nie „+”). Do tego pierwszorzędna lokalizacja. Polecamy!

Jupiter Algarve Hotel – Praia da Rocha +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2149 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: PAL CENY 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 3120 4270 5630

Maj od 2149 2949 4020 5349

Czerwiec od 2699 3970 4930 7049

Lipiec od 3299 5420 5930 9470

Sierpień od 3670 5249 6549 9199

Wrzesień od 2449 3249 4520 5849

Październik od 2199 2970 4099 5399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2149 2799 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1599 1999 

Dopłata do HB od 644 1288 

Wyloty w: poniedziałki

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony jest na klifie, na obrzeżach małego miasta Por-
ches, ok. 2 km od centrum miasta Armacao de Pera (od kwietnia 
do października do Armacao de Pera dowozi bus hotelowy - moż-
liwa opłata). Do najbliższego przystanku komunikacji lokalnej ok 
30 m. Do lotniska w Faro ok. 45 km.
Plaża
Przy hotelu znajdują się 2 plaże zatokowe (zejście po schodach), 
oddzielone klifami charakterystycznymi dla Algarve. Jedna z nich 
to Senhora da Rocha - piaszczysta i szeroka.
Na plaży leżaki i parasole - płatne (ok. 8 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, cocktail bar, bar przy ba-
senie, 2 baseny w ogrodzie (w basenach woda morska), duży 
brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy basenach, mini-klub dla 
dzieci w wieku 4-12 lat, wypożyczalnia rowerów i samochodów, 
2 profesjonalne sale szkoleniowo-konferencyjne, pralnia (płatna), 
pokój gier, czytelnia, sklepy z pamiątkami, butik, parking. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatne).
Pokoje
W hotelu znajdują sie 182 pokoje. Wszystkie komfortowo i funk-
cjonalnie urządzone, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), TV-sat, telefonem, sejfem (ok. 2 EUR/dzień), kuchenką mi-
krofalową, lodówką, balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dzieci do lat 2 - bezpłatnie (konieczna wcześniejsza 
rezerwacja). Pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
oraz jednoosobowe na potwierdzenie. Hotel nie akceptuje zwie-
rząt.
Pokoje standardowe (ok. 30 m2) - dla max 2-3 osób. Istnieje moż-
liwość dopłaty do pokoju z bocznym widokiem na morze lub do 
pokoju z widokiem na morze, ale nie jest to widok frontalny.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obiado-
kolacji (dania kuchni portugalskiej i międzynarodowej). Możliwe 
wyżywienie wegetariańskie i bezglutenowe (na potwierdzenie).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: boisko multisportowe (koszykówka, siatkówka, boisko 
do piłki nożnej, możliwy depozyt za sprzęt), centrum wellness 

(basen kryty, sauna, jacuzzi, siłownia), tenis ziemny (możliwy 
depozyt za sprzęt), bilard (płatny ok 2€/gra), muzyka na żywo. 
Na plaży sporty wodne, jazda konna, szkoła nurkowa. Zabiegi 
SPA płatne dodatkowo.
Internet
Wifi bezpłatnie w całym hotelu.
www.pestana.com

Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Pestana Viking Resort to doskonała propozycja dla osób, którym nie zależy na bliskości dużego kurortu, a które docenią piękne widoki 
(za malownicze położenie „+”), urokliwe plaże i bardzo dobry standard zakwaterowania. Gorąco polecamy!

Pestana Viking – Porches +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2220 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 3380 4430 6070

Maj od 2399 3449 4430 6199

Czerwiec od 3020 4599 5470 8099

Lipiec od 3149 5399 5699 9449

Sierpień od 3149 4780 5699 8399

Wrzesień od 2270 3070 4220 5549

Październik od 2220 2999 4130 5430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2130 2599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1070 1049 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 840 1680 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Algarve

Położenie
Hotel znajduje się w centrum Praia da Rocha – w okolicy, restau-
racje i bary. Do centrum Portimao ok. 2 km. Do lotniska w Faro 
ok. 75 km.
Plaża
Praia da Rocha – przy hotelu, długa, szeroka i piaszczysta (zej-
ście na plażę schodami). Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 
10 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Hotel dla osób powyżej 18 lat. Recepcja, lobby, bar-kafeteria, lo-
unge bar, restauracja główna, taras słoneczny z basenem, leżaki 
i parasole przy basenie i w ogrodzie, pralnia (płatna), wypoży-
czalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatne). 
Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 90 pokoi wyremontowanych w 2015/2016 
roku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką (suszarka 
do włosów), TVsat, telefonem, małą lodówką, sejfem (płatny) 
oraz z balkonem lub tarasem (meble balkonowe).
Pokoje od strony ulicy (pow. ok. 37 m2) – dla max 3 osób, dodat-
kowo w pokoju czajnik, jako dostawka sofa.
Pokoje superior z bocznym widokiem na ocean (pow. ok. 37 m2) – 
dla max 3 osób, dodatkowo w pokoju czajnik, jako dostawka sofa.
Pokoje superior z widokiem na ocean (pow. ok. 37 m2) – dla max 
3 osób, dodatkowo w pokoju czajnik, jako dostawka sofa.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do obiadów (a’la carte).
Program sportowy i animacyjny
Muzyka na żywo wieczorami 2x w tygodniu. Siłownia gratis.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.
www.ap-hotelsresorts.com

Przy plaży We dwoje +18 dla dorosłych

Kameralny hotel idealny dla par i grup znajomych. Oferuje Gościom przestronne i gustowne pokoje wyremontowane w 2015/2016 roku 
oraz urozmaicone wyżywienie. Dla tych, którzy w ciągu dnia lubią wypoczywać w spokoju (brak animacji), a wieczorami cieszyć się urokami 
kurortu takiego jak Praia da Rocha (duży wybór restauracji/barów). Pocztówkowa i najbardziej rozpoznawalna plaża tuż przy hotelu.

Oriental – Praia da Rocha 
Kategoria lokalna: ****

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

2920 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 2920 4420 5299 7799

Maj od 2949 4549 5349 8020

Czerwiec od 3720 6020 6630 10470

Lipiec od 4049 7249 7199 12530

Sierpień od 4049 6399 7199 11099

Wrzesień od 3249 4670 5849 8220

Październik od 2820 4220 5130 7470

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony jest ok 2,5 km od słynnego kurortu Praia da Ro-
cha – tam duży wybór restauracji, barów, sklepów. Do lotniska 
w Faro ok. 75 km.
Plaża
Do piaszczystej i zatokowej plaży Praia do Vau ok. 1 km. Na plaży 
leżaki i parasole dodatkowo płatne (ok. 8 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, restauracja bufetowa, bar, taras słonecz-
ny z leżakami i parasolami, basen i brodzik, plac zabaw miniklub 
oraz basen dostępny w siostrzanym hotelu Club Praia do Vau 
(ok 50 m od hotel Vau), opiekunka do dzieci (płatna), pralnia 
(płatna), wypożyczalnia samochodów, parking. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (możliwa opłata).
Pokoje
Hotel posiada 74 pokoje o różnym standardzie. Wszystkie prze-
stronne, wygodne, z klimatyzacją, łazienką (suszarka do wło-
sów), TVsat, telefonem, sejfem (ok. 15 EUR/tydzień, ok. 25 EUR 
depozyt), aneksem kuchennym (czajnik, lodówka, kuchenka 
mikrofalowa, płyta grzewcza, naczynia) oraz z balkonem (meble 
balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie.
Studio (pow ok. 25 m2) - dla max 3 osób, jedno pomieszczenie 
z wyodrębiononą optycznie częścią wypoczynkową z sofą.
Apartamenty z 1 sypialnią (pow. ok. 35 m2) – dla max. 4 osób, 
wydzielona sypialnia, pokój dzienny z rozkłądaną sofą.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
przekąski podczas dnia (kanapki, pizza, hot dogi, hamburgery, 
lody) w wyznaczonych barach. W godzinach 11:00-23:00 w miej-
scach wyznaczonych przez hotel lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe (woda, piwo, herbata, kawa, wino białe, wino 
czerwone, whiskey, rum, wódka, gin, porto, koktajle).
Program sportowy i animacyjny
W lipcu i w sierpniu w siostrzanym hotelu Club Praia do Vau (ok 
100 m od hotel Vau) odbywają się animacje dla dzieci. Bezpłatnie: 
basen kryty i jacuzzi.

Internet
Wi-Fi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.hotelvau.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Bardzo popularny i chwalony przez naszych Gości hotel - przestronne i wygodne pokoje (również z osobną sypialnią), tarasy słoneczne, 
basen kryty i jacuzzi oraz smaczne wyżywienie to jego wizytówki. Bajkowa plaża Praia do Vau oraz rozrywki w zasięgu 15 minutowego 
spaceru. Polecamy!

Interpass Vau Hotel – Portimao 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2620 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 4049 5020 7199

Maj od 2620 3849 4799 6849

Czerwiec od 3080 4880 5570 8570

Lipiec od 3749 6099 6699 10599

Sierpień od 3899 6120 6930 10649

Wrzesień od 2849 4099 5199 7270

Październik od 2649 3880 4849 6899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2870 4099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1070 1049

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ****

Pokoje
W hotelu znajduje się 177 apartamentów rozlokowanych w 3 bu-
dynkach połączonych ze sobą. Wszystkie komfortowo urządzone 
oraz wyposażone, przestronne, klimatyzowane, z łazienką (su-
szarka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny ok. 2,5 EUR/
dzień), aneksem kuchennym (lodówka, płyta grzewcza, naczynia 
i sztućce), balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat - gratis. dziecko do lat 2 wlicza się do maksymalnego 
obłożenia pokoju. Hotel posiada pokoje dla niepełnosprawnych.
Położenie
Ten wybudowany w  2004 hotel położony jest w  niewielkiej 
miejscowości wypoczynkowej Acoteias, oddalonej o ok. 8 km 
od centrum Albufeiry. W pobliżu sklep, kilka barów i niewielkich 
restauracji. Niedaleko hotelu znajduje się przystanek autobusowy 
dowożący do okolicznych miejscowości. Hotel zapewnia codzien-
ny, bezpłatny transport do centrum Albufeiry (2 x dziennie). Do 
lotniska w Faro ok. 30 km.
Plaża
Do pięknej, piaszczystej plaży Praia de Falesia ok. 1,5 km (zejście 
na samą plażę schodami). Hotel zapewnia codzienny, bezpłatny 
transport do plaży. Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 8 EUR/os.).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 3 połączonych ze sobą budynków. Recepcja, win-
dy, przestronne lobby, restauracja, bar, snack bar, 2 tarasy słoneczne 
(jeden z nich w otoczeniu zieleni), leżaki i parasole na tarasach sło-
necznych, 2 baseny (w basenach słodka woda), sala konferencyjna, 
parking (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 
EUR). Uwaga! W chwili publikowania katalogu hotel znajdował się 
w trakcie budowy i zamieszczony poniżej opis opiera się na prezen-
tacji przesłanej przez właścicieli hotelu. Otwarcie hotelu planowane 
jest na sezon Lato 2020 roku. Wszystkie udogodnienia hotelu oraz 
pokoi zostaną zweryfikowane po otwarciu hotelu i jeśli zajdą jakie-
kolwiek zmiany w stosunku do opisu katalogowego Klienci zostaną 
o nich poinformowani osobnym komunikatem.
Wyżywienie
Śniadania. Istnieje możliwość dopłaty do obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dorosłych i dzieci kilka razy w ty-

godniu (np. aerobik, gry, konkursy, zabawy, zawody, wieczorne 
show). Dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych prowadzony jest przez animatorów Rainbow w termi-
nach od połowy czerwca do połowy września. Bezpłatnie: tenis 
stołowy, rzutki. Płatne: bilard. W odległości ok. 200 m od hotelu 
znajduje się pole golfowe (płatne) dla wszystkich chętnych, któ-
rzy chcą spróbować sił w tym sporcie.
Internet
W lobby hotelowym bezpłatne wifi. W pokojach internet dodat-
kowo płatny (ok. 5 EUR/dzień).
Kategoria lokalna: ****
www.alpinushotel.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Bardzo dobre 4*, doceniane przez naszych Klientów za przestronne i zadbane apartmenty, miłą obsługę i smaczne wyżywienie. Jako bonus 
przepiękna plaża Praia de Falesia w odległości przyjemnego spaceru (dowozi też do niej bus hotelowy). Hotel od kilku lat w naszej ofercie 
niezmiennie cieszący się ogromną popularnością. Polecamy! 

The Patio Suite Hotel (ex. Alpinus Hotel) – Acoteias 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: PAL CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Algarve

Położenie
Hotel położony w pomiędzy kurortami Albufeira i Vilamoura, 
w niewielkiej miejscowości Acoteias. Do niewielkiego centrum 
handlowego z kilkoma restauracjami, sklepikami i supermarke-
tem ok. 350 metrów. Do lotniska w Faro ok. 35 km.
Plaża
Praia de Falesia – długa, piaszczysta, ok. 800 metrów od hotelu 
(dojście uliczką). Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 10 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, winda, bar, restauracja, tarasy słoneczne z le-
żakami i parasolami, basen, brodzik jacuzzi, wodny plac zabaw 
dla najmłodszych, plac zabaw, miniklub (lipiec - sierpień), pral-
nia (płatna), garaż (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(możliwa opłata).
Pokoje
W hotelu znajduje się 121 apartamentów rozlokowanych w 4 pię-
trowym budynku. Wszystkie klimatyzowane, wygodne, z osobną 
sypialnią, pokojem dziennym z rozkładaną sofą, aneksem ku-
chennym (naczynia, sztućce, lodówka, piekarnik, płyta grzewcza, 
czajnik, toster), z  łazienką (suszarka do włosów), telefonem, 
sejfem (mozliwa opłata) oraz z balkonem. Pokoje na parterze 
mogą mieć taras z bezpośrednim wyjściem do ogrodu/strefy 
basenowej. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis – na potwierdze-
nie. Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju. 
Hotel posiada pokoje dla niepełnosprawnych.
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 40 m2) - dla maksymalnie 
4 osób (2+2)
Apartament z 1 sypialnią tzw. Large (pow. ok. 45 m2) – dla mak-
symalnie 5 osób (2+3)
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel w lipcu i w sierpniu zapewnia dzienne animacje dla dzieci. 
Około 200 metrów od hotelu siłownia (dla Klientów hotelu gratis). 
Przy hotelu boisko piłkarskie i bieżnia sportowa (możliwa opłata).
Internet
Wifi dostępne w całym hotelu (możliwa opłata).
www.ap-hotelsresorts.com

We dwoje Dla rodzin

Świetny hotel z przyjemnie zagospodarowanym terenem. Komfortowo wyposażone apartamenty z osobną sypialnią mogące pomieścić 
nawet 5 osób oraz 2 tarasy słoneczne z basenem i wodnym placem zabaw to największe atuty hotelu. Do tego jedna z najpiękniejszych plaż 
południa Portugalii – Falesia, długa na 7 kilometrów i ze zjawiskowymi czerwonymi klifami.

Kategoria lokalna: ****
Victoria Sport & Beach Hotel – Acoteias 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: PAL CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Wybudowany w 2005 roku hotel położony jest w okręgu ad-
ministracyjnym Albufeiry, do starego miasta w Albufeira około 
7 km, kilka razy w tygodniu hotel zapewnia transfer do Albufeiry 
(możliwa niewielka opłata). Do lotniska w Faro ok. 32 km.
Plaża
Plaża Olhos de Agua – około 3 km od hotelu, piaszczysta. Hotel 
zapewnia 3x dziennie (poza weekendami i świętami) transfer do 
plaży w Olhos. Leżaki i parasole na plaży płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, restauracja, bary, taras słoneczny z leża-
kami i parasolami, basen i brodzik, jacuzzi, plac zabaw, sala kon-
ferencyjna, parking. Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (możliwy depozyt). 
Pokoje
W hotelu znajduje się 137 apartamentów rozlokowanych w 4-pię-
trowym budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszar-
ka do włosów), aneksem kuchennym (płyta grzewcza, lodówka, 
kuchenka mikrofalowa, podstawowe naczynia i sztućce), TVsat, 
sejfem (płatny ok. 3 EUR/dzień), telefonem oraz balkonem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na 
potwierdzenie).
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 60 m2) - dla max 4 osób, 
osobna sypialnia, pokój dzienny, jako dostawki dwie nierozkła-
dane sofy.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (12:30-15:00) 
i obiadokolacje (19:00-22:00) w formie bufetu. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach (10:00-23:00, soki, 
woda, kawa, herbata, wina, sangria, porto, piwa, wódka, brandy, 
tequila, gin, rum, whisky).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: siłow-
nia, basen kryty, boisko multisportowe. Płatne: kort tenisowy (ok. 
10 EUR/godzina), minigolf (ok. 5 EUR/godzina).

Internet
Wi-Fi gratis w całym hotelu.
www.mgehotels.com/Hotel-Balaia-Atlantico

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Hotel na uboczu, ale rekompensuje to atrakcyjna cena. Przestronne i zadbane apartamenty z osobną sypialnią, duży basen oraz całoroczny 
basen kryty, przyjemny teren hotelowy z kortami i boiskami, siłownia - to najważniejsze atuty hotelu, Dodatkowo do plaży w Olhos de Agua 
i do Albufeiry dowozi bus hotelowy. Polecamy!

Balaia Atlantico – Albufeira 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2849 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 2849 4320 5199 7649

Lipiec od 3599 5720 6430 9970

Sierpień od 3399 5070 6099 8899

Wrzesień od 2999 4699 5430 8270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2820 4170 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 999 999 

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony na obrzeżach Carvoeiro, około 1,5 km od nadmor-
skiego centrum z barami, restauracjami i sklepami. Do lotniska 
w Faro ok. 65 km.
Plaża
Hotel położony ok. 1,2 km od piaszczysto – żwirowej plaży. Brak 
serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, bar, taras słoneczny z  leżakami, basen 
i brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), miniklub, plac 
zabaw, wypożyczalnia samochodów oraz rowerów (płatna). Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatnie).
Pokoje
Hotel posiada 68 klimatyzowanych pokoi rozlokowanych w 3 pię-
trowym budynku. Pokoje odnowione, wszystkie z łazienką (su-
szarka do włosów), telefonem, LCD TV, sejfem (ok. 2,5 EUR/dzień, 
ok. 14 EUR/tydzień), niewielkim aneksem kuchennym (czajnik, 
kuchenka mikrofalowa, lodówka, naczynia, toster) z balkonem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie. 
Pokoje dla niepełnosprawnych na potwierdzenie.
Studio (pow. ok. 40 m2) - dla max 2 osób, jedno pomieszczenie.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.W cenie wliczony na-
pój do obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
 Okazjonalnie muzyka na żywo oraz nimacje dla dzieci i doro-
słych,, kort tenisowy oraz boisko do petanki (bezpłatnie).
Internet
Wi-Fi bezpłatnie w całym hotelu.
solferiashotel.com

We dwoje

Wygodny i zarazem kameralny hotel dla osób szukających spokojnego wypoczynku. Odnowione pokoje, restauracja oraz bar, przyjemna 
strefa basenowa a także smaczne wyżywienie to atuty hotelu. Doskonała propozycja dla osób ceniących klimatyczne, niewielkie kurorty, 
gdzie w lokalnych restauracjach można rozkoszować się typowymi portugalskimi potrawami, podziwiając jednocześnie niesamowity.

Carvoeiro Hotel – Carvoeiro 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2599 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 2599 3799 4699 6699

Lipiec od 3249 4949 5770 8599

Sierpień od 3070 4420 5470 7720

Wrzesień od 2749 4120 4930 7220

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony na klifie, przy plaży, do starego miasta Albufeiry 
ok. 400 m (liczne bary, restauracje i sklepy). Do lotniska w Faro 
ok. 40 km.
Plaża
Praia do Penece i Praia dos Pescadores – główne plaże centrum 
Albufeiry, piaszczyste, długie, ok. 100 metrów od hotelu. Leżaki 
i parasole na plaży płatne (ok. 9-15 EUR/osoba). Na plażę moż-
na dostać się windą (ok. 130 m od hotelu) lub zejść wytyczoną 
ścieżką.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, bar, niewielki taras słoneczny z base-
nem, pralnia (płatna) parking (możliwa opłata). Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (depozyt ok. 30 EUR/ręcznik).
Pokoje
W hotelu znajduje się 88 pokoi. Wszystkie klimatyzowane, z ła-
zienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, tele-
fonem, sejfem (płatny ok. 2,5 EUR/dzień), minibarem (płatny) 
oraz z balkonem (meble balkonowe). Pokoje od strony oceanu 
lub od strony ulicy.
Pokoje standardowe (pow. ok 16 m2) – dla max 3 osób, jako do-
stawka dodatkowe łóżko (może być mniejsze niż standardowe).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: Sauna, siłownia. Zabiegi na twarz i ciało w hotelowym 
spa płatne dodatkowo.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.rocamarhotels.com

We dwoje

Niewielki hotel położony w spokojnej części Albufeiry i jednocześnie niedaleko urokliwego starego miasta kurortu. Hotel oferuje 
zakwaterowanie w wygodnych pokojach (duża część z nich z widokiem na ocean), a z tarasu słonecznego rozpościera się piękna panorama 
i oceanu i plaży i Albufeiry. Dla miłośników kurortów tętniących życiem i na wakacje we dwoje lub w grupie znajomych.

Rocamar Exclusive Hotel & Spa – Albufeira 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2620 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 4049 5020 7199

Maj od 2620 3849 4799 6849

Czerwiec od 3080 4880 5570 8570

Lipiec od 3749 6099 6699 10599

Sierpień od 3899 6120 6930 10649

Wrzesień od 2849 4099 5199 7270

Październik od 2649 3880 4849 6899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2870 4099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1070 1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w samym centrum Albufeiry, przy plaży, w okolicy 
liczne bary, restauracje i sklepy. Do lotniska w Faro ok. 40 km. 
Ze względu na usytuowanie hotelu (stare miasto, wąskie uliczki) 
autokar nie będzie w stanie podjechać pod wejście hotelu i tym 
samym trzeba będzie przenieść swoje bagaże.
Plaża
Praia do Penece i Praia dos Pescadores – główne plaże centrum 
Albufeiry, piaszczyste, długie. Leżaki i parasole na plaży płatne 
(ok. 9-15 EUR/osoba).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, bar chill-out, niewielki basen kryty.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w  68 wygodnych pokojach, 
wszystkie wyremontowane w 2019 roku, klimatyzowane, z ła-
zienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, prysznic), 
TVsat, telefonem, sejfem (gratis), małą lodówką (gratis) oraz 
z balkonem (meble balkonowe). Możliwość wypożyczenia żelazka 
i deski do prasowania (za opłatą). Wszystkie pokoje z widokiem 
na ocean. 
Pokoje standardowe (pow. ok 17 m2) – dla max 3 osób, jako do-
stawka rozkładane mniejsze łóżko
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.baratahotels.com/solemar

We dwoje

Typowo miejski hotel, z fantastyczną lokalizacją przy plaży i w centrum starego miasta. Do tego wszystkie pokoje z widokiem na ocean 
i wyremontowane w 2019 roku.  Dla wszystkich tych, którzy szukają miejsca pełnego życia – Albufeira słynie nie tylko z doskonałych 
restauracji rybnych, barów i sklepów z rękodziełem, ale również z wielu wydarzeń kulturalno – sportowych.

Sol e Mar – Albufeira 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3470 zł

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 3470 5620 6220 9799

Czerwiec od 4020 6620 7130 11499

Lipiec od 4699 8249 8270 14199

Sierpień od 4520 7370 7970 12730

Wrzesień od 3849 6120 6849 10649

Październik od 3620 5820 6470 10149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3199 4799 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1220 1220 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 203 406 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ***

All Inclusive We dwoje Dla rodzin

Położenie
Hotel położony w jednym z najbardziej znanych kurortów Algarve 
– Portimao - Praia da Rocha. Do promenady (sklepy, restauracje 
i bary) ok. 350 m. Do lotniska w Faro ok. 73 km.
Plaża
Praia da Rocha – ok. 450 m od hotelu, długa, szeroka i piaszczy-
sta. Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 10 EUR/os.).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, ogród, taras słoneczny z le-
żakami i parasolami, basen i brodzik, plac zabaw, przechowalnia 
bagażu, parking (płatny). Hotel nie zapewnia ręczników baseno-
wych. Hotel nie akceptuje zwierząt. Hotel nie zapewnia ręczników 
plażowych.
Pokoje
W hotelu znajduje się 95 funkcjonalnych apartamentów. Wszyst-
kie z łazienką (suszarka do włosów na zamówienie), TVsat, tele-
fonem, sejfem (płatny), aneksem kuchennym (kuchenka elek-
tryczna, kuchenka mikrofalowa, lodówka, toster, czajnik, toster, 
naczynia do gotowania), deska do prasowania i  żelazko (na 
zamówienie) oraz z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie).
Apartamenty z 1 sypialnią (pow. ok. 60 m2) – dla max 4 osób, 
osobna sypialnia, pokój dzienny z sofą, klimatyzacja w pokoju 
dziennym.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje, przekąski (kanap-
ki, hamburgery, hot dogi, lody, owoce) w ciągu dnia, lokalne na-
poje alkoholowe oraz bezalkoholowe w godzinach 10:00 – 23:00.
Program sportowy i animacyjny
Za opłatą: siłownia, kort tenisowy – konieczna rezerwacja, ma-
saże.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.
www.clubamarilis.com

Przestronne, dobrze wyposażone oraz zadbane apartamenty dla 4 osób (z osobną sypialnią), bardzo ładny ogród z przyjemną 
strefą basenową i różnorodnym jak na 3* All Inclusive dla osób ceniących wygodę tej formuły. Do tego położony niedaleko jednej 
z najpiękniejszych plaż Algarve – Praia da Rocha.

Smartline Amarilis – Portimao +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: PAL CENY 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 3570 4549 6299

Maj od 2499 3570 4520 6299

Czerwiec od 2870 4249 5130 7430

Lipiec od 3349 5299 5930 9199

Sierpień od 3549 5299 6270 9199

Wrzesień od 2599 3670 4699 6470

Październik od 2499 3499 4520 6199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2370 3099 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 999 999 

CENA OD

2499 zł

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Kompleks hotelowy położony w największej miejscowości tury-
stycznej regionu - Albufeira, tętniącej życiem, z licznymi barami, 
restauracjami i miejscami rozrywki oraz zabytkową starówką. Do 
centrum Albufeiry kilkanaście minut spacerem lub 3 razy dziennie 
bezpłatny hotelowy bus. Do lotniska w Faro ok. 40 km.
Plaża
Hotelu położony jest na niewielkim klifie, nad brzegiem oceanu, 
przy pięknej, szerokiej i piaszczystej plaży oznaczonej Błękitną 
Flagą. Na plaży leżaki i parasole płatne (ok.20 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja z widokiem na ocean, bar przy base-
nie, sala TV, ogród z dużym basenem i brodzikiem dla dzieci (w 
basenach słodka woda), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
basen kryty, plac zabaw, mini klub, mini market, wypożyczalnia 
samochodów, skuterów oraz rowerów.
Pokoje
Hotel posiada 287 pokoi rozlokowanych w czterech budynkach. 
Wszystkie pokoje funkcjonalnie urządzone, z klimatyzacją, ła-
zienką (suszarka do włosów dostępna w recepcji - depozyt ok. 
20 EUR, ilość limitowana), TV-sat, lodówką, telefonem, sejfem 
(płatny ok.15 EUR/tydzień), balkonem. Większość pokoi posiada 
boczny widok na morze. Istnieje możliwość wypożyczenia czaj-
nika i żelazka (depozyt 20 EUR, ilość limitowana). Łóżeczko dla 
dziecka do lat 2 bezpłatnie. Podczas kwaterowania konieczne 
zostawienie depozytu za klucz do pokoju (ok. 10 EUR).
Pokoje standardowe (pow. ok. 16m2) - dla maksymalnie 3 osób, 
tylko w układzie 2+1.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (8:00 - 10:00), lunche (12:30 - 14:30) 
i obiadokolacje (18:00 - 21:30) w formie urozmaiconego bufetu. 
Między posiłkami przekąski i napoje w wyznaczonych barach. 
Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 11.00 
- 23.00. Lobby bar nie jest wliczony w all inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: siłownia, jacuzzi, rzutki, mini golf, siatkówka, piłka 
nożna, kort tenisowy (depozyt za sprzęt ok. 20 EUR). Płatne: 
bilard (ok.1 EUR/gra), masaże, sauna. Animacje dla dzieci i do-

rosłych. W pobliżu hotelu (ok. 200 m) najsłynniejsza dyskoteka 
w Albufeirze - KISS (wstęp ok. 20 EUR).
Internet
Kącik internetowy płatny (ok. 3 EUR/30 min), Wi-Fi w lobby 
bezpłatnie przy recepcji.
www.grupofbarata.com/auramar

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun

Hotel położony jest na dużym terenie, a pobliska Albufeira oferuje wiele rozrywek. Hotel chwalony za infrastrukturę basenową oraz 
urozmaiconą kuchnię (za to „+”). Polecamy ten hotel osobom, którym nie zależy na wysokim standardzie zakwaterowania, ale w zamian 
oczekują dobrej lokalizacji oraz pięknej piaszczystej plaży.

Auramar Beach Resort – Albufeira +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: PAL CENY 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 3030 4570 5399 7970

Maj od 3099 4799 5520 8349

Czerwiec od 3170 4820 5520 8399

Lipiec od 3970 6430 6970 11099

Sierpień od 3730 5670 6570 9799

Wrzesień od 3199 4899 5699 8520

Październik od 3149 4799 5599 8349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2930 4170 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1099 1099 

CENA OD

3030 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ***/****

Położenie
Rozległy kompleks, znajdujący się nad brzegiem oceanu, poło-
żony jest w największej miejscowości turystycznej regionu - Al-
bufeira, z licznymi barami, restauracjami i dyskotekami oraz za-
bytkową starówką. Do starego miasta Albufeiry kilkanaście minut 
spacerem lub kilka razy dziennie kursuje bezpłatny, hotelowy bus. 
Do lotniska w Faro ok. 40 km.
Plaża
Hotel położony przy szerokiej, piaszczystej plaży, oznaczonej 
Błękitną Flagą. Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 15 EUR/
komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, 2 bary (w tym jeden przy 
basenie), basen i brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), 
taras słoneczny z leżakami i parasolami (bezpłatnie), sala telewi-
zyjna, sklep z pamiątkami, mini market, przechowalnia bagażu, 
wypożyczalnia rowerów i samochodów. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
Kompleks składa się z budynku głównego **** i bungalowów 
*** - Rainbow proponuje zakwaterowanie w bungalowach ***. 
Hotel posiada 200 pokoi o różnym standardzie. Wszystkie kli-
matyzowane, z aneksem kuchennym (kuchenka mikrofalowa - 
dostępna w wybranych pokojach, lodówka, naczynia, sztućce), 
łazienką, telefonem, TV-sat, sejfem (płatny ok. 15EUR/tydzień), 
balkonem (meble balkonowe). Żelazko i suszarka do włosów do 
wypożyczenia (depozyt ok. 20 EUR, ilość limitowana). Możliwość 
bezpłatnego zamówienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat.
Studia (pow. ok. 15 m2) - dla maksymalnie 2 osób dorosłych 
i dziecka. Pokój dzienny z aneksem kuchennym.
Apartamenty (pow. ok. 25 m2) - dla minimalnie 3 i maksymalnie 
4 osób w układzie 2+2 lub 3+1. Pokój dzienny z rozkładaną sofą 
i z aneksem kuchennym oraz osobną sypialnią.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), lunch (12:30-14:30), ko-
lacje (18:30-22:00) w formie bufetu. Przekąski, lody dla dzieci 
(11:00-17:00), kawa, herbata i ciasto (15:00-17:00), lokalne napoje 
alkoholowe (wino stołowe, piwo) i bezalkoholowe (11:00-23:00).

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin serwowania po-
siłków.
Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia, aerobik, gimnastyka w wodzie, rzutki, 
tenis stołowy, jacuzzi, siatkówka, wieczorne przedstawienia, tenis 
ziemny (bezpłatnie w hotelu Auramar oddalonym o ok. 200 m). 
Za opłatą: siłownia, mini golf, pokój gier, bilard, sporty wodne na 
plaży, masaże, jacuzzi.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych.
monicaisabelbeach-hotel.guestcentric.net

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Bardzo porządne 3*. Kompleks nie należy do najnowszych i oferuje podstawowe zakwaterowanie, rekompensuje to jednak urozmaicone i smaczne 
wyżywienie i fantastyczne położenie przy pięknej plaży. Dodatkowo Klienci doceniają bliskość starego miasta Albufeiry, które kusi malowniczą 
Plażą Rybaków oraz plątaniną brukowanych uliczek ze sklepikami lokalnych artystów oraz restauracjami z wyśmienitymi owocami morza.

Monica Isabel – Albufeira 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: PAL CENY 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 2970 4430 5299 7749

Maj od 3020 4649 5399 8099

Czerwiec od 3070 4720 5430 8220

Lipiec od 3899 6270 6849 10799

Sierpień od 3670 5549 6470 9599

Wrzesień od 3130 4749 5570 8270

Październik od 3070 4670 5470 8149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2870 4049 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1099 1099 

CENA OD

2970 zł

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Portugalia Algarve

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Aparthotel położony jest na obrzeżach miasteczka Porches, na 
klifie, przy pięknej zatoce Nossa Senhora de Rocha. Do centrum 
miasta Armacao de Pera ok. 2 km. Do lotniska w Faro ok. 45 km.
Plaża
Piaszczysta, otoczona klifami plaża Nossa Senhora da Rocha 
znajduje się ok. 500 m od hotelu. Leżaki i parasole na plaży do-
datkowo płatne (ok. 20EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, kafeteria, bar, basen 
i brodzik w ogrodzie, leżaki i parasole przy basenie, plac zabaw, 
pralnia (płatna), wypożyczalnia samochodów, parking (płatny). 
Za dodatkową opłatą (za dzień ok. 28,5 EUR dorośli i 14,25 EUR 
dzieci) Klienci mogą korzystać z parku wodnego hotelu Be Live 
Palmeiras (lunch i napoje na terenie hotelu wliczone w cenę).
Pokoje
W aparthotelu znajduje się 196 apartamentów rozlokowanych 
w 12 budynkach (odległość od strefy basenowej i  restauracji 
zależna jest od położenia konkretnego budynku). Wszystkie 
podstawowe, funkcjonalnie urządzone, z łazienką, aneksem ku-
chennym (lodówka, kuchenka, kuchenka mikrofalowa, naczynia), 
z sejfem (płatny ok. 15 EUR/tydzień + depozyt ok. 20 EUR), TVsat, 
telefonem oraz z balkonem.
Apartament z 1 sypialnią - dla max 5osób, osobna sypialnia, pokój 
dzienny, apartamenty zazwyczaj z widokiem na uliczkę. Istnieje 
możliwość dopłaty do apartamentów z bocznym widokiem na 
ocean.
Wyżywienie
Wyżywienie we własnym zakresie. Możliwość doplaty do śniadań 
i obiadokolacji (napoje dodatkowo płatne) 
Program sportowy i animacyjny
Okazjonalnie muzyka przy basenie.
Internet
Wifi w lobby gratis, w pokojach płatne ok. 5 EUR/dzień.
www.belivehotels.com

Be Smart Terrace Algarve – Porches 

Dla rodzin

Atutem hotelu są  przestronne, czyste i dobrze wyposażone apartamenty. W sąsiednim hotelu znajduje się park wodny, z którego można 
korzystać za dodatkową opłatą. All Inclusive dla wszystkich ceniących wygodę tego programu. Jako bonus – 3 piękne, położone wśród 
klifów plaże w zasięgu przyjemnego spaceru. 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: poniedziałki

KOD IMPREZY: PAL CENY 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 1849 2249 3499 4199

Maj od 1749 2120 3349 3970

Czerwiec od 2099 2780 3930 5070

Lipiec od 2220 2920 4130 5299

Sierpień od 2220 2920 4130 5299

Wrzesień od 1849 2199 3499 4099

Październik od 1780 2149 3399 4020

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1099 1199 

Dopłata do HB od 679 1358

CENA OD

1799 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa de la Luz

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  
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Hiszpania Costa de la Luz

Costa de la Luz
„Wybrzeże Światła” to południowa część 
wybrzeża Andaluzji od cieśniny Gibraltarskiej 
aż po granicę z Portugalią. Kurorty wakacyjne 
to raczej kameralne miejsca i próżno tu szukać 
bogatego życia nocnego.

W regionie
Islantilla
Kurort wakacyjny położony ok. 95 km na 
wschód od Faro (Portugalia). W Islantilli zaczy-
na się ponad 5 kilometrowa nadmorska pro-
menada, która prowadzi do kolejnego kurortu 
La Antilla - docenią to amatorzy spacerów przy 
akompaniamencie szumu fal i morskiej bryzy.
Isla Cristina
Miasteczko turystyczne usytuowane ok. 85 km 
na wschód od Faro (Portugalia). Największa 
z proponowanych miejscowości w tej części 
wybrzeża oferująca niewielkie centrum pełne 
lokalnego życia, marinę i przede wszystkim 
długa i piaszczysta plaża.

Isla Canela
Niewielka wyspa oddzielona siecią kanałów 
od lądu, położona ok. 80 km na wschód od 
Faro (Portugalia). Miejsce bardziej spokojne niż 
tętniące życiem, jednak amatorzy wieczornych 
rozrywek będą mogli je znaleźć w pobliskiej 
marinie, z której również można łodzią dostać 
się do Isla Cristina.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, transfery 
lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczę-
tych dób hotelowych, wyżywienie wg opisu 
zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
lokalnych, posiłków innych niż wymienione 
w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, na-
pojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie po-
dano inaczej oraz innych wydatków osobistych.
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Hiszpania
Costa de la Luz

Wakacje w kameralnych kurortach, kilometry 
piaszczystych plaż, kuchnia andaluzyjska 
w najlepszym wydaniu - jamon iberico, bogactwo 
owoców morza oraz andaluzyjskie sherry. Do tego 
historia z Wielkimi Odkryciami Geograficznymi 
w tle, arabskie zabytki i Gibraltar - najlepszy punkt 
widokowy na Afrykę. 

Informacje ogólne 

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

Czas
Taki sam jak w Polsce.

Język urzędowy
Hiszpański.

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

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

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

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Hiszpa-
nii trwa od 01.07 do 31.08.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 10 EUR; 
woda 1 l. - 1 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa od 1 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy i Katowic. Zbiórka na 
2 godz. przed planowanym wylotem przy 
stanowisko 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

Gibraltar – brytyjska enklawa z widokiem na Afrykę
Wycieczka autokarowa na półwysep o długości zaledwie 6 km - 
malutką enklawę brytyjską na Płw. Iberyjskim. W programie pa-
noramiczny przejazd minibusikami, którego trasa obejmuje m.in. 
centrum – Main Street, punkt widokowy, z którego zobaczyć moż-
na wybrzeże Afryki, wjazd na wysoką Skałę Gibraltarską, słynącą 
m.in. z makaków, podchodzących tu często do turystów w poszu-
kiwaniu smakołyków, widowiskowa grota San Miguel. Niezwykła, 
międzynarodowa atmosfera oraz strefa wolnocłowa, to kolejne 
atuty cypla. Opłaca się tu kupować zwłaszcza wyroby alkoholo-
we, tytoniowe oraz perfumy. Unikalnym upominkiem może być 
kryształowy souvenir z Gibraltar Crystal Factory. Cena od 349 zł/os.

Sewilla – perła Andaluzji
Sewilla to miasto ukwiecone kwitnącymi drzewkami pomarańczo-
wymi, brzmiące dźwiękami flamenco i pielęgnujące tradycje kor-
ridy. Niezwykłe zabytki z czasów rzymskich, arabskich i chrześci-
jańskich cieszą oko odwiedzających. To dumna stolica Andaluzji, 
czarująca niekwestionowanym urokiem i tętniąca życiem. Magia 
Andaluzji i wspaniałe dzieła sztuki, uzasadniają słowa starego po-
wiedzenia: „Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla” („Kto 
nie widział Sewilli, nie widział cudu”). Wizyta Sewilli rozpoczyna 
się przejazdem przez centrum. Na początku zobaczyć będzie 
można tereny Wystawy Iberoamerykańskiej z 1929 roku i słynny 
półkolisty Plac Hiszpański położony przy Parku Marii Luizy. Kolej-
nym punktem jest spacer po Barrio de Santa Cruz. To zachowana 
w typowo andaluzyjskim stylu, dawna dzielnica żydowska o bie-

Costa de la Luz to nie tylko cudowne, szerokie, 
piaszczyste plaże z tysiącem wyrzuconych przez 
ocean muszli, to również aż 310 dni słonecznych 
w roku. Oprócz tego – Gibraltar uważany za 
jeden z najbardziej strategicznych punktów na 
świecie oraz jedyne miejsce na naszym konty-
nencie, gdzie można zobaczyć makaki żyjące 
w naturalnym środowisku.

Ewa Kunz
Rezydent Rainbow

Hiszpania
Costa de la Luz
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Sewilla

Gibraltar

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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lonej niskiej zabudowie, wąskich uliczkach, pełna przytulnych ba-
rów z „tapas”. Następnie wizyta w największej gotyckiej katedrze 
świata – Santa Maria de la Sede, słynącej także z wieży „Giraldy” 
(dawny minaret) oraz z grobowca Krzysztofa Kolumba. Powstała 
na miejscu mauretańskiego meczetu okazała budowla, do dziś 
stanowi największą atrakcję turystyczną miasta. Na zakończenie 
czas wolny (ok. 3 godz.) na posiłek, zakupy, rejs statkiem po rzece 
Guadalquivir lub dalsze zwiedzanie (np. olśniewający pałac kró-
lewski – Real Alcazar jakby wyjęty z „Baśni tysiąca i jednej nocy”, 
znajdujący się tuż przy katedrze). Cena od 259 zł/os.

Huelva - stara stolica prowincji
Huelva to największe miasto prowincji i  jej stolica, licząca ok. 
150 tys. mieszkańców. Kolonię Onubę (historyczna nazwa) założyli 
kupcy feniccy, a Rzymianie rozbudowali port. W związku z blisko-
ścią miejsc związanych z wyprawą Kolumba do Nowego Świata, 
Huleva hucznie obchodzi tzw. „Fiestas Colombinas”, na przełomie 
lipca i sierpnia. W programie wycieczki obszerny przejazd przez 
miasto, podczas którego zobaczyć można najważniejsze miejsca 
i zabytki – m.in. katedrę, uniwersytet, angielską dzielnicę Królowej 
Wiktorii, stary hotel Casa Colón. Po tym panoramicznym przejeź-
dzie czas wolny w centrum miasta. Cena od 109 zł/os.

Tradycje Andaluzji 
Wycieczkę rozpoczniemy w jednej z najlepszych w Hiszpanii Ho-
dowli Byków Bojowych („Toro bravo”), gdzie z bliska będziemy 
podziwiać te niesamowite zwierzęta. Jako, że ta część prowincji 
Huelvy słynie z tradycji winiarskich – obszar pochodzenia win „Con-
dado de Huelva” (przednie wina stołowe, wzmacniane, wermuty 
oraz doskonałej jakości ocet winny), w dalszej kolejności udamy 
się do typowej lokalnej bodegi, w której odbywa się produkcja 
tradycyjnych win z denominacją pochodzenia - degustacja win. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek we własnym zakresie. Po 
południu odwiedzimy emblematyczną wioskę El Rocio, stanowią-
cą niejako wrota do Parku Narodowego Doñana. Miejscowość ta 
słynie z uroczystych i niezwykłych obchodów Zielonych Świątków, 
podczas których zapełnia się ona ludźmi w tradycyjnych strojach, 
bogato przystrojonymi końmi i barwnymi powozami. Ściągają oni 
do znajdującego się tam sanktuarium, gdzie znajduje się otoczona 
głębokim kultem figurka Matki Boskiej z Rocio. Będziemy mieli czas 
na wizytę w Bazylice Matki Boskiej z El Rocío oraz spacer po malow-
niczych ulicach miasteczka rodem z westernu. Cena od 259 zł/os.

Portugalia – egzotyczne Algarve
Portugalski region Algarve, choć położony rzut beretem od 
hiszpańskiej Andaluzji, oferuje odwiedzającym zupełnie inne, 
egzotyczne krajobrazy, z wysokimi klifami, fantazyjnymi skałami 
uformowanymi przez wiatr i wodę. zacisznymi plażami o złotym 
piasku ukrytymi w zatoczkach oraz wszechobecnymi agawami, 
kaktusami i palmami. Całodzienna wycieczka autokarowa wzdłuż 
południowego wybrzeża Portugalii, pozwoli nacieszyć oko róż-
norodnością krajobrazu oraz poznać kilka charakterystycznych 

portugalskich miasteczek. Przejazd do Portugalii mostem przez 
rzekę Guadiana. Przyjazd do Loule na popularny targ. Czas wolny, 
który warto wykorzystać na skosztowanie lokalnych specjałów. 
Następnie zwiedzanie Albufeiry, urokliwej dawnej wioski rybac-
kiej o tradycyjnej niskiej zabudowie i niskich bielonych domach, 
teraz bardzo chętnie odwiedzanej przez turystów. Spacer stromy-
mi, krętymi uliczkami, pomiędzy barami, sklepikami i restaura-
cjami w centrum. W miejscowości również czas wolny. W drodze 
powrotnej możliwość zrobienia zakupów w Vilareal do Santa 
Antonio - „raju zakupów”. Cena od 199 zł/os.

Śladami Krzysztofa Kolumba 
Prowincja Huelva szczyci się historią związaną z odkryciem drogi 
i do Nowego Świata. Miejsca szczególnie ważne dla tamtych wy-
darzeń noszą wspólne miano „Szlaku Kolumba” („hiszp. La Ruta 
Colombina”). Wycieczkę zaczniemy od wizyty w Klasztorze La 
Rabida, gdzie Krzysztof Kolumb mieszkał przez lata i dzięki wsta-
wiennictwu mnichów w 1486 roku otrzymał od królowej Izabeli 
zezwolenie na wyprawę do Indii, na którą wypłynął w 1492 z po-
bliskiego Palos de la Frontera. Następnie udamy się na „Przystań 
Karaweli”, gdzie zobaczyć można repliki naturalnej wielkości stat-
ków: „Santa Maria”, „Pinta” i „Ninia”. Znajduje się tam również 
ekspozycja poświęcona morzu, żeglarstwu i odkryciom geogra-
ficznym oraz miniatura miasteczka Palos i wyspy Hispanoli, którą 
jako pierwszą zobaczyła wyprawa Kolumba. Cena od 149 zł/os.

Przyroda

Park Narodowy Doñana
Wycieczka dedykowana przede wszystkim miłośnikom przyrody. 
Park Narodowy Donana położony jest u ujścia rzeki Gwadalkiwir. 
Słynie z różnorodności krajobrazowej oraz bogactwa gatunków 
ptaków. Park zamieszkuje także chroniony ryś iberyjski. Spe-
cjalnymi busami 4x4 przejeżdżamy przez park, poznając jego 
ekosystemy: plaże, wydmy, las śródziemnomorski oraz mokra-
dła - będące schronieniem flamingów. Następnie czas wolny 
w Matalascañas - na posiłek lub spacer wzdłuż jednej z najbar-
dziej znanych plaż w całej prowincji. Widok na ruiny XVI-wiecznej 
wieży, chroniącej wybrzeże przed piratami. Cena od 339 zł/os.

Dla aktywnych

Sporty wodne
Wybrzeże Costa de la Luz oferuje liczne atrakcje wodne: kursy 
windsurfingu, kitesurfingu, pływanie na mini – katamaranie, prze-
jażdżki na bananie, kanapie wodnej czy parasailing. Dla potrzebują-
cych mniej wrażeń dostępne np. kajaki, rowery wodne, paddle surf.

Nordic walking na plażach Wybrzeża Światła
Długie piaszczyste plaże zachęcają do tej formy aktywności. Po-
lecamy nordic walking o zachodzie słońca, zwłaszcza po leniwym 
i gorącym dniu. 

Z dziećmi

Oko w oko z piratem w Zoomarine
Rodzinny park rozrywki znajduje się zaledwie kilka kilometrów 
od miejscowości Albufeira. Pokazy zwierząt, w tym delfinów, 
fok, lwów morskich oraz ptaków. Dodatkowo basen ze sztuczną 
falą, plaże, kilka zjeżdżalni i wodny plac zabaw dla najmłodszych. 
Proponujemy również wizytę w Zatoce Piratów, gdzie w świat 
przygód korsarzy, tajemniczych map i ukrytych skarbów przenie-
sie wszystkich pełne zwrotów akcji przedstawienie. Ceny: dorośli 
ok. 29 EUR, dzieci i seniorzy ok. 20 EUR, dzieci poniżej 1 metra 
wzrostu - wejście bezpłatne. Za dodatkową opłatą (ok. 170 EUR) 
można popływać z delfinami.

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.

El Rocio
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Położenie
Hotel położony jest w jednym z piękniejszych rejonów Andaluzji, 
niewielkim kurorcie niedaleko granicy z Portugalią. Do centrum 
Punta del Moral, gdzie znajduje się przystań (można przepłynąć 
promem do Isla Cristina), port jachtowy, lokalne restauracje i bary 
- ok. 300 m. Do lotniska w Faro ok. 85 km.
Plaża
Hotel położony jest przy piaszczystej, szerokiej plaży (do plaży 
przez wydmy prowadzi kładka). Serwis plażowy - płatny (ok. 
12 EUR/dzień/komplet: 2 leżaki + parasol).
Na plaży dostępne również łóżka balijskie: 25 EUR/ dzień lub 
40 EUR/dzień (w cenie budelka wina musującego Cava).
Do dyspozycji gości
Hotel został wyremontowany w 2013 r. Przestronna recepcja, 
windy, restauracja główna (dostępne foteliki dla dzieci), lobby 
bar, ogród z tarasami słonecznymi, leżakami i parasolami, ba-
sen i brodzik (w basenach słodka woda), bezpłatny basen kryty 
i siłownia, plac zabaw, mini klub, sala gier, opiekunka dla dzieci 
(dodatkowo płatna), sala konferencyjna, sklep z pamiątkami. 
wypożyczalnia rowerów i samochodów. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok. 10 EUR za ręcznik, wymiana bezpłatna).
Pokoje:
Hotel oferuje zakwaterowanie w 300 pokojach różnego typu. 
Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), TV-sat, telefonem, sejfem (ok. 17 EUR/tydzień i depozyt ok. 
5EUR), mini barem (dodatkowo płatny), balkonem lub tarasem. 
Hotel posiada pokoje dla niepełnosprawnych - na potwierdzenie.
Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dzieci do 2 lat.
Pokoje standardowe (pow. ok. 24 m2), dla max. 3 osób. Możliwość 
dopłaty do pokoi z bocznym lub frontalnym widokiem na morze.
Inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwe wyżywienie 
wegetariańskie, bezglutenowe, bezmleczne (konieczne wcze-
śniejsze zgłoszenie). Istnieje możliwość rozszerzenia wyżywienia:
Do All Inclusive za dopłatą: śniadania (7:30-10:30), śniadania 
kontynentalne (10:30-12:00), obiady (13:30-15:30), obiadokolacje 
(18:30-21:30), przekąski (16:00-18:00), lody, lokalne i markowe 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe (11:00-24:00). Możliwa dieta 
bezglutenowa - konieczne zgłoszenie przy rezerwacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, mini 
disco, wieczorne przedstawienia, muzyka na żywo, bezpłatnie: 
siłownia, aerobik, siatkówka, boccia, rzutki, aerobik w wodzie, 
ping pong, water polo, nordic walking, dodatkowo płatne: bilard, 
golf, jazda konna, tenis ziemny.
Internet
Wi-fi na terenie całego hotelu bezpłatne.
www.iberostar.com

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

Doskonałej klasy hotel, świetny serwis, smaczne wyżywienie, dużo atrakcji dla Gości - polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi!

IBEROSTAR Isla Canela – Isla Canela +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2599 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: CDL CENY 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 2799 4420 5020 7720

Maj od 2599 3949 4699 6930

Czerwiec od 3070 4670 5470 8149

Lipiec od 3799 6199 6699 10699

Sierpień od 3599 5220 6349 9070

Wrzesień od 2699 3849 4849 6770

Październik od 2620 3770 4720 6630

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1120 1120 

Wyloty w: poniedziałki

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Ten wysokiej klasy hotel oddalony jest o ok. 200 m od centrum 
rozrywkowo-handlowego (restauracje, bary, dyskoteka i sklepy). 
Do centrum miejscowości La Antilla, znanej głównie z dobrych 
restauracji rybnych, ok. 400 m. Do najbliższego przystanku au-
tobusowego ok. 200m. Do lotniska w Faro ok. 90 km.
Plaża
Hotel położony jest tuż przy samej plaży (do przejścia promenada 
oraz niewielkie wydmy - przejście przez drewniany pomost). Le-
żaki i parasole na plaży - ok. 15 EUR/ dwa leżaki i parasol (do-
stępne od czerwca do września).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby, salon telewizyjny, lobby bar, bar przy 
basenie, 2 restauracje (główna bufetowa oraz a’la carte), ogród 
z 3 basenami i brodzikiem (w basenach słodka woda), leżaki i pa-
rasole w ogrodzie, plac zabaw, niewielki pasaż handlowy, banko-
mat, sale konferencyjne, przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (bezpłatnie).
Pokoje
Hotel oddał do dyspozycji gości 400 bardzo eleganckich pokoi, 
wygodnie urządzonych, o różnym standardzie. Wszystkie klima-
tyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefonem oraz 
z sejfem (bezpłatny). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za darmo. Hotel 
posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Pokoje typu attic (ok. 25m2) - dla max. 2 osób i dziecka do 2 lat, 
na poddaszu, nieco mniejsze od standardowych i bez balkonu. 
Ten typ pokoi jest również przeznaczony dla zakwaterowania 
1-osobowego. 
Pokoje standardowe (ok. 30m2) - przestronne, dla max. 3 osób 
i dziecka do 2 lat, balkonem (krzesła + stolik). W pokojach stan-
dardowych nie ma możliwości zakwaterowania 1 osoby. 
Pokoje typu junior suite z widokiem na morze (ok. 40m2) - do-
stępne w max. układzie 3+0 lub 2+2, duży pokój dzienny z rozkła-
daną sofą oraz osobna sypialnia, balkon (krzesła + stolik).
Hotel nie akceptuje zwierząt.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu (kuchnia regionalna, śród-
ziemnomorska i międzynarodowa). Istnieje możliwość dopłaty do 

obiadokolacji (HB) lub do obiadów i obiadokolacji (FB).
Dieta bezglutenowa na zapytanie.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: tenis stołowy, basen kryty i siłownia. Płatne: pokój 
gier, bilard. Ścieżka termalna (sauna sucha, łaźnia turecka, ja-
cuzzi) - ok. 15 EUR/godz. Zabiegi na twarz i ciało oraz masaże 
w hotelowym SPA płatne dodatkowo. Na plaży centrum sportów 
wodnych płatne dodatkowo.
Internet
Wi-Fi bezpłatnie w całym hotelu.
www.puertoantilla.com

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Fit & Fun Royal

W naszej opinii najlepszy hotel w tej części Costa de la Luz. Eleganckie i pięknie zaaranżowane wnętrza pełne zieleni, komfortowe pokoje 
w ciepłej kolorystyce, bogata infrastruktura oraz fantastyczne wyżywienie czynią ten hotel wyjątkowym. „+” za położenie tuż przy pięknej, 
piaszczystej plaży. Polecamy!

Puerto Antilla Grand Hotel – Islantilla +

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: CDL CENY 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 3299 4349 5849

Maj od 2270 3120 4130 5549

Czerwiec od 2499 3499 4520 6199

Lipiec od 3199 4999 5699 8699

Sierpień od 3120 4599 5549 8020

Wrzesień od 2370 3220 4299 5720

Październik od 2299 3149 4199 5599

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

Dopłata za Half Board Plus od 567 1134 

Wyloty w: poniedziałki

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin 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: ****
Pięknie położony hotel u ujścia rzeki do oceanu. Bardzo bogata strefa basenowa, różnorodne animacje, świetne wyżywienie i wygodne 
pokoje (za to wszystko „+”). Do tego dopiero co wybudowany park wodny. Naprawdę polecamy!

Playacartaya Spa Hotel – Huelva +
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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: CDL CENY 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 2249 3499 4270

Maj od 1949 2720 3770 5049

Czerwiec od 2320 3470 4399 6299

Lipiec od 3370 5299 6130 9349

Sierpień od 3270 5049 5970 8949

Wrzesień od 2670 3799 4970 6849

Październik od 1799 2720 3499 5049

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 1099 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120

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
Hotel położony jest w nadmorskiej dzielnicy miasteczka El Portil, 
na terenie parku przyrody Rio Piedras, pośród lasów sosnowych, 
ok. 1 km od miejscowości El Portil (kawiarnie, puby, restauracje). 
Do lotniska w Faro ok. 110 km.
Plaża
Hotel położony 150m od długiej, piaszczystej plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, bary, ogród, taras słoneczny z leża-
kami i parasolami, 2 baseny (w tym jeden ze zjeżdżalnią i jeden 
z wydzieloną częścią jacuzzi), brodzik dla dzieci (w basenach 
słodka woda), park wodny, kluby dla dzieci i młodzieży w różnym 
wieku, sala konferencyjna. Dodatkowo płatne: pralnia, opiekunka 
do dzieci (płatna), wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia sa-
mochodów, parking.
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatne, wymiana 1 EUR, 
konieczny depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 290 pokoi rozlokowanych w 5-piętrowym 
budynku. Wszystkie wygodnie urządzone, klimatyzowane, z ła-
zienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (platny 
ok. 26 EUR/tydzień), minibarem (płatny dodatkowo) oraz z bal-
konem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis 
(na zapytanie). Pokoje dla niepełnosprawnych na zapytanie.
Pokoje standardowe (pow. ok 32 m2) - dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju znajdują się dwa łóżka 1,35 x 2m i nie ma możliwości 
wstawienia dostawek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo). Istnieje możliwość dopłaty do 
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. Lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 11:00 – 23:30, 
przekąski pomiędzy posiłkami w godzinach wyznaczonych przez 
hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych: Mini Klub (dla dzieci 3-7 lat), Junior Klub (7-11 lat), Teen 
Klub (11-15 lat), Maxi Klub (15-17 lat). Codziennie różne rodzaje 

zajęć: sportowe, nauka gotowania, eko warsztaty. Bezpłatnie: 
joga, zumba, aerobik, aqua-aerobik, ping pong, petanka, sza-
chy ogrodowe, gry planszowe, mini golf (konieczny depozyt 
za sprzęt), wieczory tematyczne. Płatne: bilard, wypożyczalnia 
rowerów, SPA (zabiegi na twarz i ciało).
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest w Isla Canela - w niewielkim kurorcie przy 
granicy z Portugalią. Ok. 300 m do centrum Punta del Moral, które 
stanowi przystań (promy do Isla Cristina), port jachtowy z restau-
racjami oraz barami. Do lotniska w Faro (Portugalia) ok. 85 km.
Plaża
Hotel położony przy szerokiej i piaszczystej, 7-kilometrowej plaży 
(do przejścia wydmy). Parasole i leżaki - płatne (ok. 10 EUR/os, 
tylko w lipcu i sierpniu).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i bocznego połączonego 
z budynkiem głównym. Recepcja, lobby, bar, windy, restauracja, 
snack bar przy basenie (tylko w lipcu i sierpniu), taras słoneczny 
w otoczeniu palm z leżakami i parasolami, duży basen ze zjeż-
dżalnią i brodzikiem, jacuzzi, mini klub, plac zabaw dla dzieci, 
pralnia i prasowalnia (płatne), room service (płatny), sklep z upo-
minkami, wypożyczalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok 10 EUR/os, wymiana płatna ok. 1 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 306 pokoi różnego typu. Wszystkie pokoje kli-
matyzowane i wygodnie urządzone, z  łazienką (suszarka do 
włosów), telefonem, TV-sat, minibarem (płatny), sejfem (płatny 
ok. 26 EUR/tydzień), balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie (ilość ograniczona). 
Hotel akceptuje zwierzęta (do 15 kg, dopłata ok. 25EUR/dzień).
Pokoje standardowe (pow. ok. 20m2) - urządzone w andalu-
zyjskim, tradycyjnym stylu, dla max 3 osób, przy czym należy 
pamiętać, iż w pokoju będą znajdować się 2 łóżka (1,05 m x 2 m) 
i rozkładana sofa (90 cm).
Pokoje Komfort (pow. ok. 26m2) - zazwyczaj z bocznym widokiem 
na morze, dla maksymalnie 4 osób w układzie 2+2 lub 3+1 przy 
czym należy pamiętać, iż w pokoju znajdować się będą 2 łóżka 
typu queen size (1,35m x 2 m) i nie będzie możliwości wstawienia 
dostawek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bogatego bufetu 
(napoje do kolacji płatne dodatkowo). Istnieje możliwość dopła-
ty do All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. 

Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 10:00 
– 23:30, przekąski pomiędzy posiłkami w godzinach wyznaczo-
nych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: ping pong, petanka, szachy ogrodowe, gry planszo-
we, mini golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: bilard, wypo-
życzalnia rowerów. Hotel prowadzi bogaty program animacyjny 
dla dzieci (gry, konkursy, zabawy).
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

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

Bardzo dobrej klasy hotel dla Małych i Dużych z bogatą infrastrukturą oraz fantastyczną lokalizacją (za nią „+”) oraz bardzo smacznym 
wyżywieniem. Dodatkowego charakteru temu miejscu dodają arabskie dekoracje. Playacanela jest to jeden z najbardziej popularnych hoteli 
w naszej ofercie. Zapraszamy serdecznie!

Playacanela – Isla Canela +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1749 zł

KOD IMPREZY: CDL CENY 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 2849 4549 5270

Maj od 1749 2299 3430 4349

Czerwiec od 2230 3299 4230 6020

Lipiec od 3199 4970 5849 8799

Sierpień od 3120 4730 5720 8399

Wrzesień od 2549 3599 4770 6520

Październik od 1799 2699 3499 5020

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 1099 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Wybudowany w 2008 roku hotel położony jest w Isla Canela - 
w niewielkim kurorcie przy granicy z Portugalią. Ok. 300 m do 
centrum Punta del Moral, które stanowi przystań (promy do Isla 
Cristina), port jachtowy z restauracjami oraz barami. Do lotniska 
w Faro (Portugalia) ok. 85 km.
Plaża
Hotel położony przy szerokiej i piaszczystej, 7-kilometrowej pla-
ży (do przejścia wydmy). Leżaki na plaży dostępne tylko w lipcu 
i sierpniu (płatne dodatkowo ok. 16EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja bufetowa, restauracja a’la 
carte (otwarta tylko w lipcu i sierpniu), bary, taras słoneczny z le-
żakami i parasolami, 2 baseny (jeden ze zjeżdżalniami), jacuzzi, 
plac zabaw, mini klub, klub dla młodzieży, opiekunka do dzieci 
(płatna), sklep z pamiątkami, pralnia (płatna), wypożyczalnia 
samochodów, garaż (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR/os, wymiana ręcznika 1 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się 142 pokoje różnego typu. Wszystkie klima-
tyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), sejfem (płatny ok. 26 
EUR/tydzień), minibarem (płatny), telefonem, TV-sat oraz z bal-
konem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat - bezpłatnie (ilość ograniczona).
Pokoje standardowe (pow. ok. 42 m2) – dla max 4 osób (2+2), 
przy czym należy pamiętać, iż w pokoju będą znajdować się 
tylko 2 łóżka (1,35 m x 2 m) i nie będzie możliwości wstawienia 
dostawek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje dodatkowo 
płatne). Istnieje możliwość dopłaty do All inclusive: śniadania, 
obiady i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w godzinach 10:00 – 23:00, przekąski pomiędzy 
posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i do-
rosłych. Bezpłatnie: siłownia, bule, szachy ogrodowe, mini golf 
(depozyt), tenis stołowy (depozyt). Dodatkowo płatne: strefa 

wellness (sauna, łaźnia turecka, masaże) oraz zabiegi na twarz 
i ciało w hotelowym spa, wypożyczalnia rowerów.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Długa i szeroka plaża, wygodne pokoje, bardzo smaczne wyżywienie, przyjemny taras słoneczny w ogrodzie palmowym, basen 
ze zjeżdżalniami, profesjonalne animacje, hotelowe spa – Playamarina to fantastyczne miejsce na wakacyjny wypoczynek.

Playamarina – Isla Canela 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CDL CENY 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 2820 3399 5049 6020

Maj od 1999 2670 3699 4799

Czerwiec od 2499 3649 4520 6430

Lipiec od 3549 5520 6270 9570

Sierpień od 3470 5349 6130 9270

Wrzesień od 2830 3999 5070 7020

Październik od 2270 3170 3799 5630

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1920 2220 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 1099 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120

CENA OD

1999 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  
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Costa del Sol
Słoneczne Wybrzeże to region turystyczny w po-
łudniowo – wschodniej Andaluzji, nad Morzem 
Śródziemnym, ciągnący się od Gibraltaru aż po 
wybrzeże Almerii. Dzieli się na część wschod-
nią (Costa Tropical) z kurortami: Almunecar, 
Nerja, Torrox i na część zachodnią (Occidental) 
z kurortami: Torremolinos, Benalmadena, 
Fuengirola, Mijas Costa, Marbella i Estepona. 
Największym miastem wybrzeża jest Malaga. 
Oprócz świetnie przygotowanej bazy turystycz-
nej wybrzeże może poszczycić się ogromną 
ilością pól golfowych – nie bez powodu Costa 
del Sol jest nazywane Costa del Golf.

W regionie Costa del Sol
Torremolinos, Benalmadena i Fuengirola 
Najstarsze kurorty wakacyjne Costa del Sol 
do których ściąga największa liczba turystów. 
Charakteryzuje je największa baza hotelowa, 
szerokie i długie plaże, stare miasta z krętymi 
uliczkami, sklepy, restauracje, bary, kluby oraz 
międzynarodowa atmosfera. Idealne miejsce 
dla osób lubiących gwarne kurorty i poszuku-
jących bogatego życia nocnego. Podróżowanie 
po miejscowościach ułatwia lokalny transport 
łączący je również z Malagą. 
Estepona 
Najmłodszy kurort zachodniej części wybrzeża 
i nadal bardziej hiszpański niż kosmopoli-
tyczny. Nie oznacza to jednak, że nudny. Do 
Estepony przyciąga turystów przede wszystkim 
urocze stare miasto z brukowanymi ulicz-
kami, a także piękna plaża i promenada. Do 
tego kafeterie, restauracje i tapas bary gdzie 
wieczorami toczy się lokalne życie. Przy dobrej 
widoczności, z hoteli położonych w okolicach 
Estepony widać Skałę Gibraltaru.

Marbella / Puero Banus 
To kurorty bedące synonimem luksusu. Tu 
cumują najdroższe jachty i kupują posiadłości 
ludzie z pierwszych stron gazet. Nadmorska 
promenada to luksusowe sklepy i restauracje. 
Tu również wszystko kosztuje więcej. Port 
w Puerto Banus uważany jest za najpiękniejszy 
w całej Hiszpanii.

W regionie Costa Tropical
Torrox 
Spokojna miejscowość z niewielkim centrum 
położona ok. 50 km na wschód od Malagi – dla 
wszystkich stroniących od gwarnych kurortów.
Almunecar 
Wciąż rozwijający się kurort wakacyjny poło-
żony ok. 75 km na wschód od Malagi. Choć 
Almunecar nie należy do dużych miejscowo-
ści, to jego infrastruktura pozwala spędzić tu 
naprawdę udane wakacje – poarabskie zabytki, 
długa plaża i promenada oraz niewielkie cen-
trum z restauracjami oraz barami. 

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

Andaluzyjska historia i miasta, andaluzyjska kuchnia, 
andaluzyjski luz i manana, andaluzyjskie słońce i plaże, 
andaluzyjskie to COŚ właśnie - wszystko to wyróżnia 
Costa del Sol spośród innych i sprawia, że wakacje na 
Słonecznym Wybrzeżu to po prostu wakacje kompletne.

Informacje ogólne 

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

Czas
Taki sam jak w Polsce.

Język urzędowy
Hiszpański.

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

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

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

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Hiszpa-
nii trwa od 01.07 do 31.08.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 10 EUR; 
woda 1 l. - 1 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa od 1 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic, Poznania. 
Zbiórka na 2 godz. przed planowanym 
wylotem przy stanowisko 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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Andaluzja to prawdziwa perła na mapie Hiszpanii 
- kontynent w miniaturze, który kryje w sobie kilo-
metry legendarnych plaż i najwyższe górskie szczy-
ty na Półwyspie Iberyjskim. Odwiedziny w krainie 
flamenco i korridy to gwarancja na poznanie praw-
dziwej Hiszpanii wypełnionej słońcem, dźwiękami 
gitary i aromatem pomarańczy. Taki klimat czuć 
w stolicy regionu Sewilli lub orientalnej Granadzie. 
Wakacje na krańcu Europy to również niepo-
wtarzalna szansa na spotkanie słynnych małpek 
z Gibraltaru lub rejs do egzotycznego Maroko.

Joanna Jaskulska
Rezydenci Rainbow

Hiszpania
Costa del Sol
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Wycieczki lokalne

Granada
Wycieczka wiodąca przez malownicze krajobrazy Andaluzji 
wprost do najdłużej istniejącego królestwa arabskiego w Hisz-
panii - Granady. Miasto rozsławiła m. in. Alhambra z przepięknie 
utrzymanymi ogrodami Generalife oraz mauretańskim zespołem 
pałacowym (bilet wstępu do Alhambry w cenie wycieczki). Do-
datkowo dzielnica arabska Albaicin, spacer po centrum Granady, 
w trakcie którego będzie można obejrzeć katedrę oraz kaplicę 
królewską (z zewnątrz). Cena od 359 zł/os.

Gibraltar - tam gdzie kończy się Europa
Gibraltar – brytyjska enklawa z widokiem na Afrykę Wycieczka 

autokarowa na półwysep o długości zaledwie 6 km - malutką 
enklawę brytyjską na Płw. Iberyjskim. W programie: punto Europa 
z pomnikiem gen. Sikorskiego, grota San Miguel – spacer po jaski-
niach krasowych połączonych tunelem, Main Street – główna uli-
ca z licznymi sklepami. Swoistą atrakcją są makaki - małpy, które 
na stałe zadomowiły się na Skale Gibraltarskiej. Wspaniały widok 
na Afrykę oraz strefa wolnocłowa to kolejne atuty cypla. Uwaga! 
Konieczny paszport lub dowód osobisty. Cena od 269 zł/os.

Sewilla
Sewilla – stolica Andaluzji, miasto słynnych oper, wspaniałych 
parków oraz kolebka wypraw morskich Hiszpanii na przełomie 
XV i XVI wieku. Program obejmuje panoramiczne zwiedzanie 
Parku Marii Luizy, miejsce słynnej wystawy iberoamerykańskiej 

Granada

Sewilla

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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z 1929 roku - zachwycający plac hiszpański, wizytę w dzielnicy 
Santa Cruz, stanowiącej jedną z najstarszych części miasta oraz we 
wspanialej katedrze będącej największym kościołem gotyckim na 
świecie (tu zobaczą Państwo między innymi grobowiec Krzysztofa 
Kolumba, największy na świecie ołtarz i zakrystie). Po zwiedzaniu 
katedry koniecznie trzeba wejść na słynna Giraldę skąd roztacza 
się zachwycający widok na całą Sevillę. Cena od 339 zł/os.

Maroko – Tanger
Maroko – wyprawa do Tangeru to niezapomniana przygoda, po-
dróż do miejsc, gdzie mieszają się tradycje Berberów, Arabów, 
Żydów i Chrześcijan. Program obejmuje przeprawę promem 
z Tarify (najdalej na południe wysunięty punkt Europy) do Maro-
ka. Z portu malowniczą drogą wiodącą wdłuż wybrzeża Oceanu 
Atlantyckiego pojedziemy do dzielnicy willowej, gdzie będzie-
my mogli podziwiać rezydencje m.in. samego Króla Maroko czy 
słynnej Coco Chanel. Następnie zatrzymamy się przy punkcie 
widokowym, gdzie Morze Śródziemne łączy się z Atlantykiem. 
Zabierzemy Państwa również na spacer po tamtejszej Medinie 
(stare miasto, gdzie można zobaczyć i poczuć wyjątkowy smak 
i zapach prawdziwego arabskiego targu). W trakcie spaceru od-
wiedzimy aptekę berberyjską, w której między innymi będziemy 
mieli możliwość zakupu znanego na całym świecie i słynącego 
ze swych niesamowitych właściwości kremu różanego i oleju 
arganowego, a także przypraw i innych lokalnych wyrobów. Na 
koniec posmakujemy typowej kuchni marokańskiej w stylowej re-
stauracji w samym centrum mediny. Uwaga! Konieczny paszport 
lub dowód osobisty. Cena od 399 zł/os. 

Sierra Nevada i białe wioski Andaluzji 
Wycieczka w góry Sierra Nevada – do krainy źródeł mineralnych, 
oliwy z oliwek i szynki jamon serrano. Wycieczke zaczynamy od 
degustacji kilkunastu rodzajow oliwy z oliwek i wizyty w muzeum 
oliwy. Nastepnie przejazd przez Lanjaron, którego wizytówką są 
rozsiane po uliczkach i placach niewielkie fontanny z pitną wodą. 
Postoj na punkcie widokowym skad zobaczymy panoramę calych 
gor Sierra Nevada. W drodze do Trevelez przystanek przy ujęciu 
wód gazowanych w Fuente Agira. Następnie wizyta w suszarni 
szynek w Travelez – najwyżej położonym miasteczku w Hiszpa-
nii. Poznamy proces produkcji tego specjału, skosztujemy wina 
oraz najlepszej szynki – pata negra. Ostatnim punktem progra-
mu będzie urokliwa Pampaneira z XVI kościołem wybudowanym 
w stylu mudejar. Cena od 199 zł/os.

Caminito del Rey 
Caminito del Rey do niedawna uznawane było za najniebezpiecz-
niejsza górska ścieżkę na świecie. znajdująca się koło el Chorro 
pod Malaga ścieżka została odnowiona i od niedawna jest dostęp-
na dla turystów. El Caminito del Rey poprowadzono na wysokości 
ok. 100 m wzdłuż wapiennych ścian, w których rzeka Guadalhorce 
wyżłobiła potężny kanion. Klify wznoszą się w najwyższym miej-
scu nawet na 700 metrów. Cena od 259 zł/os.

Ronda
Ronda to jedna z najbardziej malowniczych pueblos blancos An-
daluzji. Podzielona przepaścią El Tajo i połączona mostem kultur, 
z którego roztacza się piękna panorama wzgórz i gajów oliwnych. 
Wizyta w domu Don Juana de Bosco. Na zakończenie zwiedzania 
najstarsza na świecie arena walki byków. Cena od 229 zł/os.

Relaks

Luksusowe jachty w Puerto Banus 
Puerto Banus to najbardziej luksusowy port na wybrzeżu, gdzie 
można zobaczyć imponujące jachty i samochody. W marinie 
znajdują się również sklepy topowych, ekskluzywnych marek, 
restauracje i bary.

Playa Miguel w Torremolinos 
Kiedy noc zapada nad wybrzeżem budzi się nowy świat – takie 
słowa można znaleźć na stronie internetowej jednego z najlep-
szych barów plażowych. Połączenie chiringuito czyli restauracji 
na plaży ze strefą chilloutową tworzy bardzo udaną kompilację, 
zwłaszcza o zachodzie słońca.
 
Z dziećmi

Aqualand w Torremolinos
Największy park wodny na Costa del Sol. Dorośli i dzieci będą 
się świetnie bawić w basenach ze zjeżdżalniami – czeka na nich 
m.in. Multipista, Crazy Cones oraz Surf Beach. W przerwie między 
beztroskim taplaniem się w wodzie można zajrzeć do restauracji 
La Palapa i zjeść przepyszną smażoną rybę, pizzę czy spaghetii.

Delfinarium Selwo Marina
Znajdujace się w Benlamadenie delfinarium od lat przyciąga cale 
rodziny. Tutaj zobaczyć można pokazy delfinow, lwa morskiego 
i fok, egzotycznych ptaków oraz jedyne w Andaluzji pingwinarium.

Teleferico Benalmadena
Wjazd czteroosobowymi wagonikami na górę Calamorro skąd 
rozciąga się piękny widok nie tylko na całe Costa del Sol, ale i na 
góry Sierra Nevada. Przy odpowiedniej przejrzystości powietrza 
można dostrzec nawet Skałę Gibraltarską i wybrzeże Afryki. 

Zwiedzanie

Mijas Pueblo
Niewielkie białe miasteczko malowniczo położone na wzgórzu 
z którego rozciąga się widok od pobliskiej Fuengiroli aż po Skałę 
Gibraltarską. Brukowane uliczki, bielone domy ozdobione niebie-
skimi donicami, niewielkie place, restauracyjki tworzą piękne sce-
nerię wartą uwiecznienia. A na pewno warto spróbować lokalnej 
czekolady w kilkunastu smakach i przysiąść w jednej z kafejek na 
lokalne cortado.

Nerja i Frigilina 
Dwie malownicze białe wioski na Wybrzeżu Tropikalnym. Nerja 
zachwyca punktem widokowym Balkon Europy na ruinach daw-
nego zamku muzułmańskiego oraz urokliwą plażą Burriana. 
Tutaj również znajdziecie największy w Europie kompleks jaskiń 
wapiennych, które przyciągają tysiące turystów z całego świata. 
Frigiliana natomiast co roku znajduje się na podium konkursu 
o miano najpiękniejszej białej wioski Andaluzji.

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.

Ronda
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl. 
Przelot do Malagi. Wieczorem kolacja i nocleg. 
Klienci przylatujący do Malagi późnym wieczo-
rem nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2-7  Czas na wypoczynek, kąpiele 
morskie i słoneczne oraz na skorzystanie z ofer-
ty wycieczek fakultatywnych na miejscu (płatne 
dodatkowo). W ramach oferty Spokojne wakacje 
50+ zapraszamy na wycieczkę do Malagi - stoli-
cy prowincji i drugiego pod względem wielkości 
miasta Andaluzji. To również znany kurort ma-
lowniczo położony nad Morzem Śródziemnym, 
mogący poszczycić się historią sięgającą VIII 
wieku p.n.e. W programie zwiedzanie miasta: 
zamek Gibralfaro, starówka z przepiękną kate-
drą, bodega El Pimpi - jedno z ulubionych miejsc 
lokalnych celebrytów, tu zaprosimy Państwa na 
kawę i churros. Malaga to również miasto koja-
rzone z postacią słynnego Pablo Picassa, którego 
muzeum odwiedzimy w trakcie spaceru.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Transfer na lotnisko w  Maladze. Powrót do 
Polski.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowa-
nym autokarem, noclegi w hotelu **** (7 rozpo-
czętych dób hotelowych), 3 posiłki dziennie (do 
obiadów i obiadokolacji kieliszek wina i woda), 
wycieczkę do Malagi, opiekę rezydenta oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i opłat za miejscowych przewodników, Orien-
tacyjny koszt biletów wstępu oraz usługi prze-
wodnika lokalnego w Maladze ok. 20 EUR/os.

Hiszpania  –  Costa del Sol

Specjalna oferta dla Klientów 50+ • Terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie • Zakwaterowanie w hotelu Playacalida ****+ lub 
Almunecar Playa **** • Całodzienne wyżywienie oraz napoje do posiłków • 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 – zapraszamy do Malagi! • Opieka profesjonalnych, polskojęzycznych rezydentów.

Spokojne 
wakacje 50+

więcej na: R.plwięcej na: R.pl

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

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

CENA OD

1630 zł
CENA OD

1699 zł

Kod imprezy: SHCKod imprezy: SHC

HOTEL: Playacalida ****+

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.04 - 13.04 1699 3349

13.04 - 20.04 1630 3230

20.04 - 27.04 1630 3230

27.04 - 04.05 2170 4049

04.05 - 11.05 1820 3549

11.05 - 18.05 1899 3699

18.05 - 25.05 1920 3720

12.10 - 19.10 1999 3799

19.10 - 26.10 1680 3230

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

HOTEL: Almunecar Playa ****

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.04 - 13.04 1749 3430

13.04 - 20.04 1699 3349

20.04 - 27.04 1699 3349

27.04 - 04.05 2270 4220

04.05 - 11.05 1899 3699

11.05 - 18.05 1999 3849

18.05 - 25.05 1999 3849

12.10 - 19.10 2099 3930

19.10 - 26.10 1749 3349

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

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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Położenie
Hotel położony na obrzeżach kurortu Almunecar, ok. 400 m od 
hotelu zaczynają się nadmorska promenada o długości ok. 5 km. 
Niewielki park wodny ok. 2,5 km od hotelu. Do centrum kurortu 
ok. 5 km. Do lotniska w Maladze ok. 90 km.
Plaża
Hotel położony pomiędzy dwiema niewielkimi, zatokowymi pla-
żami (mieszanka ciemnego piasku, żwiru i kamyków, zalecane 
obuwie ochronne), do większej plaży ok. 400 m - tu znajdują 
się chiringuitos - typowe bary na plaży. Lezaki i parasole płatne 
ok. 7 EUR/komplet.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, bary, windy, 2 restauracje bufetowe (jedna 
otwarta w lipcu i sierpniu), restauracja a’la carte (czynna w lip-
cu i sierpniu, konieczna rezerwacja), basen typu rzeka wijący się 
przez 750 m i łączący 2 baseny (w tym jeden ze swim up barem), 
basen, gdzie odbywają się animacje, basen z 3 zjeżdżalniami oraz 
duży basen typu infinity (pow. ok. 1000 m2), 2 jacuzzi. W basenach 
słodka woda. Do tego 2 duże tarasy słoneczne w ogrodach palmo-
wych z leżakami oraz parasolami, mini klub, opiekunka dla dzieci 
(płatna), garaż (płatny ok. 20 EUR/dzień), pralnia oraz prasowal-
nia (płatne), sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt + wymiana ok. 1 EUR).

Pokoje
Hotel posiada 327 pokoi różnego typu. Wszystkie klimatyzowane, 
wygodnie urządzone, z łazienką (suszarka do włosów), telefo-
nem, TV-sat, mini barem (dodatkowo płatny), sejfem (ok. 22EUR/
tydzień, depozyt ok. 10EUR) oraz balkonem/tarasem (meble 
i suszarka balkonowa). W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka 
typu king size (1,35 m x 2 m). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na 
potwierdzenie). Hotel akceptuje zwierzęta do 15kg.
Pokoje standardowe (pow. ok. 34 m2) - dla maksymalnie 4 osób 
(w układzie 3+1 lub 2+2), przy czym w pokoju znajdować się będą 
tylko 2 łóżka i nie będzie możliwości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
Śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, do obiadów 
i obiadokolacji woda i kieliszek wina.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci. Bezpłat-
ne: siatkówka wodna, water polo, aerobic, ping pong, petanka, 
boccia, gry planszowe, szachy ogrodowe, mini golf (depozyt za 
sprzęt). Płatne: strefa wellness i Spa (masaże, zabiegi na twarz 
i ciało).
Internet
Wifi w częściach ogólnodostępnych gratis
www.playasenator.com/hoteles/playacalida

Kategoria lokalna: ****
Wakacyjny raj dla dzieci i dorosłych. Przestronne pokoje, wyśmienita kuchnia oraz serwis - wszystko to składa się na gwarancję udanego 
wypoczynku. Hotel bardzo duży i przestronny, smaczku dodają arabskie detale. „+” za strefę basenowo - rekreacyjną. Gorąco polecamy!

Playacalida – Almunecar +

Położenie
Hotel położony przy kilkukilometrowej promenadzie i ścieżce 
rowerowej, kilka minut spacerem od historycznego centrum Al-
munecar. W okolicy puby, restauracje i sklepy. W odległości ok. 
2 km. od hotelu znajduje się niewielki park wodny. Do lotniska 
w Maladze ok. 80 km.
Plaża
Hotel położony przy plaży (mieszanka ciemnego piasku, żwiru 

i kamyków) - do przejścia ulica. Leżaki i parasole na plaży płatne 
(ok. 10 EUR/os). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (wymiana ok. 
1Eur, depozyt ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, 2 bary, snack bar przy basenie 
(od lipca do sierpnia), taras słoneczny z palmami, basen główny 
z jacuzzi, mały basen ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci (w base-
nach słodka woda), plac zabaw, mini klub (od lipca do sierpnia, 

tylko w weekendy), opiekunka (płatna), pralnia i prasowalnia 
(płatne), room service (płatny, dostępny w godz. 11:00-13:00, 
19:00-21:00), wypożyczalnia samochodów, garaż (płatny), sklep 
z pamiątkami.
Pokoje
W hotelu znajduje się 227 przestronnych pokoi 2-osobowych, 
rozlokowanych na 8 piętrach. Wszystkie wygodnie urządzone, 
z klimatyzacją, łazienką (suszarka do włosów), telefonem, TV-
-sat, mini barem (dodatkowo płatny), sejfem (ok. 22EUR/tydzień, 
depozyt ok. 10 EUR), wiatrakiem przysufitowym, balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe, suszarka). Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat - bezpłatnie (ilość ograniczona). Hotel posiada kilka pokoi 
dla osób niepełnosprawnych. Hotel akceptuje zwierzęta do 15 kg.
Pokoje standardowe (pow. ok. 30 m2) - położone na niższych 
kondygnacjach, z widokiem na basen lub sąsiednie budynki. 
W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka typu king size (1,35 m x 
2 m). Możliwe zakwaterowanie 4 osób (w układzie 3+1 lub 2+2), 
przy czym w pokoju znajdować się będą tylko 2 łóżka.
Wyżywienie
Śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, do obiadów 
i obiadokolacji woda i kieliszek wina.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatne: siłownia, ping pong, petanka, gry planszowe, 
mini golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: strefa wellness 
(ok. 15 EUR/os.), SPA, bilard, mini kasyno, paddle.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com/hoteles/almunecarplaya

Kategoria lokalna: ****
Przestronne pokoje, wyśmienita kuchnia oraz serwis z pewnością zyskają Państwa aprobatę, a baseny i animacje ucieszą najmłodszych. Do 
tego niewielka lecz urocza miejscowość - na pewno nie dla amatorów dyskotek i urozmaiconego życia nocnego.

Almunecar Playa – Almunecar 
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Hiszpania Costa del Sol

Położenie
Hotel położony w południowo -zachodniej części Costa del Sol. 
Do portu jachtowego Puerto Banus ok. 15 km. Do lotniska w Ma-
ladze ok. 75 km.
Plaża
Playa de Guadalmansa – długa, piaszczysta przy hotelu. Leżaki 
i parasole na plaży gratis (w hotelowym klubie plażowym).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 6 restauracji (w tym m.in. bufetowa, hiszpańska, 
prowansalska, azjatycka), 7 barów, tarasy słoneczne z  leżaka-
mi i parasolami, baseny i brodziki, plac zabaw, kluby dla dzieci 
w różnym wieku (czynne sezonowo). Płatne: klub na niemowląt 
(4-23 m-ce, ok. 35 EUR/sesja) oraz młodszych dzieci (2-3 lata, ok. 
28 EUR/sesja), Akademia Futbolu (5-14 lat, ok. 35 EUR/sesja), opie-
kunka do dziecka (od ok. 10 EUR/godz.). Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe gratis. Uwaga! W chwili publikowania katalogu hotel 
znajdował się w trakcie budowy i zamieszczony poniżej opis opie-
ra się na udostępnionej prezentacji sieci hotelowej Ikos. Otwarcie 
hotelu planowane jest na maj 2020 r. Wszystkie udogodnienia 
hotelu, pokoi oraz opis wyżywienia itp. zostaną zweryfikowane po 
jego otwarciu. W razie zmian w stosunku do opisu katalogowego 
Klienci zostaną o nich poinformowani osobnym komunikatem.
Pokoje
11 eleganckich i komfortowo wyposażonych pokoi. Wszystkie klima-
tyzowane, z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, 
szlafroki, klapki), TVsat, odtwarzaczem CD/DVD, telefonem, sejfem 
(gratis), minibarem (gratis, napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
uzupełniane codziennie), zestawem do przygotowania kawy/her-
baty (gratis) oraz z balkonem (meble balkonowe). Dziecko do 2 lat 
wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokoje superior (pow. ok. 33 m2) – dla max 3 osób, w budynku 
głównym, pokoje od strony ogrodu/okolicy lub basenu lub z czę-
ściowym widokiem na morze. W tej kategorii dostępne pokoje 1 os.
Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (7:00-11:00), obiady (12:30-15:00) 
i obiadokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu lub w restauracjach 
a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Przekąski w ciągu 
dnia, podwieczorek, napoje alkoholowe (markowe) i bezalkoho-

lowe serwowane w miejscach wyznaczonych przez hotel. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne animacje dla dzieci. Wieczorne przed-
stawienia, imprezy na plaży. Bezpłatnie: korty tenisowe, zajęcia 
sportowe (np.joga, pilates, zumba), tenis stołowy, rowery wodne 
(1x 20 min./pobyt), lekcja nurkowania dla początkujących, wind-
surfing (1h /pobyt), siatkówka plażowa, koszykówka, wypoży-
czalnia rowerów. The Ikos Spa by Anne Semonin Paris – zabiegi 
na twarz i ciało płatne dodatkowo. Na terenie Spa (tylko dla osób 
+16 lat) bezpłatnie: basen kryty, siłownia, sauna, strefa relaksu. .
Internet
Wifi w hotelu.
https://ikosresorts.com/resorts/ikos-andalusia/

Ultra All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Royal Dla rodzin

Wnętrza oraz design najwyższej jakości, ekskluzywne pokoje, bogate Ultra All Inclusive i menu hotelowe skomponowane przez szefów 
kuchni - laureatów gwiazdek Michelin a dla aktywnych mnogość sportów oraz różnorodne animacje dla dzieci– wszystko to składa się 
na wakacje w najnowszym i najbardziej luksusowym hotelu wybrzeża.

Ikos Andalucia – Estepona 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

4920 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 5830 10699 10370 18099

Czerwiec od 7570 15099 13120 25049

Lipiec od 9849 18570 16799 30649

Sierpień od 9299 17020 15870 28120

Wrzesień od 5999 10899 10599 18420

Październik od 4920 9449 8899 16120

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3599 5870 

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

Kategoria lokalna: *****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Hiszpania Costa del Sol

Położenie
Wyremontowany w 2018 roku hotel znajduje się w Puerto Ba-
nus, ok. 1,3 km od słynnego portu jachtowego (restauracje sklepy, 
bary, kluby) i ok. 6 km od centrum Marbelli. Przystanek komunika-
cji lokalnej ok. 100 m od hotelu. Do lotniska w Maladze ok. 60 km.
Plaża
Playa Rio Verde – przy hotelu, z certyfikatem Błękitnej Flagi, 
piaszczysta, szeroka i długa. Leżaki i parasole na plaży płatne 
(ok. 15 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, restauracja a’la carte Sea 
Soul, bary, taras słoneczny z leżakami i parasolami w ogrodzie, 
basen i brodzik (w basenach słodka woda), room service (płat-
ny), pralnia (płatna), parking. Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(możliwy depozyt). Hotel posiada również klub plażowy Sea Soul 
z basenem na terenie hotelu przy promenadzie, korzystanie z leża-
ków, parasoli oraz restauracji a’la carte Sea Soul płatne dodatkowo.
Pokoje
W hotelu znajduje się 170 pokoi, wszystkie wygodne, klimatyzo-
wane, z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, mini-
barem (płatny), sejfem (gratis), żelazkiem i deską do prasowania 
oraz z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat gratis i na potwierdzenie. Dziecko do 2 lat wlicza się w mak-
symalne obłożenie pokoju.
Pokój standardowy basic (pow. ok. 20 m2) – dla max. 2 osób.
Pokój standardowy (pow. ok. 30 m2) – dla max 3 osób (2+1), 
dodatkowo w pokoju sofa. Istnieje możliwość dopłaty do pokoi 
z bocznym widokiem na morze.
Pokój standardowy z bezpośrednim dostępem do basenu (pow. 
ok. 30 m2) – dla max 3 (2+1) osób, dodatkowo w pokoju sofa, 
pokoje na parterze, z „otwartym” balkonem z wyjściem na taras 
słoneczny i basen.
Junior Suite (pow. ok. 50 m2) – dla max 3 osób, sypialnia i pokój 
dzienny (nie ma między nimi drzwi).
Suite (pow. ok. 60 m2) – dla max 4 osób (2+2), sypialnia i pokój 
dzienny oddzielone drzwiami.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Dieta bezglutenowa na 

potwierdzenie. Istnieje możliwość dopłaty do obiadokolacji lub 
do All inclusive. All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje 
w formie bufetu, lokalne i międzynarodowe napoje alkoholo-
we i lokalne napoje bezalkoholowe w godzinach 11:00 – 23:00 
w miejscach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: siłownia, aerobik w wodzie. Płatne: wypożyczalnia ro-
werów. Kilka razy w tygodniu muzyka na żywo. Zabiegi na twarz 
i ciało w hotelowym Spa płatne dodatkowo.
Internet
Wifi bezpłatnie w całym hotelu.
www.iberostar.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal

Jeden z najlepszych hoteli sieci Iberostar na wybrzeżu. Wyremontowany w 2018 roku (za to „+”), położony przy długiej, piaszczystej plaży, 
oferuje zakwaterowanie w przestronnych pokojach, ładną strefą basenową, smacznym wyżywieniem i bardzo dobrym serwisem. Do 
tętniącej życiem mariny, która  przyciąga mnóstwem restauracji, sklepów i barów można dojść nadmorską promenadą.

IBEROSTAR Marbella Coral Beach – Marbella +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3299 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 5099 5849 8849

Maj od 3520 5670 6220 9799

Czerwiec od 4099 6770 7199 11649

Lipiec od 4699 8099 8199 13870

Sierpień od 4670 7470 8149 12820

Wrzesień od 3699 5870 6520 10149

Październik od 3570 5699 6299 9870

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 2130 3070 

Dopłata do All Inclusive od 2146 4292 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Hiszpania Costa del Sol

Położenie
Otwarty w lipcu 2011 r. hotel położony jest w niewielkiej miejsco-
wości Torrox. Do centrum miejscowości (restauracje, bary oraz 
sklepy z pamiątkami) ok. 200 m. Przystanek autobusowy, skąd 
odjeżdżają autobusy do Malagi i Nerja ok. 400 m. Do lotniska 
w Maladze ok. 60 km.
Plaża
Hotel położony przy plaży (piaszczysta i małe kamyki) - do przej-
ścia nadmorska promenada. Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 
8 EUR/komplet. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 
10 EUR, możliwa opłata za wymianę).
Do dyspozycji gości
Przestronna recepcja z lobby, 2 restauracje (w tym jedna bufetowa 
odnowiona na początku 2017 r. oraz jedna zupełnie nowa, na tara-
sie, wybudowana w 2017 roku), 3 bary w tym 1 przy basenie, ogród 
(pow. ok. 11000 m2) z dużym basenem, brodzik dla dzieci, niewielki 
aquapark na dzieci, nowa (wybudowana w 2017 roku) strefa AQU-
AFUN dla dzieci (w basenach słodka woda), leżaki i parasole bez-
płatne, mini klub (lipiec-sierpień), plac zabaw dla dzieci, opiekunka 
(płatna), pokój gier (płatne), wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Hotel posiada 319 pokoi rozlokowanych na 5 piętrach. Wszystkie 
odświeżone w 2017 roku, komfortowo wyposażone: z łazienką 
(suszarka do włosów), minibarem (płatny), sejfem (ok. 4 EUR/
dzień, ok. 17 EUR/tydzień), telefonem, TV-sat, klimatyzacją (cen-
tralna) oraz tarasem lub balkonem (meble balkonowe). Bezpłat-
ne łóżeczko dla dziecka do 2 lat. Hotel posiada pokoje dla osób 
niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Pokój standardowy basic (pow. ok. 31 m2) - dla maksymalnie 
2 osób dorosłych.
Pokoje standardowe (pow. ok. 31m2) - dla maksymalnie 2 osób 
dorosłych i 1 dziecka. Istnieje możliwość dopłaty do widoku na ba-
sen, częściowego widoku na morze lub pełnego widoku na morze. 
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All Inclusive za dopłatą: śniadania (7:30-
10:30), śniadania kontynentalne (10:30-12:00), lunch (13:30-15:30), 
obiadokolacje (18:30-21:30), przekąski (16:00-18:00), lody, lokalne 

i markowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe (11:00-24:00). Moż-
liwa dieta bezglutenowa - konieczne zgłoszenie przy rezerwacji.
Istniejej możliwośc dopłaty do usługi Unlimited Services - szcze-
gółowe informacje na stronie R.pl
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny program animacyjny dla dzieci, wieczor-
ny również dla dorosłych (np. pokazy, muzyka na żywo). Bezpłat-
ne: siłownia, aerobic, step, stretching, ping pong, boccia. Płatne: 
sauna, SPA Sensations - zabiegi na twarz i ciało oraz masaże.
Internet
Bezpłatne Wifi Premium na terenie całego hotelu.
www.iberostar.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży

Elegancki hotel w mauretańskim stylu. Duży basen, komfortowe pokoje oraz bogate zaplecze rekreacyjne gwarantują udany wypoczynek. 
Do tego marka Iberostar gwarantuje obsługę najwyższej jakości. Polecamy wszystkim!

IBEROSTAR Malaga Playa – Torrox +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2849 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 2849 4230 5099 7399

Maj od 2999 4599 5349 8020

Czerwiec od 3349 5249 5930 9099

Lipiec od 3970 6599 6970 11370

Sierpień od 3930 6099 6899 10520

Wrzesień od 3149 4749 5599 8270

Październik od 3020 4599 5399 8020

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 1099 1099 

Dopłata do All Inclusive od 1066 2132 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Hiszpania Costa del Sol

Położenie
Hotel położony pomiędzy Puerto Banus (Marbella) a Esteponą. 
Przystanek autobusowy ok. 100 m od hotelu, skąd odjeżdżają 
autobusy do Estepony i Puerto Banus (co 30-40 min). Do lotniska 
w Maladze ok. 75 km.
Plaża
Hotel położony jest przy szerokiej i piaszczystej (ciemny piasek) 
plaży Playa del Sol Villacana. W okolicy kilka lokalnych restaura-
cji. Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 15 EUR/komplet). Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (wymiana ok. 1 EUR, depozyt ok. 
10EUR). Na plaży restauracja i klub plażowy SeaSoul (dodatkowo 
płatne).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracje, bary, tarasy słoneczne 
w ogrodzie z leżakami, basen ze zjeżdżalnią, brodzik, jacuzzi, 
mini klub, plac zabaw, sklepik z pamiątkami, sala konferencyjna, 
parking (za opłatą).
Pokoje
Hotel oferuje 265 pokoi o różnym standardzie w trzypiętrowym 
budynku. Wszystkie z łazienką (suszarka do włosów), klimaty-
zacją, telefonem, TV-sat, minibarem (dodatkowo płatny), sejfem 
(ok. 4EUR/dzień, 20EUR/tydzień) oraz balkonem lub tarasem. 
Hotel posiada pokoje/udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 
- pokoje na potwierdzenie.
Pokoje standardowe (pow. ok.35 m2) - dla maksymalnie 2 do-
rosłych i 1 dziecka.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 46 m2) - dostępne tylko w konfiguracji 
2+2. W pokoju rodzinnym znajduja się dwa łóżka małżeńskie (1,35 
x 2 m) i nie ma możliwości wstawienia dodatkowych łóżek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość rozszerzenia wyżywienia: do All inclusive: śniadania, 
lunche i obiadokolacje kolacje w formie bufetu. Przekąski podczas 
dnia, lody, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkoholowe w wy-
znaczonych godzinach. Dieta bezglutenowa na potwierdzenie.
Istniejej możliwośc dopłaty do usługi Unlimited Services - szcze-
gółowe informacje na stronie R.pl

Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia oraz wieczorem, muzyka na żywo. SPA - 
sauna, zabiegi na twarz i ciało oraz masaże (dodatkowo płatne). 
Na plaży sporty wodne (płatne dodatkowo).
Internet
Wi-Fi na terenie całego hotelu bezpłatnie.
www.iberostar.com

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, ze względu na położenie przy pięknej plaży a także bogatą ofertę animacyjną dla najmłodszych 
Gości. Do tego wyremontowane, nowoczesne pokoje i doskonała kuchnia oraz serwis - jedne z wizytówek sieci Iberostar.

IBEROSTAR Costa Del Sol – Marbella +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2649 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 4049 4970 7099

Maj od 2799 4199 5020 7349

Czerwiec od 3120 4799 5549 8349

Lipiec od 3849 6370 6770 10999

Sierpień od 3799 5599 6699 9699

Wrzesień od 2770 3999 4970 7020

Październik od 2649 3870 4770 6799

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1099 1099 

Dopłata do All Inclusive od 1191 2381 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Holiday Beach Club

Położenie
Doskonale zorganizowany kompleks wypoczynkowy Holiday 
World położony jest na obrzeżach Benalmadeny ok. 4 km od 
centrum miejscowości i ok. 5 km od centrum Fuengiroli. W skład 
kompleksu wchodzą 4 hotele Holiday: Village, Palace, Polynesia, 
Hydros i położone nad samym morzem miasteczko wodne Beach 
Club. Do lotniska w Maladze ok. 20 km.
Plaża
Playa Carvajal - ok. 300 metrów od hotelu, piaszczysto-żwirowa. 
Leżaki parasole na plaży płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, 3 restauracje (w tym 2 restauracje a’la car-
te: włoska, z hamburgerami - konieczna wcześniejsza rezerwacja), 
bary, taras słoneczny z parasolami i leżakami, basen i brodzik, mini-
klub (3-12 lat), plac zabaw, minimarket, przechowalnia bagażu, par-
king. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt). Nad morzem 
(ok. 100 metrów od hotelu, przejście naziemną kładką) znajduje się 
Holiday Beach Club – hotelowy park wodny (dostępny dla wszyst-
kich Gości kompleksu Holiday World, dla Klientów z All Inclusive 
gratis, dla pozostałych Klientów płatny ok. 6 EUR/osoba dorosła/
dzień, ok. 4 EUR/dziecko do 12 lat/dzień): zjeżdżalnie, baseny (w 
tym basen ze sztuczną falą i basen ze statkiem pirackim), wodny 
plac zabaw, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, restauracja.
Pokoje
W hotelu znajduje się 360 pokoi różnego typu. Wszystkie wy-
godne, klimatyzowane, z osobną sypialnią, pokojem dziennym 
z rozkładaną sofą, łazienką (suszarka do włosów), z aneksem 
kuchennym (płyta grzewcza, kuchenka mikrofalowa, lodówka, 
toster, czajnik), TVsat, telefonem, sejfem (płatny ok. 3 EUR/dzień) 
oraz z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla 
dziecka do lat 2 gratis (na zapytanie). Hotel posiada pokoje dla 
osób niepełnosprawnych.
Junior Suite (pow. ok. 60 m2) – dla max 4 osób, większość pokoi 
z bocznym widokiem na morze. Istnieje możliwość dopłaty do 
frontalnego widoku na morze.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu w restau-
racji głównej, obiady w klubie plażowym Beach Club (konieczna 

wcześniejsza rezerwacja), przekąski w barach (m.in. kanapki, 
hamburgery, hot dogi, pizza), lody, napoje bezalkoholowe i lo-
kalne alkoholowe w godzinach 10-24.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Gratis tylko dla Gości, którzy wykupili All Inclusive: minigolf, 
aqua gym, waterpolo, tenis stołowy, rzutki, boiska sportowe. Płat-
ne: podgrzewany basen (dla Gości z All Inclusive gratis), sauna, 
łaźnia turecka, masaże, zabiegi na twarz i ciało, siłownia, kort do 
paddle. Część atrakcji dostępna w Holiday Beach Club.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.holidayvillage.es/en/

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Najlepiej położony hotel kompleksu względem morza i miasteczka wodnego Holiday Beach Club. Na terenie samego hotelu duży basen 
i naprawdę przestronne junior suite z osobną sypialnią. Na uwagę zasługuje też różnorodna kuchnia oraz animacje (zwłaszcza dla dzieci) 
dopełniające wizerunku hotelu rodzinnego.

Holiday World Village – Benalmadena 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3670 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 3670 5949 6470 10270

Czerwiec od 4199 6970 7349 11999

Lipiec od 5420 9399 9399 16030

Sierpień od 5170 8799 8970 15030

Wrzesień od 4449 7449 7770 12799

Październik od 3870 6599 6799 11370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3299 4999 

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

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni



185

Hiszpania Costa del Sol

Holiday Beach Club

Położenie
Kompleks wypoczynkowy Holiday World położony jest na obrze-
żach Benalmadeny ok. 4 km od centrum i ok. 5 km od centrum Fu-
engiroli. W skład kompleksu wchodzą 4 hotele Holiday: Palace, Vil-
lage, Polynesia, Hydros i położone nad samym morzem miasteczko 
wodne Holiday Beach Club. Do lotniska w Maladze ok. 20 km.
Plaża
Playa Carvajal - ok. 450 metrów od hotelu, piaszczysto-żwirowa. 
Leżaki parasole na plaży
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, 3 restauracje (w tym restauracja 2 a’la 
carte: orientalna i polinezyjska - konieczna wcześniejsza rezerwa-
cja), bary, taras słoneczny z parasolami i leżakami, basen i brodzik, 
miniklub (3-12 lat), plac zabaw, minimarket, pralnia samoobsłu-
gowa (płatna), przechowalnia bagażu, parking. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (depozyt). Nad morzem (ok. 500 metrów od 
hotelu, darmowy bus hotelowy do dyspozycji Gości) znajduje się 
Holiday Beach Club – hotelowy park wodny (dostępny dla wszyst-
kich Gości kompleksu Holiday World, dla Klientów z All Inclusive 
gratis, dla pozostałych Klientów płatny ok. 6 EUR/osoba dorosła/
dzień, ok. 4 EUR/dziecko do 12 lat/dzień): zjeżdżalnie, baseny (w 
tym basen ze sztuczną falą i basen ze statkiem pirackim), wodny 
plac zabaw, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, restauracja.
Pokoje
328 pokoi różnego typu. Wszystkie wygodne, klimatyzowa-
ne, z osobną sypialnią, pokojem dziennym z rozkładaną sofą, 
z aneksem kuchennym (płyta grzewcza, kuchenka mikrofalowa, 
lodówka, toster, czajnik), łazienką (suszarka do włosów), TVsat, 
telefonem, sejfem (płatny ok. 3 EUR/dzień) oraz z balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do lat 2 gratis 
(na zapytanie). Hotel posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych.
Junior Suite (pow. ok.30 m2) – dla max 4 osób, większość pokoi 
z bocznym widokiem na morze. Istnieje możliwość dopłaty do 
frontalnego widoku na morze.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu w restau-
racji głównej, lunch dostępny w hotelu Polynesia lub w Beach 
Club (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Przekąski w ciągu dnia 

(11:00-16:00, m.in. kanapki, hamburgery, hot dogi, pizza), popo-
łudniowe słodkości (16:00-18:00); lokalne napoje bezalkoholowe 
i lokalne alkoholowe w godzinach 10:00 – 24:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. 
Bezpłatne: minigolf, aqua gym, waterpolo, tenis stołowy, rzutki, 
boiska sportowe (piłka nożna, koszykówka). Płatne: podgrzewany 
basen, sauna, łaźnia turecka, masaże, zabiegi na twarz i ciało, siłow-
nia, kort do paddle. Część atrakcji dostępna w Holiday Beach Club. 
Internet
Wifi w części ogólnodostępnej gratis, w pokojach płatne.
www.holidaypolynesia.es

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Doskonale zorganizowany kompleks wypoczynkowy w sam raz na rodzinne wakacje: komfortowe pokoje z osobną sypialnią, różnorodne 
wyżywienie oraz bogata infrastruktura i na bardzo dobrym poziomie. Główną atrakcją (za nią „+”) pozostaje należące do kompleksu 
miasteczko wodne Holiday Beach Club dla Klientów z All Inclusive gratis. Polecamy!

Holiday World Polynesia – Benalmadena 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3670 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 3670 5949 6470 10270

Czerwiec od 4199 6970 7349 11999

Lipiec od 5420 9399 9399 16030

Sierpień od 5170 8799 8970 15030

Wrzesień od 4449 7449 7770 12799

Październik od 3870 6599 6799 11370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3299 4999 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 1099 1099 

Kategoria lokalna: **** superior

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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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.

Jeden z najlepszych hoteli 4* w Torremolinos – wyremontowany w 2019, z rozległym, bardzo dobrze zagospodarowanym terenem, dużym 
basenem i z nowoczesnymi pokojami. Idealny na rodzinne wakacje. Idealny na wakacje we dwoje i w grupie znajomych. Położony w najbardziej 
znanym kurorcie tej części wybrzeża, a wokół hotelu najmodniejsze bary i kluby Torremolinos. Do tego piękna plaża los Alamos. Polecamy!

SMY Costa del Sol – Torremolinos +
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: CDS CENY za os. w pok. 2 os. w zł

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Kwiecień od 1849 4699  

Maj od 1820 4699  

Czerwiec od 2599 4499 5730 8720

Lipiec od 3030 5370 6470 10199

Sierpień od 3030 5299 6470 10020

Wrzesień od 2670 4849 5899 9349

Październik od 1849 4720  

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

CENA OD

1820 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
Wyremontowany w 2019 roku hotel położony w jednym z najwięk-
szych kurortów turystycznych całego wybrzeża - Torremolinos. 
Do centrum miasta ok. 3 km. W okolicy hotelu znajduje się wiele 
restauracji i barów na plaży (chiringuito). Do stacji kolejki łączącej 
najważniejsze kurorty wybrzeża około 900 m. Niedaleko hotelu 
znajduje się przystanek autobusu. Do lotniska w Maladze ok. 6 km. 
Plaża
Playa los Alamos – długa, szeroka, piaszczysta (do przejścia 
promenada dopuszczona do ruchu kołowego). Leżaki na plaży 
płatne (ok. 6-7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, bary, restauracja główna i a’la carte, tarasy 
słoneczne z leżakami i parasolami, 2 baseny, wodny plac zabaw 
z 3 zjeżdżalniami (lipiec-sierpień), miniklub (4-12 lat), plac zabaw, 
parking (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 
10 EUR, wymiana ok. 2 EUR). 
Pokoje
508 pokoi różnego typu rozlokowanych w 3 zonach: budynek 
główny, strefa Village i  strefa Splash. Wszystkie komfortowo 
urządzone, klimatyzowane, z  łazienką (prysznic, suszarka do 
włosów, kosmetyki kąpielowe), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny 
ok.2,5 EUR/dzień), małą lodówką (minibar płatny) oraz z balko-
nem/ tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do lat 2 na 
potwierdzenie i płatne dodatkowo w recepcji (ok. 5 EUR/dzień).
Pokoje standardowe (pow. ok. 19-22 m2) – dla max 2 osób, poło-
żone w budynku głównym.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 25 m2) – dla min 3 osób i max 4 osób 
(2+2), dostawka w formie sofy z wysuwaną dolną częścią jako 
łóżkiem dla czwartej osoby. Pokoje położone w budynkach w czę-
ści Village i/lub Splash.
Pokoje rodzinne z osobą sypialnią (pow. ok 32 m2) – dla min i max 
4 osób, pokój dzienny z rozkładaną 2-osobowa sofą, pokoje poło-
żone w budynkach w części Village i/lub Splash. Dostępne pokoje 
dla osób niepełnosprawnych.
Wyżywienie
Dla pobytów od 06.04.20 do 31.05.20 i od 05.10.20 - śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu. Dla pobytów od 01.06.20 do 

04.10.20 All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-
15:00), obiadokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu, do obiadów 
i obiadokolacji lokalne wino i piwo, woda, soki, lokalne napoje al-
koholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00), przekąski (10:00-13:00, 
15:00-19:30); 1x na pobyt kolacja w restauracji a’la carte (czynna 
zazwyczaj lipiec-sierpień, napoje dodatkowo płatne).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych, (w okresie od połowy czerwca do połowy września bę-
dzie tu działał Figloklub Rainbow – animacje w języku polskim). 
Bezpłatnie: kort tenisowy, mini golf, ping pong. Płatne: masaże.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.
www.smyhotels.com

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Położenie
Hotel położony w jednym z największych kurortów turystycznych 
całego wybrzeża - Torremolinos. Do centrum miasta ok. 2,5 km. 
Do najbliższych restauracji, barów i sklepów ok. 400 m. Niedaleko 
hotelu znajduje się przystanek autobusu. Do lotniska w Maladze 
ok. 6 km. Do lotniska w Sevilli ok. 210 km.
Plaża
Playa del Lido – długa, szeroka, piaszczysta (do przejścia prome-
nada dopuszczona do ruchu kołowego). Leżaki na plaży płatne 
(ok. 6-7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, piano bar w lobby, bar przy basenie, re-
stauracja główna, restauracja azjatycka, taras słoneczny z leżakami 
i parasolami, 2 baseny (w tym jeden tylko dla dorosłych) i brodzik 
dla dzieci (w basenach słodka woda), wodny plac zabaw dla dzieci 
(4-11 lat), strefa tylko dla osób dorosłych przy jednym z basenów, 
kącik zabaw dla dzieci (4-11 lat, lipiec-sierpień), kącik gier dla 
nastolatków (12-17 lat lipiec - sierpień), plac zabaw, parking (wg 
dostępności, możliwa opłata). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(gratis). Hotel nie akceptuje zwierząt. 
Pokoje
W hotelu znajduje się 260 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w 10-piętrowym budynku. Wszystkie pokoje komfortowo urzą-
dzone, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów, kosme-
tyki kąpielowe), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny ok.2,5 EUR/
dzień + ok.15 EUR depozyt), małą lodówką (minibar płatny) oraz 
zestawem do parzenia kawy/herbaty oraz z balkonem. Łóżeczko 
dla dziecka bezpłatnie (na zapytanie).
Pokoje standardowe (pow. ok. 19-24 m2) – dla max 3 osób, jako 
dostawka rozkładana fotel lub pojedyncze łóżko, pokoje z wido-
kiem na miasto/okolicę hotelu.  
Pokoje standardowe z bocznym widokiem na morze (pow. ok. 
19 m2) - dla max 2 osób,
Pokoje rodzinne z bocznym widokiem na morze (pow. ok. 25 m2) 
– dla 4 osób (2+2), 1 pomieszczenie, zazwyczaj z bocznym wido-
kiem na morze, jako dostawka rozkładana sofa.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, obiadokolacje w formie bufetu. 

Lokalne i międzynarodowe napoje alkoholowe (10:00-24:00) 
i bezalkoholowe oraz przekąski serwowane w miejscach wyzna-
czonych przez hotel. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) do-
stępne lody oraz dania z grilla. 1 x na pobyt kolacja w restauracji 
azjatyckiej (a’la carte).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: wypożyczalnia rowerów (wg dostępności), si-
łownia, tenis stołowy. Płatne Wellness Center (centrum dostępne 
dla osób powyżej 16 roku życia, strefa relaksu z basenem – ilość 
wejść limitowana, masaże, zabiegi na twarz i ciało)
Internet
Bezpłatne Wifi w całym hotelu.
www.marconfort.com

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

Wyremontowany, z nowoczesnymi wnętrzami, z 2 basenami, wodnym placem zabaw, wygodnymi pokojami różnego typu, bogatym All 
Inclusive i przy plaży, a przy plaży promenada, ścieżka rowerowa, restauracje i kluby plażowe. Idealne miejsce dla wszystkich. Polecamy!

Marconfort Costa del Sol – Torremolinos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3199 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 3199 4999 5699 8699

Czerwiec od 3649 6030 6430 10399

Lipiec od 4349 7299 7599 12530

Sierpień od 4499 7320 7849 12570

Wrzesień od 3599 5420 6349 9399

Październik od 3220 4999 5720 8699

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1999 2899 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Położenie
Otwarty w czerwcu 2019 roku po gruntownym remoncie hotel po-
łożony jest ok. 1 km od portu we Fuengiroli. W okolicy sklepy, kafe-
terie, restauracje i bary. Centrum handlowe Miramar ok. 700 m od 
hotelu. Około 1,3 km od hotelu znajduje się dworzec autobusowy – 
połączenia z kurortami wybrzeża Do lotniska w Maladze ok. 20 km.
Plaża
Playa de Santa Amalia, długa, szeroka piaszczysta – przy hotelu, 
do przejścia ulica i promenada. Leżaki i parasole na plaży płatne 
(ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, bar, restauracja bufetowa, snack bar przy 
basenie, taras słoneczny z leżakami, basen (słodka woda), opie-
kunka do dziecka (płatna), pralnia (płatna), parking (płatny ok. 
20 EUR/dzień). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 
10 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 316 wygodnych pokoi rozlokowanych 
w 10 piętrowym budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, telefonem, 
sejfem (ok. 3 EUR/dzień), minibarem (płatny) oraz z balkonem. 
Łóżeczko dla dziecka do lat 2 gratis (na zapytanie). 
Pokoje superior (pow. ok. 23 m2) - dla max 2 osób
Pokoje superior z widokiem na morze (pow. ok. 23 m2) - dla max 
2 osób.
Junior Suite z widokiem na morze (pow. ok. 31 m2) – dla max 
4 osób, 1 pomieszczenie, jako dostawka rozkładana sofa.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji lub do obiadów i obiadokolacji. Hotel zastrzega sobie 
prawo do zmiany formy serwowania posiłków z bufetu na menu 
a’la carte.
Program sportowy i animacyjny
Siłownia gratis. Bilard płatny.
Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu.
www.barcelo.com

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Najnowsza propozycja na Costa del Sol marki Occidental (znznej sieci Barcelo). Hotel otwarty ponownie w czerwcu 2019, przy plaży, 
z przyjemną strefą basenową i funkcjonalnymi pokojami. „+” za nowe wnętrza i lokalizację. Fuengirola - kurort tętniący życiem, znany m.in. 
z 7 kilometrowej pięknej plaży i doskonałych restauracji z owocami morza.

Occiedntal Fuengirola – Fuengirola 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2849 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 3049 4649 5430 8099

Lipiec od 3499 5549 6199 9599

Sierpień od 3470 5370 6130 9299

Wrzesień od 2899 4349 5199 7599

Październik od 2849 4270 5099 7470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3749 5830 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 2530 3930 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 315 630 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin 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.

Wakacyjny raj dla dzieci i dorosłych. Przestronne pokoje, wyśmienita kuchnia oraz serwis - wszystko to składa się na gwarancję udanego 
wypoczynku. Hotel bardzo duży i przestronny, smaczku dodają arabskie detale. „+” za strefę basenowo - rekreacyjną. Gorąco polecamy!

Playacalida – Almunecar +
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: CDS CENY 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 2099 3349 3930

Maj od 1849 2499 3499 4599

Czerwiec od 2449 3620 4430 6470

Lipiec od 3499 5549 6270 9699

Sierpień od 3420 5299 6130 9270

Wrzesień od 2749 3970 5020 7049

Październik od 1749 2520 3349 4630

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 970 1049 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120 

CENA OD

1749 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 na obrzeżach kurortu Almunecar, ok. 400 m od 
hotelu zaczynają się nadmorska promenada o długości ok. 5 km. 
Niewielki park wodny ok. 2,5 km od hotelu. Do centrum kurortu 
ok. 5 km. Do lotniska w Maladze ok. 90 km.
Plaża
Hotel położony pomiędzy dwiema niewielkimi, zatokowymi pla-
żami (mieszanka ciemnego piasku, żwiru i kamyków, zalecane 
obuwie ochronne), do większej plaży ok. 400 m - tu znajdują 
się chiringuitos - typowe bary na plaży. Lezaki i parasole płatne 
ok. 7 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, bary, windy, 2 restauracje bufetowe (jedna 
otwarta w lipcu i sierpniu), restauracja a’la carte (czynna w lip-
cu i sierpniu, konieczna rezerwacja), basen typu rzeka wijący się 
przez 750 m i łączący 2 baseny (w tym jeden ze swim up barem), 
basen, gdzie odbywają się animacje, basen z 3 zjeżdżalniami oraz 
duży basen typu infinity (pow. ok. 1000 m2), 2 jacuzzi. W basenach 
słodka woda. Do tego 2 duże tarasy słoneczne w ogrodach palmo-
wych z leżakami oraz parasolami, mini klub, opiekunka dla dzieci 
(płatna), garaż (płatny ok. 20 EUR/dzień), pralnia oraz prasowal-
nia (płatne), sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt + wymiana ok. 1 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 327 pokoi różnego typu. Wszystkie klimatyzowane, 
wygodnie urządzone, z łazienką (suszarka do włosów), telefo-
nem, TV-sat, mini barem (dodatkowo płatny), sejfem (ok. 22EUR/
tydzień, depozyt ok. 10 EUR) oraz balkonem/tarasem (meble 
i suszarka balkonowa). W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka 
typu king size (1,35 m x 2 m). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na 
potwierdzenie). Hotel akceptuje zwierzęta do 15 kg.
Pokoje standardowe (pow. ok. 34 m2) - dla maksymalnie 4 osób 
(w układzie 3+1 lub 2+2), przy czym w pokoju znajdować się będą 
tylko 2 łóżka i nie będzie możliwości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje do 
obiadokolacji dodatkowo płatne). Istnieje możliwość dopłaty 
do All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:00-15:30) 

i obiadokolacje (19:30-22:30). Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w godzinach i miejscach wyznaczonych przez hotel 
serwowane do godz. 24:00, przekąski (12:00-15:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci. Bezpłat-
ne: siatkówka wodna, water polo, aerobic, ping pong, petanka, 
boccia, gry planszowe, szachy ogrodowe, mini golf (depozyt za 
sprzęt). Płatne: strefa wellness i Spa (masaże, zabiegi na twarz 
i ciało). W hotelu prowadzony jest Figloklub: 6 x w tygodniu za-
jęcia dla dzieci prowadzone przez polskiego animatora.
Internet
Wifi w oczęściach gólnodostępnych gratis
www.playasenator.com/hoteles/playacalida

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Położenie
Hotel usytuowany jest w jednym z najbardziej rozrywkowych ku-
rortów Costa del Sol - w Benalmadenie. W centrum, do którego 
można dojść promenadą nadmorską, urocza marina z restau-
racjami, sklepami, barami i klubami. W pobliżu hotelu market, 
kilka barów oraz przystanek autobusowy - połączenia z innymi 
kurortami wybrzeża. Do lotniska w Maladze ok 18 km.
Plaża
Szeroka, piaszczysta, ok. 300 m od hotelu (do przejścia ulica). Do 
plaży dowozi hotelowy bus kilka razy dziennie. Leżaki i parasole 
na plaży płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja bufetowa, bar-kafeteria, 
snack bar przy basenie, taras słoneczny z leżakami i parasolami, 
ogród, basen i brodzik, miniklub i maxi klub (czerwiec-sierpień), 
plac zabaw, pokój gier, pralnia (płatna), wypożyczalnia samo-
chodów, parking (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt. Przy kwa-
terowaniu wymagany depozyt ok. 60 EUR/pokój (gotówka lub 
karta kredytowa).
Pokoje
W hotelu znajdują się 174 pokoje różnego typu, wyremontowana-
ne w 2017/2018 roku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z ła-
zienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (płatny), 
aneksem kuchennym (płyta grzewcza, kuchenka mikrofalowa, 
lodówka) oraz z balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łó-
żeczko dla dziecka do lat 2 gratis (na zapytanie). 
Apartament z osobną sypialnią (pow. ok. 42 m2) – dla max 4 osób, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób, osobna sypialnia.
Studio (pow ok. 35m2) - dla max 3 osób, z optycznie wydzieloną 
sypialnią, część dzienna z rozkładaną sofą.
Wyżywienie
Śniadania w  formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do 
obiadokolacje i do All Inclusive. All Inclusive: śniadania, obiady 
i obiadokolacje). Lokalne napoje alkoholowe (np. wino, woda, 
piwo, sangria, gin, tequila) i bezalkoholowe (woda, sok, woda, 
napoje gazowane, kawa, herbata) w godzinach 12:00 – 23:00 
w miejscach wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: siłownia, basen kryty, sauna (turecka, parowa, 
fińska), jacuzzi, boisko multisportowe, paddle, minigolf, petanka. 
Zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa płatne dodatkowo.
Internet
Wifi w całym hotelu gratis.
www.benalmadenapalace.com

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Zadbany hotel, z bogatą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, z wygodnymi pokojami z osobną sypialnią, bogatą kuchnią hotelową 
oferującą dania kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej oraz z zaangażowanym zespołem animacyjnym. Położony ok. 2,5 km od centrum 
kurortu, do którego prowadzi nadmorska promenada. Jeden z najlepszych 4* hoteli w Benalmadenie.

Benalmadena Palace – Benalmadena 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2549 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 2749 3899 4599 6520

Czerwiec od 2799 4399 5020 7270

Lipiec od 3799 6170 6699 10649

Sierpień od 3470 5299 6130 9199

Wrzesień od 2670 3799 4799 6699

Październik od 2549 3649 4599 6430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2530 3430 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1130 1120 

Dopłata do All Inclusive od 1190 2380 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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All Inclusive za dopłatą We dwoje

Hotel dedykowany tylko osobom dorosłym (+18), położony (kilka minut spacerem) pomiędzy centrum Torremolinos a jedną z najładniejszych 
plaż wybrzeża. Niepozorny budynek skrywa odświeżone pokoje (w 2017 roku) oraz przyjemny taras z basenem, a hotelowa kuchnia jest bardzo 
doceniana przez Gości. Na dachu hotelu znajduje się chill out bar – idealne miejsce na wieczorny koktajl przy zachodzącym słońcu.

Położenie
Miejski hotel położony w centrum Torremolinos (nieopodal głów-
nej ulicy starego miasta Calle San Miguel), w okolicy restauracje, 
sklepy i bary. Do przystanku komunikacji miejskiej (autobus/
kolej) ok. 400 m. Do lotniska w Maladze ok. 10 km.
Plaża
Playa el Bajondillo, szeroka piaszczysta – ok. 200 m od hotelu. 
Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 6-7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Hotel dla osób powyżej 18 lat.
Recepcja, lobby, windy, bar - kafeteria, restauracja, taras sło-
neczny z leżakami, basen, sala konferencyjna, czytelnia, pralnia 
(płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (ok. 3 EUR/dziennie/
os + depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 126 wygodnych pokoi. Wszystkie klima-
tyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, 
sejfem (płatny) oraz minibarem (płatny). 
Pokoje standardowe z balkonem francuskim (pow. ok. 16 - 20 m2) 
- dla max 3 osób, jako dostawka rozkładana sofa. 
Pokoje standardowe z balkonem (pow. ok. 16 - 20 m2) - dla max 
3 osób, jako dostawka rozkładana sofa. Istnieje możliwość do-
płaty do pokoi z widokiem na morze. W tej kategorii dostępne 
pokoje 1 os.
Pokoje superior (pow. ok. 21 m2) - dla max 3 osób, jako dostawka 
rozkładana sofa.
Junior suite (pow. ok. 20 m2) - dla max 3 osób, z widokiem na 
morze, jako dostawka rozkładana sofa.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji i do All Inclusive. All Inclusive: śniadania, obiady i obia-
dokolacje (do obiadów i obiadokolacji: wino, woda, piwo, sangria, 
soki), przekąski (12:00 – 13:00 oraz 17:00 – 18:00; ciastka, kanap-
ki, owoce itp), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w go-
dzinach 11:00 – 24:00 w miejscach wyznaczonych przez hotel. 

Program sportowy i animacyjny
W hotelu znajduje się siłownia (gratis) i centrum wellness (płatne, 
sauna, sauna turecka, jacuzzi, bicze szkockie, masaże). Wieczorne 
przedstawienia/muzyka na żywo kilka razy w tygodniu.
Internet
Wifi gratis w pokojach i w recepcji/lobby.
www.thepalmexperiencehotels.com

Fenix – Torremolinos 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CDS CENY 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 2730 3899 4570 6520

Czerwiec od 3149 4699 5270 7849

Lipiec od 3649 5699 6099 9570

Sierpień od 3599 5449 6020 9099

Wrzesień od 3170 4670 5299 7799

Październik od 2849 4049 4770 6770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2670 3770 

Dopłata do All Inclusive od 1470 2940 

CENA OD

2730 zł

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Hiszpania Costa del Sol

Położenie
Hotel położony przy kilkukilometrowej promenadzie i ścieżce 
rowerowej, kilka minut spacerem od historycznego centrum Al-
munecar. W okolicy puby, restauracje i sklepy. W odległości ok. 
2 km. od hotelu znajduje się niewielki park wodny. Do lotniska 
w Maladze ok. 80 km.
Plaża
Hotel położony przy plaży (mieszanka ciemnego piasku, żwiru 
i kamyków) - do przejścia ulica. Leżaki i parasole na plaży płatne 
(ok. 10 EUR/os). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (wymiana ok. 
1Eur, depozyt ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, 2 bary, snack bar przy basenie 
(od lipca do sierpnia), taras słoneczny z palmami, basen główny 
z jacuzzi, mały basen ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci (w basenach 
słodka woda), plac zabaw, mini klub (od lipca do sierpnia, tylko 
w weekendy), opiekunka (płatna), pralnia i prasowalnia (płatne), 
room service (płatny, dostępny w godz. 11:00-13:00, 19:00-21:00), 
wypożyczalnia samochodów, garaż (płatny), sklep z pamiątkami.
Pokoje
W hotelu znajduje się 227 przestronnych pokoi 2-osobowych, 
rozlokowanych na 8 piętrach. Wszystkie wygodnie urządzone, 
z klimatyzacją, łazienką (suszarka do włosów), telefonem, TV-
-sat, mini barem (dodatkowo płatny), sejfem (ok. 22EUR/tydzień, 
depozyt ok. 10 EUR), wiatrakiem przysufitowym, balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe, suszarka). Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat - bezpłatnie (ilość ograniczona). Hotel posiada kilka pokoi 
dla osób niepełnosprawnych. Hotel akceptuje zwierzęta do 15 kg.
Pokoje standardowe (pow. ok. 30 m2) - położone na niższych 
kondygnacjach, z widokiem na basen lub sąsiednie budynki. 
W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka typu king size (1,35 m x 
2 m). Możliwe zakwaterowanie 4 osób (w układzie 3+1 lub 2+2), 
przy czym w pokoju znajdować się będą tylko 2 łóżka.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo). Istnieje możliwość dopłaty do 
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:30-15:30) i obia-
dokolacje (19:30 - 22:30) w formie bufetu, lokalne wino, piwo oraz 

woda do posiłków. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
wg. karty All Inclusive w barach (informacja o godz. otwarcia 
poszczególnych barów na miejscu, napoje serwowane do godz. 
24:00), przekąski (11:00-19:00), podwieczorek (ciasto, kawa).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatne: siłownia, ping pong, petanka, gry planszowe, 
mini golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: strefa wellness 
(ok. 15 EUR/os.), SPA, bilard, mini kasyno, paddle.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis
www.playasenator.com/hoteles/almunecarplaya

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje

Przestronne pokoje, wyśmienita kuchnia oraz serwis z pewnością zyskają Państwa aprobatę, a baseny i animacje ucieszą najmłodszych. 
Do tego niewielka lecz urocza miejscowość - na pewno nie dla amatorów dyskotek i urozmaiconego życia nocnego.

Almunecar Playa – Almunecar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CDS CENY 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 1849 2270 3499 4220

Maj od 1980 2749 3730 5020

Czerwiec od 2220 3199 4130 5770

Lipiec od 3120 4749 5630 8349

Sierpień od 3049 4549 5520 8020

Wrzesień od 2520 3470 4630 6220

Październik od 1849 2749 3499 5020

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1020 1099 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120 

CENA OD

1849 zł

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Hiszpania Costa del Sol

Położenie
Hotel znajduje się w znanym, pełnym życia kurorcie Torremolinos. 
Od przyciągającej wielu turystów nadmorskiej promenady, gdzie 
znaleźć można wiele lokalnych restauracji, barów i kawiarni, dzieli 
go 350 m. W odległości ok. 10 minut spacerem od hotelu znajduje 
się dworzec kolejowy. Do lotniska w Maladze ok. 10 km.
Plaża
Carihuela, najładniejsza w Torremolinos ciągnąca się ok. 4 km pa-
sem do urokliwej mariny w Benalmadenie (publiczna, piaszczysta,z 
łagodnym zejściem do wody) znajduje się ok. 200 m od hotelu. 
Parasole i leżaki na plaży dodatkowo płatne ok. 15 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, sala telewizyjna, restauracja bufetowa, 
bar, basen, brodzik, jacuzzi, duży, zadbany ogród i taras słoneczny 
z leżakami i parasolami, plac zabaw, mini klub, sklepik z pamiąt-
kami, parking (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe płatne 
(ok. 7 EUR/tydz. + ok. 10 EUR depozytu).
Pokoje
W hotelu znajduje się 309 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w  7  piętrowym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów), czajnikiem, TV-sat, sejf (płatny 
ok. 4EUR/dzień + depozyt ok 10EUR). Większość pokoi posiada 
balkon. W hotelu znajdują się pokoje dla osób niepełnosprawnych 
(na potwierdzenie).Pokój standardowy - dla max. 3 osób.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie boga-
tego bufetu, przekąski w ciągu dnia, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe 10:30 - 22:30 (hotel zastrzega sobie możliwość 
zmiany tych godzin). Po godzinie 23:00 aż do wczesnych godzin 
porannych hotel oferuje kącik All inclusive z ciepłymi i zimnymi 
napojami bezalkoholowymi oraz przekąskami.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci. Bezpłatnie: dyskoteka, nie-
wielka siłownia, rzutki. Płatne: kort tenisowy, sauna, masaże.
Internet
Wifi na terenie hotelu dodatkowo płatne.
www.palia.es/palia-hoteles/palia-las-palomas

All Inclusive We dwoje Dla rodzin

Hotel, należący do hiszpańskiej sieci hotelowej Palia, został odnowiony w 2016 roku. Klienci doceniają zadbane wnętrza i ładny ogród, 
uprzejmą i pomocną obsługę oraz All Inclusive dostępne 24h. Do tego położenie blisko pełnej atrakcji plaży Carihuela, najładniejszej 
w Torremolinos. Polecamy!

Palia Las Palomas – Torremolinos 

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 2549 3870 4770 6970

Czerwiec od 2970 4799 5470 8520

Lipiec od 3430 5799 6230 10199

Sierpień od 3270 5149 5970 9099

Wrzesień od 2699 4020 5020 7220

Październik od 2599  4849 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1570 2270 

CENA OD

2549 zł

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Hiszpania Costa del Sol

Położenie
Ten duży kompleks oddalony jest od centrum znanego kurortu Co-
sta del Sol - Marbelli o ok. 8 km. Do lotniska w Maladze ok. 45 km.
Plaża
Piaszczysta plaża przy hotelu. Parasole i leżaki na plaży płatne 
(ok. 10 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy w budynku głównym, restauracja, bar, 
snack bar przy basenie, taras słoneczny w ogrodzie palmowym 
z leżakami i parasolami, duży basen ze zjeżdżalnią, jacuzzi i bro-
dzikiem (w basenach słodka woda), mini klub, plac zabaw dla 
dzieci, pralnia i prasowalnia (płatne), sklep z pamiątkami, wypo-
życzalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (ok. 
1Eur wymiana, depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
Kompleks wybudowany został na wzór andaluzyjskiej wioski 
i  składa się z budynku głównego oraz z bungalowów. Hotel 
posiada 329 pokoi, wszystkie pokoje klimatyzowane, wygodnie 
urządzone z łazienką (suszarka do włosów), telefonem, TV-sat, 
minibarem (płatny), sejfem (płatny ok. 26 EUR/tydzień), balko-
nem lub tarasem (meble balkonowe). Hotel posiada pokoje dla 
niepełnosprawnych (na potwierdzenie). Hotel akceptuje zwie-
rzęta do 15 kg.
Pokoje standardowe (pow. ok. 25 m2) - rozlokowane w parte-
rowych bungalowach położonych w ogrodzie, dla max 4 osób 
(w układzie 3+1 lub 2+2), przy czym w pokoju będą znajdować 
się tylko 2 łóżka małżeńskie (1,35 x 2 m) i nie będzie możliwości 
wstawienia dostawek. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie 
(ilość ograniczona) - prosimy pamiętać, iż po wstawieniu łóżecz-
ka przestrzeń będzie bardzo ograniczona.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje do obiado-
kolacji płatne dodatkowo). Możliwa dopłata do All Inclusive: 
śniadania (08:00-10:00), lunch (13:00-15:00) i obiadokolacje 
(18:30-21:30) w formie bufetu (do obiadów i kolacji lokalne wino, 
piwo, woda i napoje bezalkoholowe), lokalne tapas (przekąski) 
w lobby barze lub w barze przy basenie, podwieczorek, lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe wg karty All Inclusive w godz. 

10:00-24:00. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin ser-
wowania All Inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci (gry, kon-
kursy, zabawy, przed i po sezonie w weekendy, w wysokim sezonie 
codziennie). Bezpłatnie: ping pong (konieczny depozyt za sprzęt), 
petanka, szachy ogrodowe, gry planszowe, mini golf (konieczny 
depozyt za sprzęt). Płatne: bilard, wypożyczalnia rowerów.
Internet
WiFi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis
www.playasenator.com/hoteles/marbellaplaya

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Choć nie najnowszy, ale za to położony przy samej plaży hotel należący do hiszpańskiej sieci Playa, słynącej z bardzo dobrego serwisu 
oraz świetnego wyżywienia. W tym hotelu na uwagę zasługuje również architektura kompleksu - hiszpańskie pueblo z małymi placykami 
i fontannami oraz zadbana zieleń wokół bungalowów i strefy basenowej.

Marbella Playa – Marbella 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1849 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 2720 3899 4970

Maj od 2320 3449 4299 6199

Czerwiec od 2720 4120 4970 7299

Lipiec od 3449 5399 6199 9449

Sierpień od 3349 5149 6020 9020

Wrzesień od 2749 3699 5020 6599

Październik od 1849 2599 3499 4770

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1020 1099 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Hiszpania Costa del Sol

Położenie
Hotel położony jest w  centrum miejscowości Benalmadena. 
W jego okolicy znajdują się sklepy, restauracje, bary, kluby oraz 
kasyno. Przystanek autobusowy przy hotelu. Do lotniska w Ma-
ladze ok. 16 km.
Plaża
Publiczna, piaszczysta plaża La Cala ok. 240 m od hotelu. Leżaki 
i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 15EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, bary, taras słoneczny z le-
żakami i parasolami, basen, brodzik dla dzieci, ogród, plac zabaw, 
mini klub, przechowalnia bagażu, parking.
Pokoje
W hotelu znajduje się 280 pokoi różnego typu rozlokowanych 
na 13 piętrach. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), sejfem (płatny), minibarem (płatny), te-
lefonem, TV-sat oraz z balkonem.
Pokoje standardowe – dla max 4 osób (przy czym w pokoju będę 
znajdowały się tylko 2 łóżka typu queen size i nie będzie możli-
wości wstawienia dostawek).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwa dopłata do All 
Inclusive: śniadania, lunche i kolacje, przekąski między posiłkami 
oraz nielimitowane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
dostępne w miejscach wyznacoznych przez hotel od 10:00 do 
23:30. Hotel oferuje dania bezglutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci. Bezpłat-
nie: siłownia. Dodatkowo płatne: strefa wellness (sauna, jacuzzi, 
masaże), kącik internetowy
Internet
Wifi bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.besthotels.es

All Inclusive za dopłatą We dwoje Dla rodzin

Świetne położenie - bliskość morza, centrum miejscowości, a także głównych atrakcji wybrzeża sprawiają, że hotel Best Benalmadena jest 
idealną bazą wypadową nie tylko do plażowania, ale również do zwiedzania pięknej Andaluzji. Do tego miła obsługa, urozmaicona kuchnia 
i miniklub dla dzieci. Polecamy!

Best Benalmadena – Benalmadena 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2599 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 4149 5199 7270

Maj od 2599 3999 4699 7020

Czerwiec od 2999 4570 5349 7970

Lipiec od 3599 5799 6349 10020

Sierpień od 3299 4999 5849 8699

Wrzesień od 2820 4149 5049 7270

Październik od 2749 3999 4930 7020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 3530 

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

Dopłata do All Inclusive od 662 1323 

Kategoria lokalna: ****

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Hiszpania Costa del Sol

Położenie
Odświeżony w 2019 roku hotel położony jest w centrum Benal-
madeny, vis a vis portu jachtowego, w okolicy szeroki wybór 
barów, restauracji i sklepów. Około 350 m od hotelu znajduje 
się przystanek komunikacji miejskiej – połączenia z kurortami 
wybrzeża. Do lotniska w Maladze ok. 12 km.
Plaża
Hotel położony pomiędzy dwiema plażami: Playa de Malapesqu-
era ok. 350 m od hotelu oraz Playa de la Carihuela ok. 400 m od 
hotelu. Obie piaszczyste, długie, z łagodnym zejściem do wody. 
Leżaki i parasole na plaży płatne. 
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, pokój telewizyjny, restauracja bufetowa, 
bar-kafeteria, snack bar przy basenie, taras słoneczny z leżakami, 
ogród, basen (słodka woda), brodzik, jacuzzi, miniklub (czerwiec-
-sierpień), salka konferencyjna, pralnia (płatna), wypożyczalnia 
samochodów.). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (ok. 3 EUR/
dziennie/os + depozyt ok. 10 EUR). 
Pokoje
W hotelu znajduje się 270 pokoi rozlokowanych w 5-piętro-
wym budynku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (płatny) oraz 
z balkonem. Łóżeczko dla dziecka do lat 2 gratis (na zapytanie). 
Możliwość wypożyczenia na miejscu (za opłatą) małej lodówki 
oraz czajnika elektrycznego (ilość limitowana).
Pokoje standardowe (pow. ok. 23 -25 m2) - dla max 3 lub 4 osób. 
Przy 3 osobach jako dostawka dodatkowe (mniejsze) łóżko roz-
kładane lub 1 osobowa sofa, przy 4 osobach do dyspozycji tylko 
2 łóżka małżeńskie o szerokości 135 cm. Istnieje możliwość do-
płaty do widoku na basen lub marinę i morze. 
Junior suite (pow. ok. 28 m2) – dla max 4 osób, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą, sypialnia (oddzielona od pokoju dziennego 
przesuwnymi drzwiami), pokoje z widokiem na marinę.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istniej możliwość dopłaty do obiado-
kolacji i do All Inclusive. All Inclusive: śniadania, obiady i obiado-
kolacje (do obiadów i obiadokolacji: wino, woda, piwo, sangria, 
soki), przekąski (12:00 – 18:), lokalne napoje alkoholowe i bezal-

koholowe w godzinach 11:00 – 23:00 w miejscach wyznaczonych 
przez hotel. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych (lipiec – sierpień). 
Siłownia gratis. Bilard płatny.
Internet
Wifi gratis w lobby, w pokojach płatne dodatkowo płatne.
www.thepalmexperiencehotels.com/en/hotel-palmasol/

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Bardzo dobry hotel z wygodnymi, wyremontowanymi pokojami, bardzo ładną restauracją oraz przyjemnym ogrodem. Jego niewątpliwym 
plusem jest położenie w centrum życia Benalmadeny – tuż przy porcie z ciekawą zabudową, pełnym restauracji, barów i sklepów. W pobliżu 
hotelu znajdują się dwie szerokie plaże z promenadą.

Palmasol – Benalmadena +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2499 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 2570 3770 4630 6630

Czerwiec od 2949 4499 5270 7849

Lipiec od 3520 5570 6220 9649

Sierpień od 3499 5449 6199 9449

Wrzesień od 2899 4320 5199 7549

Październik od 2499 3570 4520 6299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2449 3230 

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 1699 2199 

Dopłata do All Inclusive od 840 1680 

Kategoria lokalna: ***

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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Położenie
Odświeżony w 2015 roku hotel położony jest w centrum Benalma-
deny, w okolicy szeroki wybór barów, restauracji i sklepów. Około 
100 m od hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej – 
połączenia z kurortami wybrzeża. Do lotniska w Maladze ok. 15 km.
Plaża
Santa Ana - około 100 metrów od hotelu, długa, piaszczysta 
(przejście do plaży przez ulicę). Leżaki i parasole na plaży płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, restauracja bufetowa, snack-bar, taras 
słoneczny z leżakami i parasolami, basen i brodzik (słodka woda), 
miniklub (czerwiec - wrzesień), przechowalnia bagażu, wypoży-
czalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatne 
ok. 7 EUR/ręcznik + depozyt ok. 10 EUR). Hotele nie akceptuje 
zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajdują się 164 pokoi rozlokowanych w dwóch budyn-
kach (2 i 5-piętrowym). Wszystkie wygodne, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (płat-
ny ok. 2,5 EUR dziennie + depozyt ok. 10 EUR) oraz z balkonem 
(pokoje 1 osobowe nie mają balkonów). Łóżeczko dla dziecka do 
lat 2 gratis (na zapytanie). Hotel posiada pokoje dla osób nie-
pełnosprawnych.
Pokój premium (pow. ok. 20 - 30 m2) - dla max 4 osób, pokoje 
wyremontowane w 2015 roku, jako dostawki dodatkowe łóżka. 
Wielkość pokoju zależy od ilości osób w nim zakwaterowanych 
(im więcej osób tym większy metraż pokoju). Zazwyczaj widok 
na basen (niektóre pokoje z widokiem na morze).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), późne śniadania (10:30-
11:30), obiady (13:00-15:00) i obiadokolacje (19:30-21:30); prze-
kąski w ciągu dnia (11:30 – 15:30) i naleśniki (16:00-17:00); lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 10:30 – 22:30 
w miejscu wyznaczonym przez hotel. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: tenis stołowy oraz w ramach animacji aerobik, 
water polo, siatkówka plażowa. Masaże dodatkowo płatne.

Internet
Wifi płatne ok. 30 EUR/tydzień.
www.palia.es

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Ładnie odświeżony hotel, z funkcjonalnymi pokojami, przyjemną strefą basenową oraz urozmaiconym wyżywieniem. Położony w sercu 
turystycznej Benalmadeny, nieopodal wyróżnionej certyfikatem Błękitnej Flagi plaży oraz promenady, którą można dojść do portu 
jachtowego. Hotel stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania wybrzeża również na własną rękę. Polecamy!

Palia la Roca – Benalmadena 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2399 zł

KOD IMPREZY: CDS CENY 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 2399 3599 4520 6520

Czerwiec od 2830 4370 5230 7799

Lipiec od 3270 5470 5970 9649

Sierpień od 3149 4899 5770 8699

Wrzesień od 2549 3720 4770 6720

Październik od 2449  4599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1520 2120 

Kategoria lokalna: ***

Długość pobytu: 7 lub 14 dni7
dni

14
dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań  
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Costa de Almeria
Wybrzeże Almerii położone jest w prowincji 
o tej samej nazwie, w południowo wschodniej 
Hiszpanii i rozciąga się od granicy prowin-
cji Granady po granicę z prowincją Murcia 
(ponad 200 kilometrów linii brzegowej. Na 
uwagę zasługuje stolica – Almeria, w czasach 
rządów kalifatu Kordoby ważny port w handlu 
śródziemnomorskim. Po arabskim panowaniu 
pozostała Alcazaba, czyli jedna z najwięk-
szych w Andaluzji mauretańskich fortyfikacji. 
Wybrzeże Almerii znane jest z bardzo dobrych 
hoteli, szerokich i świetnie zagospodaro-
wanych plaż w zachodniej części wybrzeża 
i tych dziewiczych na wschodzie. Najbardziej 
znane kurorty to Roquetas de Mar, Aquadulce 
i Mojacar. Costa de Almeria to także rezerwat 
biosfery Cabo da Gata – Nijar (UNESCO), znany 
z licznych pustynnego klimatu, wulkanicznych 
formacji skalnych, poszarpanej linii brzegowej 
czy przybrzeżnej rafy. 

W regionie
Roquetas de Mar 
Typowa miejscowość wypoczynkowa, najważ-
niejszy i najstarszy kurort tego wybrzeża, po-
łożony ok. 18 km od stolicy regionu - Alrmerii. 
Znajduje się tu najdłuższa plaża na Costa de 

Almeria, która ma aż 12 kilometrów długości. 
Wzdłuż plaży ciągnie się promenada z licznymi 
hotelami, barami i wypożyczalniami sprzętu 
wodnego. 
Aguadulce 
Miejscowość położona w pobliżu Roquetas de 
Mar. Jest to dawna wioska rybacka, która prze-
kształciła się w popularny kurort turystyczny 
z licznymi hotelami, restauracjami, barami, 
sklepikami. Miłośnicy zabawy i nocnych 
wrażeń mają tu wybór klubów i dyskotek, gdzie 
zabawa trwa do białego rana. 

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

HISZPANIA

COSTA ALMERIA

Roquetas de M
ar

Aguadulce

Alm
eria

Maroko

Hiszpania

Costa Almeria

Maroko

Hiszpania
Costa Almeria

Rodzinne rozgrywki w siatkówkę na plaży i wyścigi na 
wodnych zjeżdżalniach. Pojedynek kowbojów w zachodzącym 
słońcu. Alhambra - symbol muzułmańskiego raju i wzgórze 
Ostatnie Westchnienie Maura. Koniki morskie i oko w oko 
z rekinem. Troglodyckie jaskinie i majestatyczne wierzchołki 
gór Sierra Nevada. A na koniec kęs suszonej szynki prosto 
z wędzarni – by na zawsze zapamiętać smak Hiszpanii, smak 
właśnie z wybrzeża Almerii.

Informacje ogólne 

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

Czas
Taki sam jak w Polsce.

Język urzędowy
Hiszpański.

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

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

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

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Hiszpa-
nii trwa od 01.07 do 31.08.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 10 EUR; 
woda 1 l. - 1 EUR; 
piwo w barze od 1.5 EUR; 
kawa od 1 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic, Poznania. 
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

Magiczna Alhambra i wizyta w Granadzie
Jedno z przysłów hiszpańskich mówi: „Kto nie widział Grana-
dy, ten niczego nie widział „. Podczas tej wycieczki odwiedzą 
Państwo nie tylko Granadę (czas wolny na zakupy, zwiedzenie 
katedry), ale przede wszystkim arcydzieło architektury arabskiej 
– warowny zespół pałacowy z XIII wieku – Alhambrę. Wpisany na 
listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO zabytek jest 
odwiedzany przez miliony turystów rocznie. Owiana wieloma ta-
jemnicami i niezwykłymi historiami jest obowiązkowym punktem 
do odwiedzenie na mapie Andaluzji. Cena od 329 zł/os.

Gibraltar - tam gdzie kończy się Europa
Wyjazd wczesnym rankiem z poszczególnych hoteli w kierunku 
Gibraltaru, czas podróży ok. 5,5 godz. w jedną stronę. Gibraltar 
jest półwyspem o długości zaledwie 6 km – malutką enklawę 
brytyjską na Płw. Iberyjskim. W programie: makaki - małpy, które 
zadomowiły się na Skale Gibraltarskiej, grota San Miguel, Main 
Street – główna ulica. Wspaniały widok na Afrykę oraz strefa wol-
nocłowa to kolejne atuty cypla. Należy zabrać ze sobą paszport 
lub dowód osobisty. Cena od 409 zł/os.

Białe wioski Andaluzji
Przepiękne widoki, niezwykłe krajobrazy i niezapomniane smaki, 
to tylko niektóre z atutów tej wycieczki. Przespacerują się Pań-
stwo po kilku tutejszych wioskach, poznając leniwe i błogie życie 

Magiczna Granada ze słynną Alhambrą to 
prawdziwa perła wśród zabytków Hiszpanii, 
wręcz majstersztyk sztuki i architektury arabskiej 
w Europie. Warto też dla odmiany pojechać 
w przepiękne góry Sierra Nevada –  najwyższe 
pasmo górskie w Hiszpanii żeby móc podziwiać 
różnorodne krajobrazy i zatrzymać się w innych 
ciekawych miejscach tj. fabryka ceramiki oraz 
lokalna winnica.

Dorota Markiewicz
Rezydent Rainbow

Hiszpania
Costa Almeria
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Granada

Trevelez

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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ich mieszkańców. Odwiedzą Państwo słynną na całym świecie 
suszarnię szynek jamon serrano i iberico w Trevelez, poznają Pań-
stwo smak andaluzyjskiej czekolady. Cena od 199 zł/os.

Andaluzyjski dziki zachód
Całodniowa wycieczka do parku tematycznego w Tabernas - 
niewielkiego miasteczka, którego okolice były scenerią dla wielu 
westernów kręconych w latach 60-tych. Nakręcono tu m.in. Kle-
opatrę czy Lawrence’a z Arabii. Na uczestników wycieczki czekają 
pokazy sprawności kowbojów i Indian, wizyta w saloonie, banku, 
więzieniu czy biurze szeryfa oraz wiele innych atrakcji. Będziemy 
mogli zobaczyć Muzeum Powozów i ogrody kaktusowe. Na tere-
nie parku znajduje się również rezerwat zoologiczny o powierzch-
ni prawie 200 tys. m2 (ptactwo, strefa z białymi nosorożcami, ży-
rafami, syberyjskimi tygrysami, gady i płazy). Cena od 219 zł/os.

Cabo de Gata i Mojacar
Wycieczka do parku krajobrazowego Cabo de Gata pozwoli Pań-
stwu odkryć prawdziwe perełki Costa de Almeria. To najbardziej 
dziki pas wybrzeża Hiszpanii będący po ochrona, znany z licznych 
wulkanicznych formacji skalnych, pustynnego klimatu i wiosek 
gdzie czas się zatrzymał. Podczas wycieczki zdobędziemy latar-
nie morska, dowiemy się dla jakich filmów Park ten był sceneria 
a przy odrobinie szczęścia zobaczymy flamingi. Wisienka na 
torcie będzie wizyta w białej wiosce uznanej za 1 z 10 najpięk-
niejszych wiosek w Hiszpanii. Cena od 179 zł/os.

Zwiedzanie

Almeria - miasto u podnóży Gór Betyckich 
W nadmorskim mieście Almeria jest wiele zabytków: Alcazaba 
– imponująca fortyfikacja (jedna z największych w Andaluzji) 
zbudowana w 955 roku, San Cristobal – twierdza z XI w. z kapli-
cą zbudowaną przez templariuszy, kaplica de San Juan czy też 
ratusz z XIX wieku.

Zamek w Roquetas de Mar - Castillo de Santa Ana
Z dachu zamku roztacza się piękna panorama na miasto i morze. 
Co nieco o historii miasta można dowiedzieć się w istniejącym tu-
taj muzeum (wejście bezpłatne). Św. Anna to patronka Roquetas 
de Mar, stąd też w lipcu, w dzień jej imienin odbywa się przez cały 
tydzień wielka fiesta.

Plaza de toros w Roquetas de Mar
Miejsce corocznej corridy podczas ferii Roquetas de Mar w połowie 
lipca. Jedyna okazja, aby zobaczyć emocjonującą walkę byków.

Z dziećmi

Mini Hollywood i Ogród Zoologiczny
Całodniowa wycieczka do Tabernas - niewielkiego miasteczka 
położonego na skraju jedynej na terenie Europy pustyni. Tutej-

sze, niezwykłe krajobrazy charakterystyczne dla amerykańskiego 
dzikiego zachodu były scenerią dla wielu westernów kręconych 
w  latach 60-tych. Na uczestników wycieczki czekają pokazy 
sprawności kowbojów i Indian, wizyta w saloonie, banku, wię-
zieniu czy biurze szeryfa oraz wiele innych atrakcji. Na terenie 
parku znajduje się również rezerwat zoologiczny, a dla najmłod-
szych mini zoo. Cena za osobę dorosłą ok. 50 EUR, dziecko do 
12 lat ok. 37,5 EUR.

Zanurkuj z rekinami w Akwarium Roquetas! 
Akwarium o powierzchni 3000 m2 wypełnia aż 2 mln litrów 
wody! Można podziwiać tu najróżniejsze gatunki ryb, w tym ko-
niki morskie! Dla odważnych nurkowanie z rekinami. Odbywają 
się tutaj również pokazy karmienia płaszczek i rekinów.

Czas na zabawę w wodnym miasteczku!
W Mario Park w Roquetas de Mar znajdziesz liczne zjeżdżalnie 
o różnym stopniu trudności. W obrębie parku mieści się wiele 
barów i restauracji. Całodniowa zabawa dla całej rodziny gwa-
rantowana!

Relaks

Zakupy w Gran Plaza
Miłośnicy zakupów z pewnością wybiorą się do centrum han-
dlowego Gran Plaza w Roquetas de Mar. Znane marki w niskich 
cenach. Dodatkowo w czwartki przed Gran Plaza odbywa się targ 
wszystkiego - od owoców i warzyw po ubrania i starocie.

Arena 501
Centrum rozrywkowe w Aquadulce, w którym znajdują się liczne 
puby, dyskoteki oraz tawerny. Idealne miejsce dla wszystkich 
tych, którzy szukają nocnego życia.

Przyroda

Park Naturalny Cabo da Gata – Nijar
Najdłuższy pas wybrzeża Andaluzji będący pod ochroną, zna-
ny z licznych wulkanicznych formacji skalnych oraz pustynnego 
klimatu. Liczne zatoki i dzikie plaże, a także białe miasteczka to 
również wizytówki parku. Cena za os. dorosłą ok 40 EUR, dziecko 
do lat 12 to ok 30 EUR.

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.

Gaudix
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl. 
Przelot do Almerii. Transfer do hotelu. Wie-
czorem kolacja i nocleg. Klienci przylatujący 
do Almerii późnym wieczorem nie mają w tym 
dniu kolacji.
 Dzień 2-7  Czas na wypoczynek, kąpie-
le morskie i  słoneczne oraz na skorzystanie 
z oferty wycieczek fakultatywnych na miejscu 
(płatne dodatkowo). W ramach oferty Spokoj-
ne wakacje 50+ zapraszamy na wycieczkę do 
białych wiosek Sierra Nevada - do krainy źró-
deł mineralnych, oliwy z oliwek i szynki jamon 
serrano. Przygodę z andaluzyjskimi smakami 
rozpoczniemy od degustacji kilkunastu rodza-
jow oliwy z oliwek i wizyty w muzeum oliwy, 
następnie przejedziemy przez Lanjaron, które-
go wizytówką są rozsiane po uliczkach i placach 
niewielkie fontanny z pitną wodą, zatrzymamy 
się przy ujęciu wód gazowanych w Fuente Agira, 
a  wycieczkę zakończymy w  suszarni szynek 

w Travelez - najwyżej położonym miasteczku 
w  Hiszpanii. Tam poznamy proces produkcji 
tego specjału, skosztujemy wina oraz najlepszej 
szynki - pata negra. Ostatnim punktem progra-
mu będzie urokliwa Pampaneira z XVI kościołem 
wybudowanym w stylu mudejar.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Transfer na lotnisko w Almerii. Powrót do Polski.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowa-
nym autokarem, noclegi w hotelu **** (7 rozpo-
czętych dób hotelowych), 3 posiłki dziennie (do 
obiadów i obiadokolacji kieliszek wina i woda), 
wycieczkę do białych wiosek Sierra Nevada, 
opiekę rezydenta oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu - orientacyjny koszt to ok. 12 EUR/os.
Inne

Hiszpania – Costa Almeria

Specjalna oferta dla Klientów 50+ • Terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie • Zakwaterowanie w hotelu Playasol Aquapark SPA 
**** lub Playacapricho **** • Całodzienne wyżywienie oraz napoje do posiłków • 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 – zapraszamy do białych wiosek Sierra Nevada! • Opieka profesjonalnych, polskojęzycznych rezydentów.

Spokojne 
wakacje 50+

CENA OD

1649 zł
CENA OD

1649 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

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.plwięcej na: R.pl

Kod imprezy: SAHKod imprezy: SAH

HOTEL: Playasol Aquapark SPA ****

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.04 - 13.04 1670 3299

13.04 - 20.04 1649 3199

20.04 - 27.04 1649 3199

27.04 - 04.05 2199 4020

04.05 - 11.05 1799 3499

11.05 - 18.05 1899 3699

18.05 - 25.05 1899 3699

12.10 - 19.10 1999 3770

19.10 - 26.10 1649 3199

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

HOTEL: Playacapricho ****

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.04 - 13.04 1670 3299

13.04 - 20.04 1649 3199

20.04 - 27.04 1649 3199

27.04 - 04.05 2199 4020

04.05 - 11.05 1799 3499

11.05 - 18.05 1899 3699

18.05 - 25.05 1899 3699

12.10 - 19.10 1999 3770

19.10 - 26.10 1649 3199

Dopłata za pok. 1 os. od 350 

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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Hiszpania Costa Almeria

Położenie
Hotel znajduje się w centrum kurortu Roquetas de Mar. W pobliżu 
szeroki wybór restauracji, barów oraz sklepów. Przy hotelu znajdu-
je się przystanek - połączenia autobusowe z Almerią. Do lotniska 
w Almerii ok. 35 km (transfer ok. 45 min) w Maladze ok. 195 km
Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowo - piaszczysta. Leżaki 
i parasole na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, snack bar przy basenie 
(lipiec - sierpień), ogród z tarasami słonecznymi, leżakami i pa-
rasolami, duży basen (pow. ok. 800 m2) ze zjeżdżalnią, jacuzzi 
(dla dorosłych), brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), 
wybudowana w 2016 roku strefa wodna ze zjeżdżalniami dla dzie-
ci i dorosłych (o wzroście min. 120 cm), plac zabaw, mini klub, 
wypożyczalnia samochodów, parking (płatny ok. 20 EUR/dzień), 

sklep z pamiątkami. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 
ok. 10 EUR + ok.1 EUR/wymiana).
Pokoje
Hotel posiada 313 rozlokowanych w 7 piętrowym budynku. Wszyst-
kie klimatyzowane, wygodne, z łazienką (suszarka do włosów), te-
lefonem, TV-sat, minibarem (płatny), sejfem (płatny ok. 22 EUR/
tydzień + depozyt), balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka (ok. 1,05 m x 2 m) i rozkładany 
fotel (ok. 1,8 m x 0,9 m). Hotel posiada kilka pokoi dla osób nie-
pełnosprawnych - dostępność na potwierdzenie. Hotel akceptuje 
zwierzęta do 15kg (konieczna wcześniejsza rezerwacja).
Pokoje standardowe (ok. 20 m2) - dla max 3 (tylko w układzie 
2+1 lub 2 + infant).
Uwaga! W pokoju wraz z rodzicami może być zakwaterowane 
dziecko do 2 roku życia, ale nie będzie możliwości wstawienia 
łóżeczka.Konfiguracja 2 osób dorosłych + 1 dziecko + infant nie 
jest możliwa!
Wyżywienie
Śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, do obiadów 
i obiadokolacji woda i kieliszek wina.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: siłownia, ping pong, petanka, gry planszowe, mini 
golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: bilard, paddle i te-
nis ziemny (korty w okolicy). Hotel zapewnia bogaty program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych. W hotelu znajduje się strefa 
wellness i SPA (płatna).
Internet
Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

Kategoria lokalna: ****
Hotel znany przede wszystkim z bogatych animacji i bardzo dobrego wyżywienia. Do tego możliwość dopłaty do All Inclusive - dla ceniących 
wygodę tych programów. Polecamy przede wszystkim dla rodzin z dziećmi ze względu na wakacyjne animacje w języku polskim (Figloklub) 
oraz strefę wodną ze zjeżdżalniami!

Playasol Spa – Roquetas de Mar 

Położenie
Hotel położonyw centrum kurortu turystycznego Roquetas 
de Mar. W pobliżu hotelu znajduje się wiele lokalnych barów, 
restauracji oraz sklepów. Przystanek autobusowy ok. 50 m od 
hotelu – połączenia z Almerią. Do lotniska w Maladze ok. 195 km, 
w Almerii ok. 35 km.

Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowa plaża. Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, przestronne lobby, windy, restauracja główna, bary, ta-
ras słoneczny w palmowym ogrodzie, wydzielony taras słoneczny 

dla naturystów, duży basen ze zjeżdżalniami, jacuzzi, plac zabaw 
mini klub, sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów, 
parking. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR, 
wymiana ok. 1 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się 323 pokoje różnego typu rozlokowane 
w 7 piętrowym budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), z telefonem, TVsat, sejfem (ok. 19 EUR/ty-
dzień, depozyt ok. 10 EUR), minibarem (płatny), balkon lub taras 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dzieci do lat 2 gratis.
Pokoje standardowe (pow. ok. 26 m2) - dla maksymalnie 4 osób, 
przy czym prosimy pamiętać, że w pokoju będą znajdowały się 
tylko 2 łóżka typu queen size (1,35 m x 2 m) i nie będzie możli-
wości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
Śniadania, obiady i obiadokolacje w formir bufetu, do obiadów 
i obiadokolacji woda i kieliszek wina.
Program sportowy i animacyjny
Codziennie bogate animacje dla dzieci i dorosłych, wieczorne 
show. Bezpłatnie: minigolf, ping pong, strzelanie z łuku, petanka.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

Kategoria lokalna: ****
Bardzo dobry hotel znanej sieci Playa, którego mocnymi stronami są duży basen z jacuzzi oraz zjeżdżalniami, świetny serwis i wyżywienie. 
Dodatkowym plusem jest lokalizacja w centrum kurortu, która ułatwia korzystanie z atrakcji wybrzeża. Jeden z najbardziej popularnych 
hoteli na wybrzeżu. Polecamy!

Playacapricho – Roquetas de Mar 
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Hiszpania Costa Almeria

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Hotel położony w samym centrum turystycznym kurortu. W po-
bliżu szeroki wybór barów, restauracji i sklepów. Do lotniska 
w Almerii ok. 35 km.
Plaża
Hotel położony przy żwirowo - piaszczystej plaży (przejście przez 
niewielką promenadę). Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 
7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, 2 restauracje a’la 
carte, lounge bar, bar przy basenie, duży ogród wokół basenu 
z leżakami i parasolami, basen otoczony sztuczną rzeką (w ba-
senie stanowiska z hydromasażem), brodzik dla dzieci, wodny 
plac zabaw, mini klub, plac zabaw, pralnia (dodatkowo płatna), 
przechowalnia bagażu, sale konferencyjne, wypożyczalnia samo-
chodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 15 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 294 klimatyzowane, przestronne, komfortowe 
i elegancko urządzone pokoje różnego typu. Wszystkie z łazienką 
(wanna, suszarka do włosów), telefonem, TV-sat, sejfem (bez-
płatny), minibarem (płatny) oraz balkonem (meble balkonowe).
Łóżeczko dla dziecka gratis (ilość ograniczona).
Pokój standardowy (pow. ok. 25 m2) - dla max 2 osób
Pokój rodzinny (pow. ok. 25 m2) - dla max 4 osób (w układzie 
2+2 lub 3+1)
Pokoj premium (pow. ok. 25 m2) - dla max 3 osób (jako dostawka 
sofa)
Pokój Suite (pow. ok. 40m2) - dla max 4 osób (w układzie 2+2 
lub 3+1)
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), śniadania kontynentalne 
(10:30-12:00), obiady (13:00-15:00) i  obiadokolacje (19:00-
22:00); przekąski w  miejscach wyznaczonych przez hotel 
(11:00-17:00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (11:00 
- 24:00), podwieczorek: ciastka, herbata (16:00-18:30), nocny 
snack bar (23:00 - 24:00). Dodatkowo: dwa razy na pobyt Klienci 
mogą skorzystać z restauracji tematycznych (konieczna wcze-
śniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci jak i dorosłych. Bezpłat-
ne: boisko multisportowe, paddle, siłownia, basen kryty z hydro-
masażem, 90 minutowy pobyt w strefie wodnej SPA (dla gości 
powyżej 16 roku życia), płatne: masaże, zabiegi kosmetyczne na 
twarz i ciało.
Internet
Stanowiska internetowe płatne, Wi-Fi w recepcji i w pokojach 
gratis.
www.protur-hotels.com

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

To 5-gwiazdkowy, elegancki oraz ekskluzywny hotel ze wspaniałą lokalizacją tuż przy szerokiej plaży. Protur należy do najlepszych hoteli 
na wybrzeżu Almerii. Polecamy zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla par.

Protur Roquetas – Roquetas de Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CAL CENY 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 3270 5070 5799 8799

Maj od 3070 4820 5470 8399

Czerwiec od 3630 5999 6399 10370

Lipiec od 4420 7520 7720 12899

Sierpień od 4399 7099 7699 12199

Wrzesień od 3449 5230 6099 9070

Październik od 3099 4830 5520 8399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2999 4499 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1199 1220 

CENA OD

3070 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hiszpania Costa Almeria

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Ten wybudowany w 2012 roku hotel znajduje się w niewielkiej 
miejscowości Almerimar, ok. 150 m od portu jachtowego - tam 
kilka restauracji, barów oraz sklepów z pamiątkami, apteka i mar-
ket. Do lotniska w Almerii ok. 45 km.
Plaża
Hotel położony ok. 400 m od szerokiej i  żwirowej plaży. Od 
połowy czerwca do połowy września hotel zapewnia kilka razy 
dziennie transfer na plażę przy siostrzanym hotelu Almerimar 
(Klienci hotelu Golf Almerimar mogą korzystać tam z leżakow na 
plaży -ok. 6EUR/os., jak również z restauracji i strefy basenowej 
z aquaparkiem w hotelu Almerimar). Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, 3 restauracje, lobby bar i kafeteria, bar 
przy basenie (czynny sezonowo), ogród z tarasami słonecznymi, 
leżakami i parasolami, basen i brodzik (w basenach słodka woda), 
taras słoneczny na dachu z jacuzzi (strefa tylko dla dorosłych), 
plac zabaw, mini klub (sezonowo), sale konferencyjne, wypo-
życzalnia samochodów, parking (bezpłatny, ograniczona liczba 
miejsc), garaż (płatny).
Pokoje
Hotel dysponuje 112 przestronnymi, eleganckimi i komfortowy-
mi pokojami. Wszytstkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka 
do włosów), TV-sat, sejfem (bezpłatny), telefonem, minibarem 
(płatny), tarasem lub balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat - gratis (na potwierdzenie). Hotel posiada pokoje 
dla osób niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Pokoje superior deluxe (pow. ok. 55 m2) - dla max 4 osób, z wy-
dzieloną częścią wypoczynkową z sofą. Pokoje 1-osobowe są 
mniejsze i nie mają wydzielonej części wypoczynkowej z sofą.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All Inclusive: śniadania, obiady i obia-
dokolacje w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia i wieczorem, 
lokalne napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe w miejscach 
i godzinach wyznaczonych przez hotel. W przypadku małej ilości 

gości w kwietniu i w październiku możliwa zmiana formuły obia-
dów z bufetu na wybór z menu.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: siłownia, sala fitness. Na terenie hotelu wellness (ok. 
15 EUR/wejście) - ścieżka hydrotermalna, sauna, sauna fińska, 
jacuzzi; Spa - płatne zabiegi na twarz, ciało oraz masaże. Hotel 
położony jest na terenie 27-dołkowego pola golfowego - sklep 
z profesjonalnym sprzętem oraz cała infrastruktura golfowa do-
stępna za opłatą.
Internet
W całym hotelu internet Wi-Fi gratis.
www.arhotels.com

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Royal We dwoje

Zdecydowanie najnowszy ***** hotel na całym wybrzeżu. Minimalistyczne, designerskie wnętrza, świetne wyżywienie i bardzo dobrej klasy 
serwis to wizytówki tego hotelu. Polecamy!

Golf Almerimar – Almerimar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CAL CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Almeria

Przykładowy pokój standardowy

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel znajduje się niedaleko turystycznego centrum kurortu Roqu-
etas de Mar, gdzie znajdują się liczne restauracje, bary oraz sklepy. 
Niedaleko hotelu (ok.250 m) przystanek autobusowy - połączenia 
z Almerią. Do lotniska w Almerii ok. 35 km, a w Maladze ok. 195 km
Plaża
Hotel położony przy żwirowo - piaszczystej plaży. Na plaży pu-
blicznej leżaki i parasole płatne (ok. 7 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja z przestronnym lobby (odnowione w 2018 r.), restau-
racja bufetowa z show cooking, restauracja przy nadmorskiej 
promenadzie, restauracja azjatycka (bezpłatna dla gości pokoi 
junior suite royal, dla pozostałych płatna, konieczna wcześniej-
sza rezerwacja w recepcji), pub, bar w lobby, panoramiczny bar 
360°, snack bar przy basenie, taras słoneczny w otoczeniu zieleni 
z leżakami i parasolami, strefa basenowa (pow. ok. 2500 m2): 
basen o nieregularnym kształcie, duży brodzik dla dzieci z wozem 
strażackim ze zjeżdżalniami dla najmłodszych, basen ze zjeżdżal-
niami. Ponadto, butik, sale konferencyjne, fryzjer, parking. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (konieczny depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 367 klimatyzowanych pokoi rozlokowanych 
na 4 piętrach. W każdym pokoju łazienka (suszarka do włosów), 
sejf (płatny ok 2 EUR/dzień + depozyt), minibar (płatny), TV-sat, 
telefon oraz balkon (krzesełka balkonowe). Pokoje położone na 
parterze mają niewielki taras z wyjściem do ogrodu/ na taras 
słoneczny. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (w zależności od 
dostępności na miejscu). Większość pokoi z bocznym lub fron-
talnym widokiem na morze. Wszystkie pokoje zostały odnowione 
w ciągu ostatnich 3 lat. W każdym pokoju mogą być zakwatero-
wane max. 4 osoby, przy czym w pokoju będą zazwyczaj znajdo-
wać się tylko 2 łóżka typu queen size.
Pokoje standardowe (pow. ok. 28 m2) - wyposażenie jak wyżej, 
większość pokoi przeszła renowacje w 2017 roku.
Junior suite (pow. ok. 38 m2) - wyposażenie, jak wyżej, dodat-
kowo leżaki na plaży w cenie oraz możliwość jedzenia śniadań 
w restauracji a’la carte przy plaży (zarówno w przypadku leżaków, 
jak i restauracji konieczna wcześniejsza rezerwacja w recepcji).

Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje podawane w re-
stauracji głównej. Przekąski między posiłkami oraz lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe wg karty All Inclusive w godz. i miej-
scach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz 
dorosłych.
Internet
W lobby Wi-Fi gratis, stanowiska internetowe płatne.
www.mediterraneobay.com

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

Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek: duże baseny oraz zjeżdżalnie, animacje dla dzieci i dorosłych oraz smaczne wyżywienie docenią 
wszyscy Goście. Plus za renowacje dokonane w 2018 roku. Do tego naprawdę urokliwa, szeroka plaża. Polecamy!

Mediterraneo Bay Hotel & Resort – Roquetas de Mar +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3049 zł

KOD IMPREZY: CAL CENY 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 4820 5430 8399

Czerwiec od 3149 5099 5599 8849

Lipiec od 4249 6999 7430 12030

Sierpień od 3430 5470 6070 9470

Wrzesień od 3199 4970 5699 8649

Październik od 3070 4830 5470 8399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2999 4499 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 949 949 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położonyw centrum kurortu turystycznego Roquetas 
de Mar. W pobliżu hotelu znajduje się wiele lokalnych barów, 
restauracji oraz sklepów. Przystanek autobusowy ok. 50 m od 
hotelu – połączenia z Almerią. Do lotniska w Maladze ok. 195 km, 
w Almerii ok. 35 km.
Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowa plaża. Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, przestronne lobby, windy, restauracja główna, bary, ta-
ras słoneczny w palmowym ogrodzie, wydzielony taras słoneczny 
dla naturystów, duży basen ze zjeżdżalniami, jacuzzi, plac zabaw 
mini klub, sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów, 
parking. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR, 
wymiana ok. 1 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się 323 pokoje różnego typu rozlokowane 
w 7 piętrowym budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), z telefonem, TVsat, sejfem (ok. 19 EUR/ty-
dzień, depozyt ok. 10 EUR), minibarem (płatny), balkon lub taras 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dzieci do lat 2 gratis.
Pokoje standardowe (pow. ok.. 26 m2) - dla maksymalnie 4 osób, 
przy czym prosimy pamiętać, że w pokoju będą znajdowały się 
tylko 2 łóżka typu queen size (1,35 m x 2 m) i nie będzie możli-
wości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All inclusive. All Inclusive: śniadania, obia-
dy i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w godzinach 08:00 – 24:00, przekąski pomiędzy 
posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Codziennie bogate animacje dla dzieci i dorosłych, wieczorne 
show. Bezpłatnie: minigolf, ping pong, strzelanie z łuku, petanka.

Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

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

Bardzo dobry hotel znanej sieci Playa, którego mocnymi stronami są duży basen z jacuzzi oraz zjeżdżalniami, świetny serwis i wyżywienie. 
Dodatkowym plusem jest lokalizacja w centrum kurortu, która ułatwia korzystanie z atrakcji wybrzeża. Jeden z najbardziej popularnych 
hoteli na wybrzeżu. Polecamy!

Playacapricho – Roquetas de Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CAL CENY 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 1720 2120 3299 3970

Maj od 1849 2580 3499 4699

Czerwiec od 2120 3149 3970 5599

Lipiec od 3070 4720 5549 8299

Sierpień od 2880 4349 5230 7699

Wrzesień od 2380 3349 4399 6020

Październik od 1720 2549 3299 4699

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 1099 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120 

CENA OD

1720 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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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.

Fantastyczne miejsce na rodzinny wypoczynek - zjeżdżalnie oraz statek piracki z pewnością dostarczą wrażeń Małym Gościom, a dobrej 
klasy serwis oraz świetna kuchnia zadowolą Rodziców. Do tego dobre wyżywienie i lokalizacja przy plaży - to połączenia sprawia, że każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. Zapraszamy!

Zoraida Garden i Zoraida Park – Roquetas de Mar +
Kategoria lokalna: ****
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Zoraida Park

Zoraida Garden

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: poniedziałki

CENA OD

1949 zł

KOD IMPREZY: CAL CENY 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 3599 5070 7349

Maj od 2030 3270 4730 6570

Czerwiec od 1999 3399 4299 6020

Lipiec od 3249 5949 6930 11449

Sierpień od 2249 3670 5430 7799

Wrzesień od 1949 3099 4349 6020

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1970 2449 

Dopłata do All Inclusive GOLD od 371 742 

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
Hotele Zoraida Park i Zoraida Garden należy do znanej hiszpań-
skiej sieci hotelowej Evenia i tworzą kompleks Evenia Zoraida 
Resort. Hotele znajduje się niedaleko turystycznego centrum 
kurortu Roquetas de Mar. Przy hotelach znajduje się przystanek 
- połączenia autobusowe z Almerią. Do lotniska w Almerii ok. 
35 km, do lotniska w Maladze ok. 195 km
Plaża
Hotele położone przy żwirowej plaży. Leżaki i parasole na plaży 
płatne (ok. 7 EUR/dzień/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, restauracja główna, lobby bar, snack bar 
przy basenie, ogród z leżakami i parasolami oraz dużym basenem 
i brodzikiem (w basenach słodka woda), mini klub, pokój gier, 
disco bar, sala konferencyjna sklepik, parking. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (konieczny depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
Zoraida Garden. 342 pokoje rozlokowane w 5-piętrowym budyn-
ku. Wszystkie nowoczesne, klimatyzowane, z łazienką (suszarka 
do włosów, mini kosmetyki), z sejfem (płatny ok. i depozyt ok. 
20 EUR), małą lodówką, TV-sat (LCD 32’’), telefonem, balkonem 
(suszarki i meble balkonowe). Dziecko poniżej 2 lat wlicza się 
w maksymalne obłożenie pokoi. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (od ok. 16 m2) - dla max. 4 osób, przy czym 
w pokoju znajdować się będą tylko 2 łóżka (1,5 m x 2 m każde).
Zoraida Park. 460 nowoczesnych pokoi rozlokowanych w 5-pię-
trowym budynku. Wszystkie pokoje klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), z sejfem (płatny ok. 12 EUR/tydzień i de-
pozyt ok. 20 EUR), małą lodówką, TV-sat, telefonem, balkonem 
(suszarki i meble balkonowe). Dziecko poniżej 2 lat wlicza się 
w maksymalne obłożenie pokoi. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (od ok. 16 m2) - dla max. 4 osób, przy czym 
w pokoju znajdować się będą tylko 2 łóżka (1,5 m x 2 m każde).
Możliwa dopłata do widoku na morze (widok będzie boczny lub 
frontalny).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu 
w restauracji głównej. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

(10:00-02:00), tapas oraz hamburgery, frytki, kanapki i hot dogi. 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin/miejsca serwowa-
nych posiłków/napoi. Goście hotelowi mogą korzystać z barów ca-
łego kompleksu, przy czym posiłki główne muszą być spożywane 
w restauracji wybranego hotelu. Możliwa dopłata do All inclusive 
Premium. Szczegóły w systemie rezerwacyjnym i na R.pl
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz 
dorosłych. Siłownia gratis.
Internet
W całym hotelu (także w pokojach) Wi-Fi gratis, stanowiska in-
ternetowe płatne dodatkowo.

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



212

Hiszpania Costa Almeria

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel znajduje się w centrum kurortu Roquetas de Mar. W po-
bliżu szeroki wybór restauracji, barów oraz sklepów. Przy hotelu 
znajduje się przystanek - połączenia autobusowe z Almerią. Do 
lotniska w Almerii ok. 35 km.
Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowo - piaszczysta. Leżaki 
i parasole na plaży płatne (ok. 7 EUR/os). Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok. 12 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, bar, taras słoneczny z leżakami i parasola-
mi, basen, brodzik (w basenach słodka woda), miniklub, przecho-
walnia bagażu, wypożyczalnia samochodów, parking.
Pokoje
W hotelu znajduje się 515 pokoi różnego typu. Wszystkie klimaty-
zowane, z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, lodówką (możli-
wa opłata), sejfem (płatny ok. 14 EUR/ tydzień) oraz z balkonem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka gratis (na potwierdze-
nie). Pokoje dla osób niepełnosprawnych na zapytanie.
Pokoje superior (pow. ok. 16 m2) – dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju będą znajdować się tylko 2 łóżka typu queen size i nie 
będzie możliwości wstawienia dostawek. Widok na morze za 
dopłatą.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Za dopłatą All Inclusi-
ve: Śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu. Lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz przekąski w ciągu dnia 
w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
W sezonie (od połowy czerwca do połowy września) hotel prowa-
dzi animacje dla dorosłych oraz mini klub dla dzieci. Dodatkowo 
płatne: centrum wellness (basen z hydromasażami, łaźnia turec-
ka), zabiegi na twarz i ciało w hotelowym Spa, niewielka siłownia.
Internet
Wifi na terenie całego hotelu gratis.
www.besthotels.es

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Hotel należący do jednej z najbardziej znanych sieci hotelowych Best. Pokoje nie są najnowsze, ale są zadbane i wygodnie urządzone. Hotel 
chwalony za duży basen, różnorodne wyżywienie, a także przyjazną obsługę.

Best Sabinal – Roquetas del Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2049 zł

KOD IMPREZY: CAL CENY 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 2930 3970 5230

Maj od 2049 2799 3770 5020

Czerwiec od 2170 3099 3970 5520

Lipiec od 3199 5049 5699 8770

Sierpień od 3120 4420 5549 7720

Wrzesień od 2220 3070 4049 5470

Październik od 2199 3020 4020 5399

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1099 1120 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w  niewielkiej miejscowości Almerimar. Przy 
hotelu znajduje się nadmorska promenada, którą można dojść 
do portu (ok. 400 m). Tam kilka restauracji, barów oraz sklepów 
z pamiątkami, apteka i market. Ok. 500 m. od hotelu znajduje się 
przystanek autobusowy dowożący do Roquetas de Mar oddalo-
nego o ok. 15 km i do Almerii. Do lotniska w Almerii ok. 45 km.
Plaża
Hotel położony przy szerokiej i żwirowej plaży. Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 6 EUR/os). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby, restauracja, bar/snack bar przy basenie, 
2 duże baseny z wyspami i/lub mostkiem - w jednym z nich jest 
wydzielona płytsza część, która może spełniać funkcję brodzika (w 
basenach słodka woda), mały park wodny, zadbany ogród z leża-
kami i parasolami, plac zabaw, mini klub (3-12 lat), możliwość wy-
najęcia opiekunki, sale konferencyjne, fryzjer, room service (płatny).
Pokoje
Hotel dysponuje 278 pokojami różnego typu. Wszystkie pokoje 
klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefo-
nem, sejfem (gratis) i balkonem (krzesełka i stolik). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. W hotelu znajdują się 4 poko-
je przystosowane dla osób niepełnosprawnych na potwierdzenie.
Pokoje standardowe (ok. 18 m2) - dla max. 3 osób (2+1). Istnieje 
możliwość dopłaty do pokoju z widokiem na morze.
Pokoje twin sea view (ok. 18 m2) - na potwierdzenie, z widokiem 
na morze, dla max 4 osób (2+2), ale w pokoju będą znajdowały 
sie tylko 2 łóżka typu queen size 1,35 m x 2 m i nie będzie miejsca 
na wstawienie dostawek.
Dziecko do lat 2 wlicza się do maksymalnego obłożenia pokoi.
Brak pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Hotel nie akceptuje zwierząt.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Za dopłatą All inclusi-
ve: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, przekąski 
i tapas, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe w miejscach 
wyznaczonych przez hotel (11:00-23:30).

Możliwa dieta wegetariańska i bezglutenowa (konieczna adno-
tacja w rezerwacji).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi codzienne animacje dla dzieci i dorosłych od 20 
czerwca do 10 września.
Bezpłatnie: rzutki, tenis stołowy, siłownia, basen kryty i jacuzzi. 
Płatne: kort tenisowy, bilard, sauna i łaźnia turecka (ok. 5 EUR/
wejście), masaże. Hotel zapewnia program animacyjny dla do-
rosłych i dzieci.
Internet
Wifi w pokojach oraz ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.arhoteles.com

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

Bardzo sympatyczne i godne polecenia miejsce - duże baseny oraz lokalizacja przy plaży ucieszą nie tylko rodziny, a dobre restauracje 
rybne w marinie zadowolą zwolenników kuchni hiszpańskiej. Do tego pole golfowe znajdujące się obok hotelu (płatne dodatkowo) - 
dla wszystkich tych, którzy chcą spróbować sił w tym ekskluzywnym sporcie.

Almerimar – Almerimar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CAL CENY 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 2249 3270 4270 5970

Lipiec od 2849 4299 5270 7699

Sierpień od 2399 3399 4520 6199

Wrzesień od 2099 2999 4020 5520

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 849 870 

Dopłata do All Inclusive od 637 1274 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Almeria

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony jest w centrum kurortu turystycznego Roquetas 
de Mar. W pobliżu hotelu znajduje się wiele lokalnych barów, 
restauracji oraz sklepów. Przystanek autobusowy ok. 50 m od 
hotelu – połączenia z Almerią. Do lotniska w Almerii ok. 35 km.
Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowa plaża. Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, taras słoneczny w ogro-
dzie palmowym z leżakami i parasolami, duży basen ze zjeżdżal-
niami, jacuzzi, plac zabaw dla dzieci, mini klub, pralnia (płatna), 
garaż (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 
10 EUR, wymiana ok. 1 EUR).
Pokoje
Hotel dysponuje 496 pokojami różnego typu rozlokowanymi 
w 6 piętrowym budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (bezpłatny), 
minibarem (płatny), balkon lub tarasem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dzieci do lat 2 gratis (dziecko wlicza się do maksy-
malnego obłożenia pokoju). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 23 m2) - dla max 3 osób, dwa łóżka 
o wymiarach 1,05 m x 2 m lub jedno łóżko 1,8m x 2m, dla trzeciej 
osoby będzie wstawiona dostawka. Możliwa dopłata do widoku 
na morze (widok może być boczny lub frontalny).
Apartamenty z 1 sypialnią (pow. ok. 45 m2) – dla max 5 osób, 
osobna sypialnia (dwa łóżka o wymiarach 1,05m x 2m lub jedno 
łóżko 1,8m x 2m), pokój dzienny (z rozkładaną sofą) połączo-
ny z aneksem kuchennym (toster, sztućce, naczynia, lodówka, 
kuchenka mikrofalowa). Możliwa dopłata do widoku na morze 
(widok może być boczny lub frontalny).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. All inclusive 
za dopłatą: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. Lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, przekąski pomiędzy posiłka-
mi i lody w godzinach wyznaczonych przez hotel. Możlwia dieta 
bezglutenowa - konieczny zapis w rezerwacji oraz zgłoszenie 
w recepcji.

Program sportowy i animacyjny
Codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, wieczorne show. Bez-
płatnie: minigolf, petanka, ping-pong.
Internet
Dostęp do Wi-Fi w pokojach bezpłatny

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Jeden z najlepszych 4* hoteli na wybrzeżu Almerii. Rodziny docenią zakwaterowanie w apartamentach z osobą sypialnią, najmłodsi 
zjeżdżalnie, a wszyscy szeroką i świetnie zagospodarowaną plażę oraz bogate i smaczne wyżywienie. Zapraszamy!

Best Roquetas – Roquetas de Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CAL CENY 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 2870 3849 5130

Czerwiec od 2199 3120 4020 5549

Lipiec od 3299 5199 5849 9020

Sierpień od 2970 4230 5299 7399

Wrzesień od 2149 3270 3930 5799

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 1099 1120 

Dopłata do All Inclusive od 434 868 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hiszpania Costa Almeria

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Nie najnowszy, ale bardzo dobrze oceniany hotel, położony przy 
nadmorskiej promenadzie. Do niewielkiego portu jachtowego 
uważanego za centrum turystyczne miejscowości ok. 2 km, po 
drodze szeroki wybór restauracji oraz barów. Przy hotelu znajduje 
się przystanek - połączenia autobusowe z Almeria i Roquetas de 
Mar. Do lotniska w Almerii ok. 30 km, do lotniska w Maladze ok. 
195 km
Plaża
Hotel położony przy żwirowo - piaszczystej plaży. Leżaki i para-
sole na plaży płatne (ok. 7 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, snack bar przy basenie 
(lipiec - sierpień), taras słoneczny w ogrodzie, leżaki i parasole, 
basen, basen ze zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci (w basenach 
słodka woda), jacuzzi, plac zabaw, mini klub, opiekunka (płatna, 
na zapytanie), sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów, 
parking (płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 10 
EUR i ok. 1 EUR/wymiana).
Pokoje
Hotel posiada 237 pokoi rozlokowanych w 6-piętrowym budyn-
ku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do 
włosów), telefonem, TV-sat, minibarem (płatny), sejfem (płatny 
dodatkowo - ok. 22 EUR/tydzień + depozyt) oraz z balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe, suszarka). Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat gratis (ilość ograniczona). Hotel posiada kilka pokoi dla osób 
niepełnosprawnych - dostępność na potwierdzenie.
Pokoje standardowe (pow. ok. 24 m2) - dla maksymalnie 4 osób, 
przy czym prosimy pamiętać, że w pokoju będą znajdowały się 
tylko 2 łóżka typu queen size (1,35 m x 2 m) i nie będzie możli-
wości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All inclusive. All Inclusive: śniadania, obia-
dy i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w godzinach 08:00 – 24:00, przekąski pomiędzy 
posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: ping pong, petanka, gry planszowe, mini golf (ko-
nieczny depozyt za sprzęt). Płatne: bilard, paddle i tenis ziemny 
(korty w okolicy hotelu). Hotel prowadzi bogaty program anima-
cyjny dla dzieci i dorosłych.
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Hotel nie jest najnowszy, ale bardzo zadbany i ze świetnymi opiniami naszych Kllientów. Fajne miejsce nie tylko na rodzinny wypoczynek. 
Dla najmłodszych strefa wodna ze zjeżdżalniami, dla poszukujących rozrywek bary i dyskoteki Aquadulce, a dla wszystkich fantastyczna 
kuchnia. Polecamy!

Playadulce – Aquadulce 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1720 zł

KOD IMPREZY: CAL CENY 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 1720 2120 3299 3970

Maj od 1849 2549 3499 4699

Czerwiec od 2099 3020 3930 5470

Lipiec od 2999 4570 5430 8049

Sierpień od 2820 4220 5130 7470

Wrzesień od 2349 3249 4349 5849

Październik od 1720 2549 3299 4699

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 1099 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Almeria

All Inclusive za dopłatą 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.

Idealny hotel nie tylko na rodzinne wakacje. Bardzo dobre wyżywienie, miła obsługa i możliwość korzystania z bogatej infrastruktury 
wodnej (w tym parku wodnego) dwóch hoteli to niewątpliwe atuty hotelu. Do tego piękna, szeroka plaża tuż tuż. Polecamy!

Playalinda – Roquetas de Mar 
Kategoria lokalna: ****
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Hiszpania Costa Almeria

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CAL CENY 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 1620 2080 3130 3849

Czerwiec od 2099 3049 3930 5520

Lipiec od 3049 4649 5520 8199

Sierpień od 2849 4280 5199 7570

Wrzesień od 2349 3299 4349 5930

Październik od 2199  4099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 1099 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120 

CENA OD

1620 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 znajduje się w centrum kurortu Roquetas de Mar, do portu 
ok. 4 km. W pobliżu szeroki wybór restauracji, barów oraz skle-
pów. Przy hotelu znajduje się przystanek - połączenia autobuso-
we z Almerią. Do lotniska w Almerii ok. 35 km., do lotniska w Ma-
ladze ok. 195 km. Uwaga! Osoby wybierające zakwaterowanie 
w hotelu Playalinda na początku czerwca i pod koniec września 
mogą zostać przekwaterowane do hotelu Playasol.
Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowa plaża. Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bar, taras słoneczny z leża-
kami i parasolami, basen (słodka woda), room service (płatny, 
dostępny w godz. 11:00-13:00 i 19:00-21:00), pralnia i prasowalnia 
(płatne), wypożyczalnia samochodów. Hotel dzieli również strefę 
basenową z hotelem Playasol i tam dostępne: snack bar (lipiec - 
sierpień), ogród, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, duży 
basen (pow. ok. 800 m2) ze zjeżdżalnią i z jacuzzi, strefa wodna 
ze zjeżdżalniami (dla osób o wzroście od 120 cm), mini klub. Ho-
tel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR + 1 EUR/
wymiana). Uwaga! Osoby wybierające zakwaterowanie w hotelu 
Playalinda mogą zostać przekwaterowane do hotelu Playasol.
Pokoje
Hotel posiada 130 przestronnych pokoi rozlokowanych na 7 pię-
trach (część pokoi została odświeżona). Wszystkie klimatyzowa-
ne, wygodnie urządzone, z łazienką (suszarka do włosów), telefo-
nem, TV-sat, minibarem (płatny), sejfem (płatny dodatkowo ok. 
22 EUR/tydzień + depozyt) oraz z balkonem (meble balkonowe, 
suszarka). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - gratis (ilość ograni-
czona). Hotel akceptuje zwierzęta do 15 kg (opłata na miejscu).
Pokoje standardowe (pow. ok. 28 m2) - dla max 4 osób, przy czym 
należy pamiętać, iż w pokoju znajdować się będą tylko 2 łóżka 
typu queen size i nie będzie możliwości wstawienia dostawek. 
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All inclusive. All Inclusive: śniadania, obia-
dy i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezal-

koholowe w godzinach 08:00 – 24:00, przekąski pomiędzy posił-
kami w godzinach wyznaczonych przez hotel. Dodatkowo Klienci 
mogą korzystać z All Inclusive przy basenie hotelu Playasol.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: ping pong, petanka, gry planszowe, mini golf (koniecz-
ny depozyt za sprzęt). Hotel zapewnia bogaty program animacyjny 
dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo, dla Najmłodszych Gości w są-
siednim hotelu Playasol dostępny FIGLO KLUB Rainbow z anima-
cjami w języku polskim (od połowy czerwca do połowy września).
Internet
Wi-fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Almeria

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel znajduje się w centrum kurortu Roquetas de Mar. W po-
bliżu szeroki wybór restauracji, barów oraz sklepów. Przy hotelu 
znajduje się przystanek - połączenia autobusowe z Almerią. Do 
lotniska w Almerii ok. 35 km (transfer ok. 45 min), do lotniska 
w Maladze ok. 195 km
Plaża
Przy hotelu, publiczna, szeroka, żwirowo - piaszczysta. Leżaki 
i parasole na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, snack bar przy basenie 
(lipiec - sierpień), ogród z tarasami słonecznymi, leżakami i para-
solami, duży basen (pow. ok. 800 m2) ze zjeżdżalnią, jacuzzi (dla 
dorosłych), brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), wy-
budowana w 2016 roku strefa wodna ze zjeżdżalniami dla dzieci 
i dorosłych (o wzroście minimum 120 cm), plac zabaw, mini klub, 
wypożyczalnia samochodów, parking (płatny ok. 20 EUR/dzień), 
sklep z pamiątkami. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 
ok. 10 EUR + ok.1 EUR/wymiana).
Pokoje
Hotel posiada 313 rozlokowanych w  7 piętrowym budynku. 
Wszystkie klimatyzowane, wygodne, z  łazienką (suszarka do 
włosów), telefonem, TV-sat, minibarem (płatny), sejfem (płatny 
ok. 22 EUR/tydzień + depozyt), balkonem lub tarasem (meble 
balkonowe). W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka (ok. 1,05 m x 2 
m) i rozkładany fotel (ok. 1,8 m x 0,9 m). Hotel posiada kilka pokoi 
dla osób niepełnosprawnych - dostępność na potwierdzenie. Hotel 
akceptuje zwierzęta do 15kg (konieczna wcześniejsza rezerwacja).
Pokoje standardowe (ok. 20 m2) - dla max 3 (tylko w układzie 
2+1 lub 2 + infant).
Uwaga! W pokoju wraz z rodzicami może być zakwaterowane 
dziecko do 2 roku życia, ale nie będzie możliwości wstawienia 
łóżeczka.
Konfiguracja 2 osób dorosłych + 1 dziecko + infant nie jest możliwa!
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do All inclusive. All Inclusive: śniadania, obia-
dy i kolacje w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bez-

alkoholowe w godzinach 08:00 – 24:00, przekąski pomiędzy 
posiłkami w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: siłownia, ping pong, petanka, gry planszowe, mini 
golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: bilard, paddle i te-
nis ziemny (korty w okolicy). Hotel zapewnia bogaty program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych. W hotelu znajduje się strefa 
wellness i SPA (płatna).
Internet
Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu gratis.
www.playasenator.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Hotel znany przede wszystkim z bogatych animacji i bardzo dobrego wyżywienia. Do tego możliwość dopłaty do All Inclusive - dla ceniących 
wygodę tych programów. Polecamy przede wszystkim dla rodzin z dziećmi ze względu na wakacyjne animacje w języku polskim (figloklub) 
oraz strefę wodną ze zjeżdżalniami!

Playasol Spa – Roquetas de Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1720 zł

KOD IMPREZY: CAL CENY 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 1720 2120 3299 3970

Maj od 1849 2549 3499 4699

Czerwiec od 2120 3099 3970 5599

Lipiec od 3070 4720 5549 8299

Sierpień od 2880 4349 5230 7699

Wrzesień od 2380 3349 4399 6020

Październik od 1720 2549 3299 4699

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 999 1099 

Dopłata do All Inclusive od 560 1120 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Wybudowany w 2001 roku hotel znajduje się na obrzeżach Roqu-
etas. Do centrum miejscowości ok. 500 metrów (restauracje, bary 
oraz sklepy). Do centrum handlowego Gran Plaza ok. 800 m. Do 
lotniska w Almerii ok. 40 km, do lotniska w Maladze ok. 205 km.
Plaża
Długa, szeroka, żwirowa plaża Romanilla. Leżaki i parasole na 
plaży płatne (ok. 7 EUR/dzień/komplet).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, dwa bary (w tym jeden przy 
basenie), taras słoneczny w ogrodzie z leżakami i parasolami, 
basen, ze zjeżdżalniami (dla osób powyżej 120 cm wzrostu), bro-
dzik z wodnym placem zabaw (w basenach słodka woda), plac 
zabaw, pralnia (płatna), przechowalnia bagażu, wypożyczalnia 
samochodów, parking (płatny). Hotel nie zapewnia ręczników 
basenowych.
Pokoje
W hotelu znajdują się 323 pokoje rozlokowane w 5-piętrowym 
budynku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką (su-
szarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), sejfem (płatny ok. 
20 EUR/tydzień + 10 EUR depozyt), minibarem (płatny), telefo-
nem, TV-sat oraz z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie). Hotel posiada pokoje 
dla osób niepełnosprawnych. Hotel akceptuje zwierzęta domowe 
(do 8 kg, za opłatą ok. 10 EUR/dzień).
Pokoje standardowe (pow. ok. 35 m2) – dla max 4 osób, pokoje 
z widokiem na ulicę/miasto. Istnieje możliwość dopłaty do pokoi 
od strony basenu i morza.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:30-15:30) 
i obiadokolacje (20:00-22:30), przekąski pomiędzy posiłkami 
w ciągu dnia oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(11:00-23:00). Za opaskę All Inclusive pobierany jest zwrotny 
depozyt 10 EUR/os.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania z boiska 
multisportowego oraz boiska do siatkówki plażowej - w miarę 

dostepności na miejscu. Konieczna wcześniejsza rezerwacja 
w recepcji.
Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu gratis

Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

Hotel ten jest bardzo dobrze utrzymany i cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród naszych Klientów. Dużo atrakcji dla Najmłodszych – 
plac zabaw, basen, zjeżdżalnie i animacje zapenią udany wypoczynek rodzinom. Dodatkowo szeroka i piaszczysta plaża oraz promenada 
zachęcają do wieczornych spacerów.

ALEGRIA Colonial Mar – Roquetas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2320 zł

KOD IMPREZY: CAL CENY 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 2320 3449 4399 6270

Czerwiec od 2499 3730 4699 6730

Lipiec od 3570 6099 6470 10699

Sierpień od 3220 5049 5899 8949

Wrzesień od 2449 3630 4599 6570

Październik od 2399  4520 

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

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni



220

Hiszpania Costa Dorada

      –› Wyloty z: Warszawy, Katowic, Gdańska  
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Costa Dorada
Costa Dorada nazywane „Złotym Wybrzeżem” 
obejmuje pas wybrzeża śródziemnomorskiego 
między ujściem rzeki Ebro, a Barceloną. Region 
ten słynie z pięknych, długich, piaszczystych 
plaż, których jest tu ponad 90 kilometrów, 
gdzieniegdzie poprzetykanych niewielkimi 
zatoczkami calas tworzącymi piękną scenerię. 
Ten rejon Katalonii znany jest również z uprawy 
winorośli i produkcji wina – położone w zasięgu 
półdniowej wycieczki winnice w Penedes wpro-
wadzają w tajniki uprawy i produkcji znanego 
wina Torres. Wzdłuż wybrzeża jeździ kolej, która 
ułatwia podróżowanie do Tarragony (stolica 
prowincji) oraz do samej Barcelony. 

W regionie
Salou
Największa miejscowość turystyczna, pełna ży-
cia, kafeterii, barów i sklepów. Kurort charakte-
ryzują 2 piękne, szerokie i piaszczyste plaże oraz 
szereg niewielkich zatoczek. W Salou znajduje 
się PortAventura – jedno z największych parków 
rozrywki w Europie - składa się z parku wodnego 
(PortAventura Caribe Aquatic Park), wesołego 
miasteczka (PortAventura Park) oraz nowowy-
budowanego Parku Ferrari (Ferrari Land Park). 
Coś dla siebie znajdą tutaj nie tylko amatorzy 
mrożących krew w żyłach kolejek górskich ale 

także dzieci oraz amatorzy spokojniejszych roz-
rywek (Park oferuje kilkanaście różnych show 
inspirowanych różnymi kulturami). Polecamy!
Cambrils
Dawny port rybacki, a obecnie jeden z ważniej-
szych kurortów Costa Dorady. Swą popularność 
miasteczko zawdzięcza głównie rozległym 
plażom i licznym restauracjom rybnym. Wzdłuż 
wybrzeża biegnie promenada łącząca miastecz-
ko z Salou. 

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: lokalnego 
podatku katalońskiego płatnego przy zakwa-
terowaniu (hotele 5*- ok 2,50 EUR/os./dzień, 
hotele 4*- ok 1 EUR/os./dzień, hotele 3*- ok 
0,45 EUR/os./dzień), 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.

HISZPANIA

COSTA DORADA

Salou

Cambrils

Francja

Barcelona

Hiszpania

Costa
Dorada

Francja

Hiszpania
Costa Dorada

Costa Dorada to wybrzeże Katalonii, gdzie piasek mieni się 
złotem w promieniach słońca. To piękne plaże z łagodnym 
zejściem do morza, gdzie woda spokojnie obmywa stopy na 
tym złotym piasku. To ukryte w górach wodospady, winnice 
produkujące jedne z najlepszych hiszpańskich win, rzymskie 
dziedzictwo w Tarragonie i modernistyczna Barcelona widziana 
przez pryzmat architektury Gaudiego. To również moc atrakcji 
i adrenaliny w największym parku rozrywki PortAventura, 
a na tych lubiących bardziej obcować z naturą czeka park 
naturalny delty Ebro. Do tego kuchnia Hiszpanii – jak zwykle 
w najlepszym wydaniu. Zapraszamy na Costa Dorada – Złote 
Wybrzeże Hiszpanii.

Informacje ogólne 

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

Czas
Taki sam jak w Polsce.

Język urzędowy
Hiszpański

Waluta
EUR - Euro. Można płacić kartami kredy-
towymi i korzystać z bankomatów. W ku-
rortach turystycznych istnieje wiele miejsc 
w których można wymienić walutę.

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

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

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Hiszpa-
nii trwa od 01.07 do 31.08.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 10 EUR; 
woda 1 l. - 1 EUR; 
piwo w barze od 1,5 EUR; 
kawa od 1 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic i Gdańska. 
Zbiórka na 2 godz. przed planowanym 
wylotem przy stanowisku 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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Wycieczki lokalne

Magiczna Barcelona
Całodzienna wizyta w stolicy Katalonii, podczas której zobaczymy 
najważniejsze atrakcje miasta. Zapraszamy do miasta Antonio 
Gaudiego, gdzie nie zabraknie symbolu i wizytówki Barcelony – 
niesamowitego kościoła La Sagrada Familia. Wjedziemy również 
na wzgórze Montjuic, aby zobaczyć zapierającą dech w piersiach 
panoramę miasta. Miłośnikom piłki nożnej zaoferujemy fanta-
styczne przeżycia podczas zwiedzania kultowego stadionu Bar-
celony Camp Nou (dla chętnych). W czasie wolnym proponujemy 
spacer tętniącym życiem o każdej porze dnia i nocy deptakiem La 
Rambla. Zwieńczeniem naszej wycieczki będzie przepiękny pokaz 
słynnych Magicznych Fontann. To jedyna i niepowtarzalna okazja, 

aby poznać wszystkie oblicza Barcelony, zobaczyć ją zarówno 
w dzień, jak i w nocy! Cena od 209 zł/os.

Katalonia w pigułce
Podczas tej wycieczki będziemy mieli okazję poznać bliżej Katalo-
nię, czyli najbardziej autonomiczny rejon Hiszpanii. Katalończycy od 
wieków uważają się za odrębny naród, mający niewiele wspólnego 
z Hiszpanią. Odwiedzimy wpisaną na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO Tarragonę, słynącą z rzymskich zabytków oraz prze-
pięknej starówki. Zapoznamy się z winiarskimi tradycjami regionu, 
podczas wizyty w znanej na całym świecie winiarni Torres. Odwie-
dzimy duchowe centrum Katalonii, czyli ukryte w masywie gór-
skim sanktuarium Czarnej Madonny Montserrat. To miejsce jest dla 
Hiszpanów tym, czym Jasna Góra dla Polaków. Cena od 259 zł/os. 

Katalonia w pigułce to majestatyczne szczyty 
Montserrat, sanktuarium Czarnej Madonny oraz  
rzymskie dziedzictwo Tarragony; to wszystko 
okraszone smakiem wspaniałych win Torres. 
Ale królowa może być tylko jedna – ze Złotego 
Wybrzeża absolutnie nie można wyjechać, nie 
odwiedzając Barcelony!

Kinga Rubik i Jędrzej Miś
Rezydenci Rainbow

Hiszpania
Costa Dorada
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Barcelona

Barcelona
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Port Aventura
Port Aventura to największe wesołe miasteczko w Europie Połu-
dniowej. Dzięki wspaniałemu wystrojowi w ciągu jednego dnia 
można odbyć tam wycieczkę dookoła świata i odwiedzić Chiny, 
Polinezję, Meksyk, Dziki Zachód, oraz kraje śródziemnomorskie. 
W parku czeka ponad 100 atrakcji dla osób w każdym wieku, 
wsród których wyróżnia się m. in. Shambhala - jedna z najwyż-
szych kolejek górskich w całej Europie. Orzeźwienie w upalny 
dzień przynoszą wodne rollercoastery, zaś osoby preferujące 
spokojniejsze wrażenia zadowolą liczne tematyczne przedsta-
wienia, wycieczka pociągiem dookoła parku oraz tajemniczy 
gabinet luster. Najmłodszym turystom dedykowana jest część 
parku Sesamo Aventura, gdzie w klimatach rodem z Ulicy Sezam-
kowej maluchy mogą skorzystać ze specjalnie przystosowanych 
dla siebie atrakcji. Cena od 219 zł/os. 

Katamaran Ocean Fly
Spragnionych relaksu zapraszamy na 3-godzinny rejs katama-
ranem wzdłuż Złotego Wybrzeża. Podczas rejsu gwarantujemy 
nie tylko przepiękne widoki, ale również możliwość kąpieli na 
otwartym morzu! W barze na pokładzie obowiązuje all inclusive. 
Cena od 169 zł/os.

Ferrari Land
Każdy fan Ferrari ma dwa marzenia. Są to przejażdżka legendar-
nym czerwonym autem i wizyta w Ferrari World w Abu Dhabi. Od 
kwietnia 2017 roku ich spełnienie staje się prostsze, bo zamiast 
do Emiratów Arabskich, można udać się do PortAventura World 
w Hiszpanii. Ferrari Land to najnowszy park tematyczny komplek-
su PortAventura World. To obecnie na jego terenie znajduje się 
najwyższy rollercoaster w tej części Europy - RedForce. RedForce 
bije europejskie rekordy wysokości (112m) oraz szybkości (180 
km/h). Wspaniała rozrywka dla miłośników sportów samocho-
dowych. Cena ok. 25 EUR/os. 

Zwiedzanie 

Rowerem do Cambrils
Podczas pobytu w Salou warto odbyć wycieczkę rowerową do 
Cambrils. Malownicza ścieżka rowerowa prowadzi prawie cały 
czas nad brzegiem morza, a na miejscu czekają restauracje z naj-
lepszymi rybami i owocami morza w okolicy.

Sitges
Jeden z najbardziej malowniczych kurortów Costa Dorada znaj-
dujący się pomiędzy Tarragoną a Barceloną. Ładna promenada 
i starówka, 4 kilometrowa plaża, najstarsze chiringuito - czyli bar 
plażowy - w Hiszpanii, a także liczne kluby. Dodatkowo to miasto 
różnych festiwali, karnawału i parad. 

Z dziećmi

Pokaz tańczących fontann w Salou
Przepiękne show wieczorową porą, którego nie można przegapić! 
Wodny pokaz z udziałem muzyki i efektów laserowych pozwoli 
spędzić miły wieczór w Salou.

Park wodny Aquopolis
Aquapolis w La Pineda to park wodny, w którym można skorzy-
stać z licznych atrakcji dla osób w każdym wieku – adrenaliny 
dostarczą Kamikaze oraz zjeżdżalnia Black Hole, gdzie trasę 
pokonujemy w zupełnych ciemnościach; miłośników relaksu 
przyciągnie Błękitna Laguna, a na najmłodszych czeka Wyspa 
Skarbów. Wszystkich bez wyjątku Gości natomiast zachwyci 
wspaniały pokaz delfinów! Cena od 129 zł/os. 

Karting Salou
Coś dla fanów motoryzacji i sportowej rywalizacji. Położony w Sa-
lou słynie z dobrze przygotowanych torów, doskonałego sprzętu 
i profesjonalnej obsługi. Fajna rozrywka dla całej rodziny.
www.kartingsalou.com

Relaks

Port Aventura Caribe Aquatic Park
Aquapark Caribe to trzeci park z rodziny Port Aventura. Jego 
największą atrakcją jest gigantyczna zjeżdżalnia King Khajuna 
– jedna z najwyższych zjeżdżalni typu Kamikaze w Europie. Po-
kręcone El Torrente to istny wodny rafting, zaś na zjeżdżalni Rapid 
Race można pościgać się z przyjaciółmi – kto pierwszy dotrze na 
dół? Do wypoczynku natomiast zachęca otoczony palmami basen 
Rajska Plaża z wodnymi łóżkami do masażu oraz sztuczna rzeka 
Rio Loco o długości 1,5 kilometra. Cena – 29 EUR/os., 25 EUR/
dziecko (4 – 10 lat). 

Nits Daurades
„Złote noce” to odbywający się w sierpniu w Salou letni festiwal, 
któremu towarzyszą liczne koncerty, pokazy i imprezy. Koniec 
festiwalu zwieńczony jest fantastycznym pokazem fajerwerków. 

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.

Tarragona
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Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w najważniejszym kurorcie Costa Dorada - Salou. 
W pobliżu liczne restauracje, bary i sklepy z pamiątkami. Do stacji 
kolejowej (połączenia z Tarragoną i Barceloną) ok. 1 km. Do lotni-
ska w Barcelonie ok.100 km.
Plaża
Do szerokiej, piaszczystej plaży Levante ok. 600 m (przejście uli-
cami kurortu). Leżaki i parasole płatne dodatkowo (ok. 5 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, dwa baseny i brodzik (w 
basenach słodka woda), taras słoneczny w ogrodzie z leżakami 
i parasolami, miniklub i plac zabaw dla dzieci, sale konferencyjne, 
pralnia (płatna), wypożyczalnia samochodów, parking publiczny 
(płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR 
+ opłata za wymianę).
Pokoje
W hotelu znajdują się 317 pokoi rozlokowanych w 5-piętrowym 
budynku. Wszystkie nowoczesne i gustowne, klimatyzowane, 
z  łazienką (suszarka do włosów), TVsat, lodówką, czajnikiem 
(dodatkowo płatny ok. 15 EUR/tydz), sejfem (bezpłatny) oraz 
z balkonem (meble balkonowe). Możliwa dopłata do pokoi od 
strony basenu. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis – na potwier-
dzenie. Pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych na 
potwierdzenie. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 17 m2) – dla max 3 osób, dziecko 
do 2 lat wlicza się w maksymalnie obłożenie pokoju.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do trzech posiłków (śniadania, obiady i obiadokolacje). 
Dieta bezglutenowa na potwierdzenie.
Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i dorosłych. 
Bezpłatnie: siłownia, sauna, basen wewnętrzny (do dyspozycji 
tylko dla osób dorosłych), tenis stołowy (możliwy depozyt za 
sprzęt), bule, rzutki. Dodatkowo płatne: kort tenisowy, wypoży-
czalnia rowerów, mini golf, bilard.

Internet
Wi-fi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.h10hotels.com

We dwoje Dla rodzin

Wyremontowany kilka lat temu hotel znanej sieci hotelowej H10 – gustowne wnętrza w stylu vintage dodają hotelowi niewątpliwego 
uroku. Na Gości czekają komfortowe pokoje i bardzo dobra obsługa, a także bogate wyżywienie. Dla wielbicieli parków rozrywki – zaledwie 
300 metrów od hotelu znajdują się największe parki rozrywki Katalonii PortAventura i Ferrari Land.

H10 Vintage Salou – Salou +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1799 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: CDD CENY 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 2699 4599 4849 8020

Lipiec od 3449 6049 6099 10449

Sierpień od 2870 4849 5130 8449

Wrzesień od 1799 3499 3349 6199

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 1199 2049 

Wyloty w: środy

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony między miejscowościami Cambrils i Salou (przy-
stanek lokalnej komunikacji ok. 50 metrów od hotelu). Do stacji 
kolejowej w Salou ok. 2,5 km (na tyłach hotelu znajdują się tory 
kolejowe). W okolicy kilka restauracji. Do lotniska w Barcelonie 
ok 100 km.
Plaża
Hotel położony 150 m od szerokiej, piaszczystej plaży (przejście 
przez ulicę). Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bar, taras słoneczny z leża-
kami i parasolami, 2 baseny (w tym jeden z hydromasażami), 
brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), plac zabaw, mi-
niklub, sala konferencyjna, minimarket, przechowalnia bagażu, 
sejf (5 EUR/os./dzień), czajnik (15 EUR/os za cały pobyt + 10 EUR 
depozyt), żelazko (2 EUR/2 godziny + 10 EUR depozyt), parking 
(płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (gratis, koniecz-
ny depozyt ok. 10 EUR). Możliwość wypożyczenia rowerów 
(6 EUR/2 godz, 12 EUR/dzień).
Pokoje
W hotelu znajduje się 400 rozlokowanych w 4-piętrowym budyn-
ku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do 
włosów), TVsat, telefonem, lodówką, sejfem (ok. 5 EUR/dzien-
nie, ok. 30 EUR/tydzień) oraz z balkonem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis – na potwierdzenie. Hotel 
nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 20 m2) – przy czym w pokoju mogą 
znajdować się tylko 2 łóżka małżeńskie. Pokoje standardowe mają 
widok na tyły hotelu. Możliwa dopłata do pokoi od strony basenu.
Infant wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwość dopłaty do 
All inclusive: Śniadania, lunch i obiadokolacje w formie bufetu, 
przekąski między posiłkami, lody, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach na terenie hotelu (10:00 – 23:30).
Dieta bezglutenowa na zapytanie.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienny i wieczorny program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych. Raz w tygodniu muzyka na żywo. Bezpłatnie: 
ping pong, siłownia, łaźnia turecka, sauna. Płatne: bilard.
Internet
Wi-Fi na terenie całego hotelu gratis
www.besthotels.es

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Best Cambrils to godny polecenia hotel, ceniony za świetne i różnorodne wyżywienie, pomocną obsługę oraz wygodne i przestronne 
pokoje. Dodatkowo duży taras słoneczny z basenem i piękna plaża zaledwie 2 minuty spacerem od hotelu. Polecamy!

Best Cambrils – Cambrils 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CDD CENY 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 2699 3299 4930

Lipiec od 2599 4570 4770 8049

Sierpień od 2449 3799 4430 6770

Wrzesień od 1599 2749 3099 5020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1649 2470 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 520 499 

Dopłata do All Inclusive od 581 1162

CENA OD

1599 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel został w całości wyremontowany na przełomie roku 2016 
i 2017. Położony jest na granicy dwóch kurortów Cambrils i Salou. 
Do centrum Cambrils ok. 4,5 km, do centrum Salou ok. 1,5 km. 
Przystanek komunikacji lokalnej oraz supermarket przy hotelu. 
Do lotniska w Barcelonie ok. 100 km.
Plaża
Hotel położony przy pięknej, piaszczystej i szerokiej plaży. Leżaki 
i parasole na plaży płatne ok. 7 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bar, taras słoneczny z leżakami 
i parasolami, basen i brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), 
plac zabaw, mini klub, bezpłatny sejf, żelazko (2 EUR/godz), czaj-
nik (10 EUR/os za cały pobyt). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(płatne ok. 2 EUR/os + depozyt ok. 10 EUR/os). Możliwość wypo-
życzenia rowerów (2 godz/6 EUR/os., 4 godz/8 EUR/os.).
Pokoje
W hotelu znajduje się 472 pokoi, rozlokowanych w 4-piętrowym 
budynku. Wszystkie odnowione, wygodne, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów), TVsat led, telefonem, lodów-
ką, sejfem (bezpłatnie) oraz z balkonem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis – na potwierdzenie. Pokoje 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych na potwierdzenie. 
Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 22m2) – dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju mogą znajdować się tylko 2 łóżka małżeńskie (każde 
o szer. 1,35 m) lub dwa łóżka pojedyńcze (szer. 90 cm) oraz roz-
kladana sofa.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie różnorodnego bufetu. W ra-
mach buferu hotel przygotowuje dania bezglutenowe oraz bez 
laktozy.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienny i wieczorny program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych. Dwa razy w tygodniu muzyka na żywo. Bez-
płatne: tenis stołowy, boisko do siatkówki plażowej. Płatne: strefa 
wellness (ok. 5 EUR/wejście: sauna, basen kryty, siłownia), bilard.

Internet
Wi-fi gratis na terenie całego obiektu (również w pokojach)
www.besthotels.es

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Jeden z nielicznych hoteli na Costa Dorada położony przy samej plaży. Do tego nadmorska promenada łącząca Cambrils i Salou – długa 
na ponad 6 km. Pełny życia, świeżo wyremontowany hotel (remont ukończono na początku 2017 roku), z wygodnymi i ładnymi pokojami 
oraz bardzo smacznym wyżywieniem i dobrym serwisem. Hotel wart uwagi!

Best Maritim – Cambrils +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1770zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 3470 5220

Lipiec od 2799 4949 5099 8699

Sierpień od 2649 4249 4849 7520

Wrzesień od 1770 3099 3399 5599

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 499 499

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Położony w centrum Salou, w okolicy hotelu znajdują się sklepy, 
bary oraz restauracje. Do parków rozrywki Ferrari Land i PortA-
ventura ok. 2,5 km. Do lotniska w Barcelonie ok. 100 km.
Plaża
Około 200 metrów do głównej, piaszczystej plaży Salou - Llevant. 
Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, bar, basen, taras słoneczny z paraso-
lami, przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR/ręcznik).
Pokoje
Hotel oferuje 100 funkcjonalnie urządzonych pokoi różnego typu. 
Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (wanna lub prysznic, suszar-
ka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (płatny ok. 4 euro/dzień, 
depozyt ok. 10 Euro), lodówką, balkonem lub tarasem (meble bal-
konowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie).
Pokój Standardowy (pow. ok. 18 m2) - dla max 3 osób, jako do-
stawka pojedyncze łóżko.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie organizuje animacji. Płatne: siłownia oraz sauna.
Internet
Bezpłatny dostęp do wi – fi w miejscach ogólnodostępnych.
www.acquahotelsalou.com

We dwoje

Miejski hotel z gustownymi wnętrzami i wygodnymi pokojami. Docenią go szczególnie dorośli Goście ze względu na spokojną atmosferę 
w hotelu przy jednoczesnej bliskości miejskich rozrywek.

Acqua – Salou 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1820 zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 2220 3630 4049 6399

Lipiec od 2949 5120 5270 8899

Sierpień od 2899 4770 5199 8299

Wrzesień od 1820 3049 3399 5430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1770 2699 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 1220 1849 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Wyremontowany hotel położony jest w centrum miejscowości 
Salou. W okolicy hotelu znajdują się sklepy, bary oraz restauracje. 
Do parków rozrywki Ferrari Land oraz PortAventura ok. 2 km. Do 
lotniska w Barcelonie ok. 100 km.
Plaża
Piaszczysta plaża Llevant około 600 metrów od hotelu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, kawiarnia, basen, basen na dachu, 
jacuzzi, brodzik, taras słoneczny z parasolami, plac zabaw, ręczni-
ki basenowe (depozyt ok. 10 euro/ręcznik). Za dodatkową opłatą: 
wypożyczania samochodów.
Pokoje
Hotel oferuje 245 pokoi rozlokowanych w pięciopiętrowym bu-
dynku, wszystkie klimatyzowane, z łazienką (prysznic, suszarka 
do włosów), telefonem, TVSat, sejfem (gratis), małą lodówką oraz 
z balkonem lub tarasem. Możliwe wypożyczenie żelazka. Łóżecz-
ko dla dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie).
Pokój standardowy (pow. ok. 16 m2)- dla max 3 osób, jako do-
stawka pojedyncze łóżko.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Dodat-
kowo płatne: siłownia oraz pokój gier.
Internet
Wi – Fi na terenie hotelu bezpłatne.
www.hotelolympuspalace.com

We dwoje Dla rodzin

Położony w centrum turystycznego kurortu będzie idealnym wyborem dla osób poszukujących miejskich rozrywek. Nowoczesne oraz 
gustowne wnętrza to jego kolejne atuty, na uwagę zasługuje również basen i taras słoneczny na dachu. Hotel chwalony jest także za miłą 
obsługę oraz smaczne wyżywienie. Polecamy go zarówno dla par jak i dla rodzin.

Olympus Palace – Salou 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1849 zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 3820 4020 6720

Lipiec od 2949 5120 5270 8899

Sierpień od 2749 4399 4930 7699

Wrzesień od 1849 3199 3430 5699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1530 2220 

Cena za dziecko (3-12 lat) już od 1230 1920

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w centrum Salou, w pobliżu sklepy, bary i restau-
racje. Około 100 m od hotelu znajduje się przystanek komunikacji 
lokalnej z którego można dojechać do La Pineda czy Cambrils. Do 
lotniska w Barcelonie ok 100 km.
Plaża
Hotel położony ok 500 m od niewielkiej piaszczystej, zatokowej 
plaży Capellans. Do głównej plaży w Salou – Levante ok. 700 me-
trów. Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bar, taras słoneczny z leża-
kami i parasolami, 2 baseny (w tym jeden z hydromasażami), 
2 brodziki dla dzieci (w tym 1 ze zjeżdżalniami), plac zabaw, mini-
klub, sala konferencyjna, przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (gratis, konieczny depozyt ok. 10 EUR/os).
Pokoje
W hotelu znajdują się 384 pokoje, rozlokowane w  7-piętro-
wym budynku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), TVsat, telefonem, lodówką, sejfem (ok. 
25 EUR/tydzień) oraz z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat gratis – na potwierdzenie. Pokoje przystoso-
wane dla osób niepełnosprawnych na potwierdzenie. Hotel nie 
akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 22m2) – dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju będą znajdować się tylko 2 łóżka małżeńskie. Infant 
wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwość dopłaty do 
All inclusive: Śniadania, lunch i obiadokolacje w formie bufetu, 
przekąski między posiłkami, lody, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach na terenie hotelu (10:00 – 23:30).
Dieta bezglutenowa na zapytanie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienny i wieczorny program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: ping pong. Płatne: strefa well-
ness (ok. 8 EUR/os/wejście: basen kryty, sauna, łaźnia turecka, 
jacuzzi), bilard.

Internet
Wi-fi na terenie całego hotelu gratis.
www.besthotels.es

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Hotel położony w samym centrum turystycznego życia kurortu. Zdecydowany plus za smaczne i urozmaicone wyżywienie. Najbardziej 
popularny hotel z naszej oferty na Costa Dorada. Zapraszamy!

Oasis Park Salou – Salou 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1499 zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 1820 2970 3470 5399

Lipiec od 2570 4380 4720 7749

Sierpień od 2220 3420 4130 6130

Wrzesień od 1499 2399 2899 4430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1570 2249 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 699 699 

Dopłata do All Inclusive od 595 1190

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ****

Położenie
W spokojnej części Salou nazywanej Cap Salou, którą cechuje po-
szarpana linia brzegowa, z małymi zatoczkami „calas”. W okolicy 
kilka restauracji, puby, sklepy, supermarket. Do centrum Salou ok. 
2,5 km. Ok. 150 m od hotelu znajduje się przystanek komunikacji 
lokalnej i kolejki turystycznej którymi można dojechać do centrum 
Salou i pobliskiej La Pinedy. Do lotniska w Barcelonie ok 100 km. 
Plaża
Hotel położony przy niewielkiej, piaszczysto – kamienistej zatocz-
ce. Około 50 metrów dalej znajduje się nieco większa, również 
piaszczysto – kamienista plaża Cala Font.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bar, bar przy aquaparku 
(płatny dodatkowo), taras słoneczny z leżakami i parasolami, 
2  baseny (w tym jeden z  kryty), aqapark dla najmłodszych 
z licznymi zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci (w basenach słodka 
woda), plac zabaw, miniklub, garaż (płatny) sejf (3 EUR/dzień + 
10 EUR depozyt), żelazko (20 EUR depozyt). Hotel nie zapewnia 
ręczników basenowych.
Pokoje
W hotelu znajduje się 495 odświeżonych w 2019 roku pokoi, roz-
lokowanych w 5-piętrowym budynku. Wszystkie funkcjonalnie 
wyposażone, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), 
TVsat, telefonem, sejfem (ok. 3 EUR/dziennie, ok. 10 EUR/tydzień) 
oraz z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
gratis – na potwierdzenie. Pokoje przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych na potwierdzenie. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 20m2) – dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju będą znajdować się tylko 2 łóżka małżeńskie.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwość dopłaty do 
All inclusive: Śniadania, lunch i obiadokolacje w formie bufetu, 
przekąski między posiłkami, lody, lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barach na terenie hotelu (10:00 – 23:30).
Dieta bezglutenowa na zapytanie.
Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i dorosłych 
prowadzony jest przez animatorów Rainbow w terminach od po-

łowy czerwca do połowy września. Ponadto do dyspozycji Gości 
animacje hotelowe. Bezpłatnie: ping pong, siłownia. Płatne: strefa 
wellness (sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, bicze szkockie), bilard.
Internet
Bezpłatny dostęp do wi-fi w recepcji
www.besthotels.es

All Inclusive za dopłatą Dla rodzin

Bardzo dobry hotel ze względu na swoje położenie, zaplecze rekreacyjne - aquapark z wieloma atrakcjami dla najmłodszych oraz wygląd pokoi. 
Odpowiednie miejsce zwłaszcza na rodzinny wypoczynek. Niewielka plaża, ale za to z łagodnym zejściem do wody, 2 baseny i brodzik oraz plac 
zabaw – wszystko to stanowi infrastrukturę odpowiednią właśnie dla najmłodszych Gości. Do tego animacje, również w języku polskim. 

Best Cap Salou – Salou 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1620 zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 2999 4520

Lipiec od 2470 4180 4470 7399

Sierpień od 2249 3380 4099 6070

Wrzesień od 1620 2480 2899 4520

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 549 549 

Dopłata do All Inclusive od 602 1204

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony pomiędzy Cambrils i Salou. Do centrum Salou ok 
1,5 km a do centrum Cambrils ok. 5 km. Przystanek autobusowy 
znajduje przed hotelem (ok. 20 m) – autobusy kursują do PortA-
ventury, La Pinedy, Salou, Cambrils. Na tyłach hotelu przebiega 
trakcja kolejowa. Do lotniska w Barcelonie ok. 100 km.
Plaża
Położony przy długiej, piaszczystej plaży Platja del Cap de Sant 
Pere. Hotel od plaży dzieli promenada.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, windy, bary, basen, brodzik, jacuzzi, 
taras słoneczny z parasolami, miniklub (dla dzieci w wieku od 
4 do 12 lat), dodatkowo płatne: pralnia. Hotel nie zapewnia ręcz-
ników basenowych. Hotel nie akceptuje zwierząt
Pokoje
Hotel oferuje 320 funkcjonalnie urządzonych pokoi rozlokowa-
nych w czteropiętrowym budynku. Wszystkie klimatyzowane (od 
czerwca do września), z łazienką (wanna lub prysznic, suszarka 
do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (ok. 20 Euro/tydzień, depo-
zyt ok. 10 Euro), minibarem (płatny) oraz balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na po-
twierdzenie, dziecko wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju).
Pokój standardowy (pow. ok. 19 m2) - dla max 4 osób, przy 3 oso-
bach w pokoju jako dostawka mniejsze łóżko. Przy 4 osobach 
w pokoju dostępne tylko 2 łóżka małżeńskie i nie będzie możli-
wości dostawienia dodatkowych łóżek.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje dziennie animacje dla dzieci i dorosłych, zajęcia 
fitness, wieczorne show, muzyka na żywo. Dodatkowo płatne: 
pokój gier, bilard, piłkarzyki.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi–Fi.
www.augustushotels.es

Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Położenie hotelu przy pięknej plaży to niewątpliwie jego największa zaleta! Jest ona idealnym miejscem na długie spacery. Niewielka 
odległość od Salou daje możliwość skorzystania z szerokiej oferty restauracji, barów oraz sklepów unikając jednocześnie zgiełku miasta.

Augustus – Salou 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1920 zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 2220 3799 4049 6699

Lipiec od 3170 5520 5630 9570

Sierpień od 2999 4899 5349 8520

Wrzesień od 1920 3330 3549 5899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1570 2299 

Cena za dziecko (2-16 lat) już od 699 699

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Aparthotel położony jest w spokojnej części Salou, w okolicy kilka 
barów, restauracji i sklepów. Do centrum kurortu ok. 500 m. Na 
tyłach hotelu trakcja kolejowa. Przystanek komunikacji miejskiej 
około 300 m od hotelu - połączenia autobusowe z Cambrils, Sa-
lou i Tarragoną. Do lotniska w Barcelonie ok. 100 km.
Plaża
Główna plaża Salou ok. 400 m od hotelu, piaszczysta i długa. 
Leżaki i parasole na plaży płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, winda, sala telewizyjna, bar, ogród taras 
słoneczny z leżakami i parasolami, basen, brodzik (w basenach 
słodka woda), mini klub (lipiec – sierpień), plac zabaw, prze-
chowalnia bagażu, pralnia (płatna), parking (płatny). Hotel nie 
zapewnia ręczników basenowych.
Pokoje
W hotelu znajduje się 145 wyremontowanych w 2018/2019 roku 
apartamentów rozlokowanych w 5-piętrowym budynku. Wszyst-
kie z łazienką (suszarka do włosów), aneksem kuchennym (płyta 
grzewcza, lodówka, kuchenka mikrofalowa, toster, podstawowe 
naczynia i sztućce), TVsat, sejfem (płatny ok. 24 EUR/tydzień), te-
lefonem oraz balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat płatne (ok. 6 EUR/dzień). Hotel pobiera depozyt w wy-
sokości 80 EUR/apartament. Pokoje od strony trakcji kolejowej 
mają podwójne szyby w oknach. Sprzątanie apartamentów 2x 
w tygodniu (aneks kuchenny nie jest sprzątany).
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 55 m2) - dla max 5 osób, osob-
na sypialnia, pokój dzienny, jako dostawki 2 jednoosobowe sofy 
i łóżko w przedpokoju.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych.
Internet
Wifi w lobby i na tarasie słonecznym gratis.
www.cyeholidaycenter.com

Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Jeden z najlepszych 3-gwiazdkowych aparthoteli na Costa Dorada. Hotel wart uwagi przede wszystkim ze względu na wyremontowane 
apartamenty z osobną sypialnia (za nie „+”) dla maksymalnie 5 osób oraz za bardzo ładny taras słoneczny. Do tego szeroka i piaszczysta 
plaża, promenada oraz centrum Salou w odległości przyjemnego spaceru.

Cye Holiday Center – Salou +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CDD CENY 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 2549 4370 4599 7649

Lipiec od 3199 5449 5699 9449

Sierpień od 3099 4999 5520 8699

Wrzesień od 1949 3149 3599 5599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1720 2449 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1220 1749

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel położony na obrzeżach Salou, w dzielnicy La Pineda. Około 
200 metrów od hotelu sklepy, kafeterie i bary. Około 200 metrów 
od hotelu znajduje się przystanek autobusowy (połączenia z cen-
trum Salou i z Tarragoną). Park wodny Aquapolis ok. 850 metrów 
od hotelu. Do lotniska w Barcelonie ok 100km.
Plaża
Około 100 metrów od hotelu (do przejścia ulica), piaszczysta, 
szeroka plaża Pineda. Leżaki i parasole płatne dodatkowo (ok. 
7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bar, taras słoneczny z leżaka-
mi i parasolami, basen, mini aquapark ze zjeżdzalnią dla najmłod-
szych, brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), plac zabaw, 
miniklub, przechowalnia bagażu, sejf w pokoju (3 EUR/dzień, 
18 EUR/tydzień), żelazko (depozyt 20 EUR), lodówka (5 EUR/
dzień). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatne, ok. 2 EUR/
ręcznik + depozyt). Możliwy wynajem rowerów (6 EUR/2 godz).
Pokoje
W hotelu znajduje się 335 pokoi, rozlokowanych w trzech 4-pię-
trowych budynkach. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (su-
szarka do włosów), TVsat, telefonem, lodówką (płatna, ok 5 EUR/
dzień), sejfem (ok. 3 EUR/dziennie + depozyt ok. 10 EUR) oraz 
w większości z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziec-
ka do 2 lat gratis – na potwierdzenie. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 17 m2) – dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju mogą znajdować się tylko 2 łóżka małżeńskie.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do All inclusive: Śniadania (8:00 – 10:15), lunch (13:00 – 
14:30) i obiadokolacje (19:00 – 21:30) w formie bufetu, przekąski 
między posiłkami, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w barach na terenie hotelu (10:00 – 23:00). Dieta bezglutenowa 
na potwierdzenie.
Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny dla dorosłych i dzieci, 
wieczorem muzyka na żywo.

Internet
Wi-fi w całym hotelu bezpłatne.
www.besthotels.es

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Hotel planuje kompletną renowację na początku 2020 roku. Duży ogród, urozmaicone (jak na 3*) posiłki oraz dobrze wyposażone pokoje, 
a dla najmłodszych niewielki park wodny to zalety tego hotelu. Dodatkową zachętą niech będą dobre opinie wystawiane przez naszych 
Gości. Miejsce idealne dla osób, które za rozsądną cenę chcą spędzić wakacje na popularnym Złotym Wybrzeżu.

Best Sol d’Or – Salou +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1399 zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 2670 3070 4699

Lipiec od 2370 3999 4349 7099

Sierpień od 2120 3220 3970 5799

Wrzesień od 1399 2270 2770 4130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1499 2170 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 520 549 

Dopłata do All Inclusive od 567 1134

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Położony w centrum znanego kurortu Salou. W okolicy hotelu 
znajdują się sklepy, bary oraz restauracje. Do lotniska w Barce-
lonie ok. 105 km.
Plaża
Około 1 km do piaszczystej plaży Playa de Ponent.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, bary, dyskoteka, basen, brodzik, 
taras słoneczny z leżakami, dodatkowo płatne: pralnia, ręczniki 
basenowe (ok. 3 Euro/dzień, depozyt ok. 10 EUR/ręcznik).
Pokoje
Hotel oferuje 288 funkcjonalnie urządzonych pokoi różnego 
typu rozlokowanych w siedmiopiętrowym budynku. Wszystkie 
klimatyzowane, z  łazienką (wanna lub prysznic, suszarka do 
włosów), TVsat, telefonem, sejfem (ok. 3,5 Euro/dzień, depozyt 
ok.10 Euro), lodówką (ok. 4 Euro/dzień), balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe).
Pokój standardowy (pow. ok. 14 m2) - dla max 4 osób, przy 3 oso-
bach w pokoju będą znajdowały się max 3 łóżka, przy 4 osobach 
w pokoju będą znajdowały się tylko dwa łóżka małżeńskie nie 
będzie możliwości wstawienia dodatkowych..
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (8:00 – 10:30), lunch (13:00 – 15:00), ko-
lacja (19:00 – 21:45). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(11:00 - 23:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje animacje dla dzieci i dorosłych. Za dodatkową 
opłatą: wypożyczalnia rowerów, centrum Spa oraz wellness (dla 
osób powyżej 16 lat), pokój gier.
Internet
Wi-Fi w  recepcji gratis, w pozostałych miejscach i pokojach 
płatne.
www.thepalmexperiencehotels.com/en/hotel-eurosalou/

All Inclusive Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Dobry 3* hotel z odświeżonymi i funkcjonalnymi pokojami oraz przyjemną strefą basenową. Dodatkową zaletą hotelu jest jego położenie 
w pełnym życia kurorcie - daje to wiele możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego. Polecamy!

Eurosalou – Salou 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CDD CENY 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 2299 3749 4199 6599

Lipiec od 2970 5170 5299 8970

Sierpień od 2899 4899 5199 8520

Wrzesień od 2120 3499 3899 6199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1999 3020 

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 699 699 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Odświeżony w 2018 roku hotel położony jest pomiędzy Salou 
a Cambrils. Do centrum Cambrils ok. 1,5 km. W okolicy hotelu 
supermarket, kilka barów i restauracji. Przy aparthotelu znajduje 
się przystanek - połączenia autobusowe z Cambrils, Salou i Tar-
ragoną. Do lotniska w Barcelonie ok. 100 km.
Plaża
Platja de I’Esqueroi – ok. 100 m. od hotelu, piaszczystej i długa. 
Leżaki i parasole na plaży płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, bar, taras słoneczny z leżakami i paraso-
lami, basen, brodzik (w basenach słodka woda), mini klub i plac 
zabaw, przechowalnia bagażu, parking (płatny). Hotel nie zapew-
nia ręczników basenowych.
Pokoje
W hotelu znajduje się 188 zadbanych apartamentów. Wszystkie 
klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), aneksem ku-
chennym (płyta grzewcza, lodówka, kuchenka mikrofalowa, pod-
stawowe naczynia i sztućce), TVsat, sejfem (płatny ok. 30 EUR/
tydzień), telefonem oraz balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat płatne.
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 40 m2) - dla max 4 osób, osob-
na sypialnia, pokój dzienny, jako dostawka jednoosobowa sofa 
z wysuwaną dolną częścią (jako druga dostawka).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych.
Internet
Wifi w lobby gratis.
www.voramarcambrils.com

We dwoje Dla rodzin

Bardzo dobry hotel 3*, po remoncie, z dużymi i ładnymi apartamentami z osobną sypialnią, przyjemną strefą basenową i zadbanym 
ogrodem. Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi - położony z dala od zgiełku typowego dla wakacyjnych kurortów i blisko pięknej plaży 
(plaża oraz położona wzdłuż niej promenada mają długość ok. 6 km i łączą Salou z mariną w Cambrils).

Voramar – Cambrils 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1570 zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 2830 3220 5070

Lipiec od 2720 4649 4899 8099

Sierpień od 2370 3670 4299 6470

Wrzesień od 1570 2449 2970 4430

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 720 720 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hiszpania Costa Dorada

Kategoria lokalna: brak

Położenie
Apartamenty położone w  centrum znanego kurortu Salou. 
W okolicy hotelu znajdują się sklepy, bary oraz restauracje. Do 
lotniska w Barcelonie ok. 100 km.
Plaża
Platja Capellans - około 400 metrów od hotelu, niewielka, zatoko-
wa, piaszczysta lub większa Platja Larga około 450 m od hotelu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, sala jadalna, bar, basen, brodzik, taras słonecz-
ny z parasolami, dodatkowo płatne: parking, ręczniki basenowe 
(płatne ok. 8 Euro/ręcznik), przy zakwaterowaniu pobierany jest 
depozyt w wysokości ok. 50 Euro/os.
Pokoje
Hotel oferuje 240 funkcjonalnie urządzonych pokoi. Wszystkie 
klimatyzowane, z łazienką (wanna lub prysznic), TVsat, telefo-
nem, aneksem kuchennym (lodówka, kuchenka mikrofalowa, 
podstawowe naczynia do przygotowania i serowania posiłków), 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Sprzątanie płatne 
dodatkowo na miejscu ok. 5 EUR/dzień. Łóżeczko dla dziecka 
dodatkowo płatne (ok. 5 EUR/dzień)
Studio (pow. ok. 20 m2) - dla max 4 osób, w pokoju będą znajdo-
wały się dwa pojedyncze łóżka i 2-osobowa sofa.
Wyżywienie
Wyżywienie we własnym zakresie. Możliwa dopłata do śniadań 
lub śniadań i obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie organizuje animacji, do dyspozycji Gości pokój gier 
(dodatkowo płatny).
Internet
Bezpłatny dostęp do wi – fi w miejscach ogólnodostępnych.
Kategoria lokalna
Obiekt skategoryzowany jako mieszkanie wakacyjne. Zarejestro-
wany na establimentsturistics.gencat.cat
www.saloupacificapartments.com

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Przestronne, funkcjonalnie urządzone studia z możliwością zakwaterowania nawet czterech osób. Duża, dobrze utrzymana strefa basenowa 
to jego kolejny atut. Pomimo tego, że hotel nie ma oficjalnej kategoryzacji, to w naszej opinii zasługuje na 2,5*. Salou Pacific to jeden 
z najbardziej popularnych obiektów w kategorii mieszkań wakacyjnych w Salou.

Salou Pacific – Salou +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1149 zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 2520 2999 4549

Lipiec od 2270 3849 4130 6770

Sierpień od 2249 3270 4099 5799

Wrzesień od 1149 1999 2599 3699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1120 1620 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 870 1370 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 322 644

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel położony pomiędzy Cambrils i Salou. Do centrum Salou ok 
1,5 km a do centrum Cambrils ok. 5 km. Przystanek autobusowy 
znajduje przed hotelem (ok. 20 m) – autobusy kursują do PortA-
ventury, La Pinedy, Salou, Cambrils. Na tyłach hotelu przebiega 
trakcja kolejowa. Do lotniska w Barcelonie ok. 100 km.
Plaża
Platja del Cap de Sant Pere – długa i piaszczysta ok. 70 metrów 
od hotelu (do przejścia ulica).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, basen, brodzik, taras 
słoneczny z leżakami, miniklub (dla dzieci w wieku 4-12 lat). Ho-
tel nie zapewnia ręczników basenowych. Za dodatkową opłatą: 
parking.
Pokoje
Hotel oferuje 160 pokoi rozlokowanych w czteropiętrowym bu-
dynku. Wszystkie klimatyzowane (czerwiec-wrzesień), z łazienką 
(prysznic lub wanna, suszarka do włosów), TV-Sat, minibarem 
(płatny), sejfem (płatny ok. 20 Euro/tydzień), telefonem oraz bal-
konem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis 
(na potwierdzenie, dziecko wlicza się w maksymalne obłożenie 
pokoju).
Pokój standardowy (pow. ok. 19 m2) – dla max 4 osób, dostaw-
ki w postaci 2 łóżek o wymiarach 80 x 1,8 m, widok na okolicę 
hotelu.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych, wieczory z mu-
zyką na żywo, wieczorne show. Za dodatkową opłatą: bilard, 
piłkarzyki, pokój gier. Część atrakcji dostępna w hotelu Augustus 
(przy plaży, naprzeciw Cesar Augustus).
Internet
Wifi gratis w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w pokojach 
płatne.
www.augustushotels.es

We dwoje Dla rodzin

Dobry 3* hotel którego dużym autem jest niewielka odległość od długiej, szerokiej, piaszczystej plaży. Będzie dobrym wyborem jako baza 
wypadowa, ale także jako docelowe miejsce na wypoczynek dla nieco mniej wymagających Klientów.

Cesar Augustus – Salou 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1520 zł

KOD IMPREZY: CDD CENY 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 3499 5430

Lipiec od 2599 4370 4699 7649

Sierpień od 2449 3820 4430 6720

Wrzesień od 1520 2470 2899 4470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1370 1849 

Cena za dziecko (2-16 lat) już od 699 699 

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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      –› Wyloty z : Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań  
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W regionie
Costa del Maresme
Południowy pas wybrzeża Costa Brava, od ujścia 
rzeki Tordero w miejscowości Blanes do samej 
Barcelony. Costa del Maresme znane jest z bar-
dzo dobrych hoteli, długich oraz ciągnących się 
kilometrami piaszczystych i piaszczysto – żwi-
rowych plaż. Do najbardziej znanych kurortów 
wybrzeża należą Calella, Pineda de Mar, Santa 
Susanna i Malgrat de Mar, połączone koleją 
z głównym placem Barcelony - Plaza Catalunya.
Calella i Pineda de Mar
Kurorty z niewielkim starym miastem, pełnym 
wąskich uliczek, ukwieconych balkonów, 
kafeterii, restauracji, barów i sklepów, tętniące 
również lokalnym życiem. Calella, to po Lloret 
de Mar, miejsce gdzie również przyjeżdżają 
bawić się młodzi ludzie. Pineda de Mar wydaje 
się być najbardziej spokojną (ale nie nudną) 
miejscowością wybrzeża.
Santa Susanna i Malgrat de Mar
Połączone ze sobą miejscowości turystyczne 
idealne nie tylko na rodzinny wypoczynek. Bo-
gata baza hotelowa, promenada z niezliczoną 
ilością sklepów, restauracje, bary oraz szeroka 
plaża to atuty tych kurortów. Doskonała baza 
wypadowa dla wszystkich tych, którzy lubią 
również aktywny wypoczynek – zachęcamy do 
wycieczek rowerowych i trekkingu po okolicz-
nych wzgórzach Parku Naturalnego Montnegre.
Costa Brava
Odcinek prawdziwego Dzikiego Wybrzeża 
rozciągający się od Blanes do granicy z Francją, 
którego wizytówką są niewielkie zatoczki 
ukryte wśród skał i lasów piniowych oraz białe 
miasteczka, które upodobali sobie zamożni 

mieszkańcy Barcelony i Francuzi, dla których 
urlop w tej części wybrzeża oznacza fantastyczną 
kuchnię, doskonałe wino i klimatyczne hotele.
Lloret de Mar
Jedna z największych miejscowości turystycz-
nych na Costa Brava, oferująca liczne rozrywki 
dla osób w każdym wieku. W centrum można 
się bawić o każdej porze dnia i nocy. Spokojniej 
jest na obrzeżach miasta oraz w części Fenals, 
gdzie znajdują się hotel dedykowane bardziej 
rodzinom niż rozbawionej młodzieży. W Lloret 
znajdują się 2 bardzo ładne, zatokowe plaże.
Tossa de Mar
uznaje się za jedno z najbardziej romantycznych 
miejsc na Costa Brava. Malowniczo pnące się po 
niewielkim wzgórzu średniowieczne mury i sta-
rówka pełna kafejek, restauracji oraz sklepów 
to najbardziej rozpoznawalne miejsca. Do tego 
piaszczysta plaża i nadmorska promenada.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - 
hotel - lotnisko, 7 lub 10 lub 11 lub 14 rozpo-
czętych dób hotelowych, wyżywienie wg opisu 
zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: lokalnego 
podatku katalońskiego płatnego przy zakwa-
terowaniu (hotele 5*- ok 2,50 EUR/os./dzień, 
hotele 4*- ok 1 EUR/os./dzień, hotele 3*- ok 
0,45 EUR/os./dzień), 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.

Barcelona

HISZPANIA

COSTA BRAVA

Malgrat de Mar

Santa Susanna

Lloret de Mar

Tossa de Mar

Girona

Sant Feliu de Guíxols S’Agaro

Calella

Playa d'Aro

Francja

Hiszpania

Costa Brava

Informacje ogólne 

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

Czas
Taki sam jak w Polsce.

Język urzędowy
Hiszpański.

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

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

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

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Hiszpa-
nii trwa od 01.07 do 31.08.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 15 EUR; 
woda 1 l. - 1,5 EUR; 
piwo w barze od 2 EUR; 
kawa od 1,5 EUR.

Wyloty 
Wyloty z: Warszawy, Katowic, Poznania, 
Gdańska. Zbiórka na 2 godz. przed plano-
wanym wylotem przy stanowisku Rainbow 
na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosi-
my sprawdzać na: R.pl/rozklady

Długie plaże czy niewielkie zatoczki nazywane calas? Słodkie lenistwo czy 
wycieczki po okolicznych zielonych wzgórzach? Nieziemskie berberechos 
popijane winem z winnicy Torres czy może patatas bravas w ostrym 
pomidorowym sosie? Secesyjne budowle Gaudiego czy surrealistyczna 
sztuka Dalego? Kosmopolityczna atmosfera dużej Barcelony czy niewielkie 
Cadaques, niegdyś odwiedzane przez Miro, Picassa a nawet Walta Disneya? 
Szaleństwo w parkach wodnych czy może w dyskotekach i klubach? A może 
warto poznać tajemnice średniowiecznej Girony? A może nie Girony tylko 
Besalu? A może, może…. – tak to wszystko może być! Witamy w Katalonii!

Hiszpania
Costa Brava/Maresme

IX X

Średnie temperatury
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Wycieczki lokalne

Barcelona - blask księżyca i szum fontanny
Wycieczka rozpocznie się w godzinach popołudniowych a powrót 
do hotelu planowany jest w okolicach północy. Zobaczymy m.in. 
Kościół Świętej Rodziny (La Sagrada Familia) z zewnątrz. Kościół 
ten, zaprojektowany przez sławnego architekta Antonio Gaudie-
go jest od dawna wizytówką Barcelony. Następnie pojedziemy na 
wzgórze Montjuic gdzie zatrzymamy się na tarasie widokowym 
aby podziwiać panoramę miasta. Kolejnym punktem programu 
będzie Wioska Hiszpańska – zaprojektowana na potrzeby Świa-
towej Wystawy w roku 1929 miała przedstawić całą kwintesencję 
elementów architektury i obyczajów z nawet najdalszych zakąt-
ków kraju.( wstęp w cenie wycieczki). Następnie udamy się na 

najsłynniejszą barcelońską ulicę La Rambla, gdzie będziemy mieli 
czas wolny na odpoczynek, zrobienie zakupów lub samodzielną 
eksplorację okolicy. Wieczorem pod Pałacem Narodowym od-
bywa się pokaz tańczących fontann. Dla chętnych, opcjonalnie 
i za dodatkową opłatą można udać się na zwiedzanie stadionu 
FC Barcelony Camp Nou (koszt około 25 EUR) lub Oceanarium 
(około 20 EUR). Cena od 199 zł/os.

Montserrat - duchowe centrum Katalonii
To monumentalny i rozległy masyw górski o stromych ścianach 
i szczytach przypominających iglice i baszty. Stojąc u podnóża, 
trzeba mocno zadzierać głowę, by wśród pionowych ścian do-
strzec położony na wąskiej półce skalnej (721m n. p. m.) słynny 
Klasztor Benedyktynów - główne sanktuarium Maryjne Katalonii. 

Hiszpania
Costa Brava
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Bar – cel - Ona ! Te trzy słowa składają się na 
nazwę najpiękniejszego miasta w całej Hiszpanii 
;) Boska Sagrada Famila, magiczne Fontanny czy 
bajkowa Wioska Hiszpańska to tylko kilka miejsc 
na mapie Barcelony, które zobaczą Państwo 
razem z nami! Spacer po Barri Gotic to nie lada 
gratka dla czytelników książek C.R. Zafon’a gdzie 
będziemy mogli poczuć magię najstarszej części 
Barcelony. Dla fanów piłki nożnej przygotowali-
śmy wizytę na największym stadionie w Europie 
czyli Camp Nou! Wielkie emocje gwarantowane! :) 

Beata Matyjaszewska
Rezydenci Rainbow

Montserrat

Bardcelona

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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Przebywając w tym duchownym centrum Katalonii zwiedzimy 
Bazylikę z jej najcenniejszym obiektem adoracji: figurą La More-
neta - Czarnej Madonny z Montserrat. Posłuchamy również słyn-
nego chóru chłopięcego Escolania, najstarszego w Europie (o ile 
nie będzie na wyjeździe!!). Zapierające dech w piersiach widoki 
usatysfakcjonują wszystkich miłośników górskich krajobrazów, 
które będą Państwo mogli podziwiać w trakcie wjazdu na kolejką 
szynową, która prowadzi na poziom klasztoru. Cena od 199 zł/os.

Barcelona – Gaudi, gotyk i zabytki 
Całodzienna wycieczka podczas której będziemy mogli zobaczyć 
Parc Guell zaprojektowany przez Antonio Gaudiego (wstęp w cenie 
wycieczki). Ten słynny na cały świat park ze wspaniałymi tarasami, 
kaskadami, najdłuższą na świecie ławką, mozaikową jaszczurką 
i niebanalnymi podcieniami zachwyca tysiące turystów każdego 
dnia. Następnie zobaczymy z zewnątrz kolejne dzieło tego arty-
sty jakim jest Kościół Świętej Rodziny La Sagrada Familia Kolejną 
atrakcją będzie spacer bo dzielnicy gotyckiej „Barri Gotic”, która 
stanowi jeden z najbardziej magicznych zabytków Katalonii. Zoba-
czymy tam m.in. wspaniały kościół Santa Maria del Mar. Na koniec 
przewidziany jest czas wolny na starówce. Cena od 219 zł/os.

Girona i Salvador Dali
Pierwszym punktem programu będzie zwiedzanie surrealistycz-
nego muzeum Salvadora Daliego w Figueres, jego rodzinnym 
mieście. Zgromadzone tam dzieła stanowią kwintesencję stylu 
w jakim komponował swe obrazy ten wielki artysta. Następnie 
odwiedzimy jedno z najpiękniejszych miast Katalonii, Gironę. To 
wspaniale zachowane, pełne zabytków miasto swe początki miało 
jeszcze przed rozpoczęciem nowej ery. Głównymi atrakcjami są 
przede wszystkim największa jednonawowa katedra w Europie 
oraz dzielnica żydowska oraz oryginalna architektura arabska 
potwierdzająca wpływy tej cywilizacji na wygląd dzisiejszej 
Hiszpanii. Cena od 219 zł/os.

Dzikie wybrzeże Tossa de Mar
Wycieczka wzdłuż wybrzeży Costa Brava, gdzie będziemy mieli 
możliwość podziwiania wspaniałych widoków tego „Dzikiego 
Wybrzeża”. Popłyniemy statkiem do małego, średniowieczne-
go, nadmorskiego miasteczka który jest wizytówką tej okolicy. 
Górujący nad miastem zamek z kamienną wieżą, brukowanymi 
uliczkami i domostwami co roku odwiedzany jest przez rzesze 
turystów. Kręte, wąskie uliczki Tossy są pełne lokalnych restau-
racji i sklepików w których każdy znajdzie coś dla siebie. Miasto 
było niegdyś miejscem spotkań artystów z całego świata a Marc 
Chagall tworzył tu swoje największe dzieła. W drodze powrotnej 
wstąpimy do lokalnej winiarni na degustację hiszpańskich spe-
cjałów. Cena od 139 zł/os.

Rupit i Besalu – średniowieczna Katalonia
Zapraszamy na wycieczkę do dwóch urokliwych, katalońskich 
miasteczek. Pierwszym przystankiem będzie Besalu – kluczowe 

miejsce na szlaku romańskich zabytków Katalonii. Po zwiedza-
niu miasta udamy się na obiad do restauracji, który połączony 
będzie z degustacją lokalnych trunków. Po drodze zatrzymamy 
się na tarasie widokowym skąd rozciąga się piękna panorama 
na całą okolicę. Następnie pojedziemy do Rupit – malutkiego 
średniowiecznego miasteczka, które przyciąga turystów za spra-
wą oryginalnych kamiennych zabudowań, brukowanych uliczek 
i pobliskich klifów. Cena od 219 zł/os.

Dla aktywnych

Trekking i rowery
Costa Brava i Costa del Maresme to raj dla wielbicieli trekkingu 
i jazdy na rowerach. Okoliczne wzgórza Parku Naturalnego Mont-
negre zapraszają do eksplorowania szlaków – piękne krajobrazy 
gwarantowane. 

Nordic walking na plażach Costa del Maresme
Długie piaszczyste plaże Costa del Maresme zachęcają do tej 
formy aktywności. Polecamy nordic walking o zachodzie słońca, 
zwłaszcza po leniwym i gorącym dniu. 

Z dziećmi 

Water World – Lloret de Mar
Zapraszamy do największych parków wodnych na Costa Brava – 
ten sposób aktywności to wspaniała zabawa dla całej rodziny, na 
które czekają zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności i emocji oraz 
liczne baseny. W parku w Lloret de Mar znajduje się największy 
wodny rollercoster w Europie – Water Mountain. Cena ok. 33 EUR 
za osobę dorosłą, ok. 19 EUR za dziecko (do 120 cm wzrostu). 

Marineland – Palafolls
Ten park wodny z dodatkowymi atrakcjami w postaci pokazów 
tresury delfinów, fok i papug sprawi że zarówno dzieci jak i dorośli 
nie będą chcieli przegapić żadnego z show. Cały dzień spędzony 
w tym parku gwarantuje świetną zabawę całej rodzinie. Cena ok. 
28 EUR za osobę dorosłą, ok 18 EUR za dziecko (do 12-stu lat).

Kuchnia

Tradycyjna katalońska kuchnia
Charakterystykę kuchni katalońskiej determinuje położenie regio-
nu. Bliskość porośniętych lasami gór, morza oraz usytuowanych 
na słonecznych tarasach warzywników stanowią bazę dla skład-
ników, które lądują w domowych kociołkach (cassolas). Warto 
spróbować cassola de peix (kociołek z ryb i owoców morza) czy 
pollastre amb escamarlans (kociołek z kurczaka z rakami morski-
mi) w połączeniu z pa amb tomaquet czyli podpiekanym chlebem 
natartym pomidorem, oliwą i czosnkiem. Do tego plaster dojrze-
wającej szynki i lokalnego sera, a wszystko to uzupełnione kielisz-
kiem cavy, czyli szampanem z wyśmienitych katalońskich winnic.

Relaks

Stolica klubowej zabawy: Lloret de Mar 
Najlepszym miejscem na całonocne imprezy są kluby w Lloret de 
Mar. Tutaj grają najlepsi dj’e i zjeżdżają się imprezowicze z całego 
wybrzeża. Centrum miasta tętni życiem do białego rana. 

Marimurtra
Malowniczo położony na urwistym klifie i zajmujący ok. 4 hek-
tarów powierzchni ogród botaniczny w Blanes zachwyca różno-
rodną roślinnością. Idealna opcja na popołudniową wycieczkę. 

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.

Besalu
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowiskach odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolo-
tu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl. Przelot do Barcelony lub Girony.Transfer 
do hotelu. Wieczorem kolacja i nocleg. Klienci 
przylatujący do Barcelony późnym wieczorem 
nie mają w tym dniu kolacji.
 Dzień 2-7  Czas na wypoczynek, kąpie-
le morskie i  słoneczne oraz na skorzystanie 
z oferty wycieczek fakultatywnych na miejscu 
(płatne dodatkowo). W ramach oferty Spokoj-
ne wakacje 50+ zapraszamy na wycieczkę do 
Barcelony! To piękne, tętniące życiem miasto 
przyciaga turystów z całego świata, a jego jed-
ne z najbardziej znanych zabytków to budowle 
architekta Antonio Gaudiego - zobaczymy Parc 
Guell i z zewnątrz wciąż niedokończoną Sagradę 
Familię. Barcelona to również „Barri Gotic” - za-
praszamy na spacer po tej malowniczej średno-
wiecznej dzielnicy. 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Transfer na lotnisko w Barcelonie lub Gironie. 
Powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem, opłaty lotniskowe, transfery klimatyzowa-
nym autokarem, noclegi w hotelu **** (7 rozpo-
czętych dób hotelowych), 3 posiłki dziennie (do 
obiadów i obiadokolacji kieliszek wina i woda), 
wycieczkę do Barcelony, opiekę rezydenta oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i opłaty za lokalnego przewodnika - orienta-
cyjny koszt to ok. 22 EUR/os.

Hiszpania  –  Costa Brava

Specjalna oferta dla Klientów 50+ • Terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie • Zakwaterowanie w hotelu Rosamar SPA • 
Całodzienne wyżywienie oraz napoje do posiłków • 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 – zapra-
szamy do Barcelony! • 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

1499 zł

Kod imprezy: SHB

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.04 - 11.04 1499 2849

11.04 - 18.04 1570 2970

18.04 - 25.04 1630 3070

25.04 - 02.05 1849 3430

02.05 - 09.05 1749 3270

09.05 - 16.05 1749 3270

16.05 - 23.05 1799 3349

23.05 - 30.05 1799 3349

03.10 - 10.10 1670 3130

10.10 - 17.10 1499 2849

17.10 - 24.10 1499 2849

24.10 - 31.10 1549 2920

Dopłata za pok. 1 os. od 630 

Wakacyjny wypoczynek nie musi się kojarzyć z tłumem i wy-
ścigami 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: ****
Hotel z idealną lokalizacją (za nią „+”) – przy plaży i promenadzie oraz kilka minut spacerem od tętniącego życiem centrum Lloret de Mar. 
Goście doceniają zadbaną strefę basenową oraz różnorodne wyżywienie. Polecamy!

Rosamar & Spa – Lloret de Mar +

Położenie
Hotel położony w jednej z największych miejscowości wybrzeża 
Costa Brava - Lloret de Mar tuż przy nadmorskiej promenadzie 
(bary i kafeterie). Kilka minut spacerem od hotelu znajduje się 
centrum kurortu z restauracjami, barami, dyskotekami i sklepa-

mi. Do lotniska w Geronie ok. 30 km, do lotniska w Barcelonie 
ok. 95 km.
Plaża
Hotel położony ok. 100 m od szerokiej, piaszczysto-żwirowej 
plaży (główna plaża Lloret, zatokowa). Hotel od plaży oddziela 

promenada (dopuszczona do ruchu kołowego). Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 8 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, kafeteria, tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami, 3 baseny (jeden z wodą morską), bro-
dzik, mini klub, klub taneczny, parking (płatny). Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (gratis, depozyt ok. 15 EUR).
Pokoje
Hotel dysponuje 264 wygodnie i  nowocześnie urządzonymi 
pokojami różnego typu, rozlokowanymi w 2 budynkach: 4- i 5- 
piętrowym. Wyremontowane w 2015 roku, wygodne, klimatyzo-
wane, z łazienką (suszarka do włosów), telefonem, TV-sat, sejfem 
(płatny ok. 20 EUR/tydzień + depozyt), lodówką, balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. 
Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 17m2) – dla max 3 osób, jako do-
stawka pojedyncza sofa.
Wyżywienie
Śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiadów 
i obiadokolacji kieliszek wina i woda.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: strefa wellness dla klientów od 18 roku życia (sauny, 
jacuzzi, siłownia, w cenę wliczono 3 wejścia na tydzień). Zabiegi 
na twarz i ciało w hotelowym spa płatne dodatkowo.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.rosamarhotels.com
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Położenie
Ekskluzywny hotel położony wśród śródziemnomorskich lasów 
piniwych. Do centrum miejscowości z  restauracjami, barami 
i sklepikami ok. 3 km. Do lotniska w Gironie ok. 30 km, do lotniska 
w Barcelonie ok. 90 km.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy malowniczej zatokowej plaży 
Santa Cristina z krystalicznie czystą wodą i łagodnym zejściem 
do morza.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, windy, 2 restauracje, bar “SantaMar”, ba-
sen, pralnia, fryzjer, prywatny parking.
Pokoje
Hotel oferuje przestronne, jasne i komfortowe pokoje wyposażo-
ne w klimatyzację, prysznic lub wannę, suszarkę do włosów, mini-
bar, czajnik (na życzenie), żelazko (na życzenie), telefon, TV, taras.
Pokój standardowy widokiem na morze (18 m2) - dla max. 2 osób 
wyposażony w 1 łózko typu king size (2 x 2 m); brak możliwości 
dostawki.
Pokój standardowy z widokiem na morze lub z widokiem na 
ogród (pow. 22-29 m2) - dla max. 3 osób dorosłych wyposażony 
w 1 łóżko typu king size (2 x 2 m) z możliwością dostawki w po-
staci jednoosobowego łóżka (1,8 x 0,9 m).
Pokój z widokiem na las (25-30 m2) – dla max. 2 osób dorosłych 
i 1 dziecka wyposażony w 1 łóżko typu king size (2 x 2 m) z moż-
liwością dostawki w postaci jednoosobowego łóżka (1,8 x 0,9 m).
Pokój typu superior z widokiem na morze (32 m2) - dla max. 
3 osób dorosłych wyposażony w 2 łóżka typu king size (2 x 2 m).
Pokój rodzinny z widokiem na morze lub ogród (max. 36 m2) - dla 
max. 2 osób dorosłych i 2 dzieci wyposażony w 1 łóżko typu king 
size (2 x 2 m) i 1 sofę.
Pokój typu junior suite z widokiem na morze (45 m2) - dla max. 
2 osób dorosłych i 1 dziecka wyposażony w 1 łóżko typu king size 
(2 x 2 m) oraz 1 sofę.
Wyżywienie
Informacje dostępne na R.pl

Program sportowy i animacyjny
strefa SPA (zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa płatne do-
datkowo), siłownia, kort tenisowy, joga.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na ternie hotelu.
www.hotelsantamarta.es

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Royal We dwoje

Wysokiej klasy, nowocześnie urządzony hotel usytuowany w spokojnej okolicy – w otoczeniu morza, plaży i sosnowych lasów. Doskonała 
propozycja dla wszystkich, którzy szukają miejsca na romantyczne wakacje w atmosferze relaksu i luksusu.

Santa Marta Hotel & SPA – Lloret de Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV 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
Elegancki, ciekawie zaaranżowany hotel położony niedaleko 
centrum Calelli, w okolicy bary i restauracje i sklepy.Do przystan-
ku kolejki łączącej wybrzeże z Barceloną ok. 400 m, do lotniska 
w Gironie ok. 40 km, do lotniska w Barcelonie ok. 70 km.
Plaża
Obiekt oddalony od najbliższej, piaszczysto-żwirowej plaży o ok. 
100 m (dojście ulicą). Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 5 EUR/
os).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, kantor, przestronne lobby, winda, restau-
racja, basen kryty, basen zewnętrzny z tarasem słonecznym, 
ogród, 2 bary – Beach Club, The Bahari Club (bezpośrednio na 
plaży). Za dodatkowa opłatą: parking, możliwość wypożyczenia 
samochodu, pralnia.
Pokoje
W hotelu znajduje się 249 komfortowo wyposażonych pokoi 
o różnym standardzie. W każdym pokoju znajduje się łazienka 
z WC (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, TV-Sat., sejf, 
mini-bar, telefon oraz balkon (stolik + krzesełka).
Pokój standardowy (ok. 20 m2) – dla max. 2 osób, z widokiem na 
ulicę, z 2 pojedynczymi łóżkami lub 1 typu queen size. 
Pokój urban (ok. 25 m2)– dla max. 3 osób, z widokiem na ulicę 
lub basen, z 2 łóżkami pojedynczymi albo 1 typu queen size oraz 
rozkładaną sofą.
Pokój mediterranean (ok. 25 m2)– dla max. 3 osób, z widokiem 
na ulicę, basen lub morze, z 2 pojedynczymi łóżkami albo 1 typu 
queen size, niektóre z nich wyposażone są w rozkładana sofę.
Wyżywienie
Informacje dostępne na R.pl
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajduje się kompleks SPA (m.in. jacuzzi, łaźnie) 
dostepne za opłatą oraz dobrze wyposażona siłownia.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego hotelu.

We dwoje Dla rodzin

Idealne miejsce zarówno dla gości ceniących sobie wypoczynek w hotelu jak i poza nim. Dookoła liczne knajpki, tawerny oraz bogate życie 
nocne. Dodatkowo świetne położenie niedaleko plaży i przystanku kolejki, a to umożliwia łatwe i przyjemne podróżowanie po wybrzeżu. 
Zdecydowany plus za eleganckie wnętrza i świetne wyżywienie.

Kaktus Playa – Calella 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Położenie
Odświeżony w latach 2014-2017 hotel położony w miejscowości 
Santa Susanna. Nieopodal hotelu znajdują się restauracje, bary 
oraz sklepy. Na tyłach hotelu przebiega trakcja kolejowa łącząca 
kurorty z Barceloną. Do lotniska w Barcelonie ok. 76 km. Do lot-
niska w Gironie ok. 36 km.
Plaża
Żwirowo-piaszczysta plaża przy hotelu. Leżaki oraz parasole płat-
ne dodatkowo (ok 8 EUR). 
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, sala telewizyjna, restauracje, bary (w 
tym swim up bar), taras słoneczny z leżakami i parasolami, basen 
i brodzik, jacuzzi, miniklub, plac zabaw, sala konferencyjna, prze-
chowalnia bagażu. Płatne: room service, pralnia, parking. Hotel nie 
akceptuje zwierząt. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 530 wygodnych pokojach rozlo-
kowanych w dwóch budynkach (głównym Tahiti i Tahiti Suites). 
Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), TV-
sat, telefonem, sejfem (płatny), minibarem (płatny) oraz z balko-
nem lub tarasem (meble balkonowe). Dziecko do 2 lat wlicza się 
w maksymalne obłożenie pokoju (łóżeczko płatne na miejscu).
Pokój superior (pow. ok. 20 m2) – dla max. 3 osób, przy czym 
w pokoju będą znajdowały się max. dwa łóżka. Pokoje w budynku 
Tahiti, od strony ulicy lub z bezpośrednim widokiem na budynek 
Tahiti Suites.
Pokój superior od strony basenu (pow. ok. 22m2) – dla max. 
4 osób, przy czym w pokoju będą znajdowały się max. dwa łóżka 
typu queen size. Pokoje w budynku Tahiti.
Pokój superior VIP (pow. ok. 23m2) - dla max. 2 osób, w pokoju 
będzie znajdować się łóżko typu queen size, pokoje z widokiem 
na morze, w budynku Tahiti, dodatkowo: napoje na powitanie 
w minibarze, czajnik, żelazko, dostęp do tarasu słonecznego dla 
Klientów VIP.
Suite (pow. ok. 30 m2) – dla max 4 osób, osobna sypialnia, pokój 
dzienny z 2 sofami, pokoje dostępne w budynkach Tahiti i Tahiti 
Suites, od strony ulicy lub z bezpośrednim widokiem na sąsiedni 
budynek.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dów lub obiadów i obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne animacje dla dzieci i dorosłych. Ping 
pong gratis. Bilard płatny.
Internet
WiFi gratis na terenie całego hotelu.
www.tahitiplaya.com

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Jeden z nielicznych hoteli wybrzeża położony na samej plaży (za to „+”). Duża i ładnie zaaranżowana strefa basenowa to dodatkowy atut, 
do tego dostępne pokoje również z osobną sypialnią. Animacje na bardzo dobry poziomie i miniklub działający od maja do października 
przyciągają rodziny. Klienci doceniają również różnorodne i smaczne wyżywienie. Hotel wart uwagi.

Tahiti Playa – Santa Susanna +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY 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 3249 4020 5699

Maj od 1999 2980 3599 5230

Czerwiec od 2249 3420 4020 5970

Lipiec od 3020 4999 5299 8599

Sierpień od 2670 4220 4720 7299

Wrzesień od 2020 3199 3630 5599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1870 2549 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 870 870 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 85 170

Kategoria lokalna: ****

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

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Ten częściowo odświeżony w latach 2015-2018 hotel znajduje się 
ok. 600 metrów od centrum Pineda de Mar (bary, restauracje, 
sklepy, kafeterie). Do lotniska w Gironie ok. 32 km, do lotniska 
w Barcelonie ok 72 km.
Plaża
Główna plaża (piaszczysto – żwirowa) w Pineda del Mar ok. 
100 od hotelu (hotel oddziela od plaży dopuszczona do ruchu 
kołowego promenada oraz trakcja kolejowa łącząca wybrzeże 
z Barceloną. Przejście na plażę przejściem podziemnym. Leżaki 
i parasole na plaży - płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji Gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, 2 strefy basenowe 
w otoczeniu zieleni z łącznie 3 basenami, brodzik (w basenach 
słodka woda), park wodny (czynny od około 18.05 do około 
22.09), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, plac zabaw, mini 
klub, sklep z pamiątkami, przechowalnia bagażu, parking. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. ok. 10 EUR/ręcznik).
Pokoje
W hotelu znajduje się 441 pokoi rozlokowanych w 8 piętrowym 
budynku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, z łazienką (su-
szarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, telefonem, 
sejfem (płatny ok. 20 EUR/tydzień + ok. 10 EUR depozyt), małą 
lodówką i z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat gratis (na potwierdzenie).
Pokoje standardowe (ok. 20 m2) – dla max 3 osób, zazwyczaj 
3 osobne łóżka, przy 4 osobach w pokoju albo 4 osobne łóżka 
albo tylko 2 łóżka typu queen size. Pokoje 1-osobowe mają po-
wierzchnię ok. 12 m2 i nie posiadają balkonu.
Pokoje standardowe z widokiem na basen (ok. 16 m2) – dla max 
4 osób, przy czym przy 4 osobach w pokoju będą znajdować się 
tylko 2 łóżka typu queen size i nie będzie możliwości wstawienia 
dostawek.
Pokoje rodzinne (pow. ok 30 m2) – dla min. 4 osób i max 5 osób, 
2 osobne pokoje ze wspólnym wejściem.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwość dopłaty 
do All Inclusive: śniadania (07:45-10:15), obiady (13:00-14:30), 

obiadokolacje (18:30-21:30). Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe (10:00 – 23:00) oraz przekąski w ciągu dnia z karty 
All Inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: basen kry-
ty, jacuzzi. Płatne: boisko multisportowe, wypożyczalnia rowerów.
Internet
WiFi w hotelu gratis.

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

Fantastyczny kompleks hotelowy, z bogatymi animacjami, różnorodną infrastrukturą wodno -rekreacyjną oraz wybudowanym w 2018 
roku parkiem wodnym (za to „+”) docenią zapewne rodziny. Położenie nieopodal plaży docenią miłośnicy kąpieli słonecznych i morskich, 
a bliskość centrum zachęca do nie tylko wieczornych spacerów, ale i do degustacji katalońskich potraw w lokalnych restauracjach.

Golden Taurus Aquapark Resort – Pineda de Mar +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Położenie
Hotel położony jest w spokojnej miejscowości, - Pineda de Mar 
do centrum ok. 200 m (restauracje, bary oraz sklepy). Do lotniska 
w Geronie ok. 35 km, do lotniska w Barcelonie ok. 75 km.
Plaża
Do szerokiej i piaszczysto -żwirowej plaży około 300 metrów 
(dojście uliczkami kurortu, przejście podziemne na plażę). Wzdłuż 
plaży jeździ kolejka łącząca Barcelonę z wybrzeżem. Na plaży le-
żaki i parasole - płatne (ok. 5-8 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, winda, restauracja, bar, taras słoneczny z leża-
kami i parasolami, basen z kaskadą (w basenie słodka woda), 
miniklub, sala konferencyjna, pralnia (płatna), przechowalnia 
bagażu, wynajem rowerów (depozyt ok. 50EUR), garaż (płatny). 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 Euro).
Pokoje
W hotelu znajduje się 195 pokoi rozlokowanych w 5 piętrowym 
budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), sejfem (płatny ok. 20 EUR/tydzień + ok. 10 EUR depozyt), 
lodówką, zestawem do przygotowania kawy i herbaty (płatny 
ok. 10 EUR/tydzień), telefonem, TV-sat oraz z balkonem (meble 
balkonowe). Hotel dysponuje pokojami dla osób niepełnospraw-
nych (na potwierdzenie).
Pokoje standardowe (pow. ok. 20 m2) – dla max 2 osób, z wi-
dokiem na ogród lub na miasto. Istnieje możliwość dopłaty do 
pokoju od strony basenu.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 21 m2) – dla max 4 osób (2+2), z wi-
dokiem na ogród lub miasto, bardziej nowoczesny wystrój, jako 
dostawka 1- lub 2- osobowa sofa.
Pokoje Comfort (pow. ok. 20 m2) – dla max 2 osób, bardziej no-
woczesny wystrój, z widokiem na ogród lub miasto.
Pokoje Superior (pow. ok. 21 m2) – dla max 3 osób, bardziej nowo-
czesny wystrój, pokoje od strony basenu, ręczniki basenowe oraz 
parasol plażowy w pokoju, zestaw do parzenia kawy/herbaty gratis.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obiado-
kolacji lub do obiadów i obiadokolacji. Hotel zapewnia dietę bez-
glutenową i dla alergików (konieczne wcześniejsze zgłoszenie).

Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje wieczorki muzyczne. Za opłatą: siłownia (ok. 
2 EUR dziennie), strefa hydro (ok. 12 EUR za dzień: basen kryty, 
jacuzzi, sauna), zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.hotelstellapineda.com

Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Ciekawa propozycja na wakacje we dwoje lub w gronie znajomych, ponieważ jest to hotel polecany raczej osobom dorosłym (nie ma w nim 
infrastruktury dla dzieci). Wygodne pokoje, atrakcyjna strefa spa oraz bogate wyżywienie to niewątpliwe plusy tego miejsca. Dla miłośników 
zwiedzania – niedaleko hotelu znajduje się przystanek kolejki, w nieco ponad godzinę można dotrzeć do stolicy Katalonii - Barcelony.

Sumus Hotel Stella & Spa – Pineda de Mar +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY 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 2020 2799 3630 4930

Maj od 1799 2570 3270 4549

Czerwiec od 2149 3349 3430 5349

Lipiec od 2820 4549 4520 7849

Sierpień od 2649 3999 4699 6930

Wrzesień od 1849 2899 3349 5099

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 1549 2320

Kategoria lokalna: **** superior

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

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Hotel położony w jednej z największych miejscowości wybrzeża 
Costa Brava - Lloret de Mar tuż przy nadmorskiej promenadzie 
(bary i kafeterie). Kilka minut spacerem od hotelu znajduje się cen-
trum kurortu z restauracjami, barami, dyskotekami i sklepami. Do 
lotniska w Geronie ok. 30 km, do lotniska w Barcelonie ok. 95 km.
Plaża
Hotel położony ok. 100 m od szerokiej, piaszczysto-żwirowej 
plaży (główna plaża Lloret, zatokowa). Hotel od plaży oddziela 
promenada (dopuszczona do ruchu kołowego). Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 8 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, kafeteria, tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami, 3 baseny (jeden z wodą morską), bro-
dzik, mini klub, klub taneczny, parking (płatny). Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (gratis, depozyt ok. 15 EUR).
Klienci hotelu Rosamar &SPA mogą korzystać ze strefy wodnej, 
zjeżdżalni i animacji hotelu Rosamar Garden Resort (dojście bocz-
ną uliczką, ok. 200 m.).
Pokoje
Hotel dysponuje 264 wygodnie i  nowocześnie urządzonymi 
pokojami różnego typu, rozlokowanymi w 2 budynkach: 4- i 5- 
piętrowym. Wyremontowane w 2015 roku, wygodne, klimatyzo-
wane, z łazienką (suszarka do włosów), telefonem, TV-sat, sejfem 
(płatny ok. 20 EUR/tydzień + depozyt), lodówką, balkonem lub 
tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. 
Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 17 m2) – dla max 3 osób, jako do-
stawka pojedyncza sofa.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz przekąski (np. 
sałatki, hot dogi, pizza, lody w ciągu dnia).
Program sportowy i animacyjny
Od lipca do końca sierpnia hotel prowadzi program animacyjny 
dla dzieci. Bezpłatnie: strefa wellness dla klientów od 18 roku 
życia (sauny, jacuzzi, siłownia). Zabiegi na twarz i ciało w hote-
lowym spa płatne dodatkowo.

Internet
Wifi w hotelu gratis
www.rosamarhotels.com

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin Aquapark

Hotel z idealną lokalizacją (za nią „+”) – przy plaży i promenadzie oraz kilka minut spacerem od tętniącego życiem centrum Lloret de Mar. 
Goście doceniają zadbaną strefę basenową, możliwość korzystania z atrakcji wodnych siostrzanego hotelu Rosamar Garden **** oraz 
różnorodne wyżywienie. Polecamy!

Rosamar & Spa – Lloret de Mar +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2120 zł

KOD IMPREZY: CBV CENY 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 2380 3649 4399 6520

Maj od 2149 3349 4020 6020

Czerwiec od 2320 3749 4199 6020

Lipiec od 3070 5070 5549 8899

Sierpień od 2670 4149 4770 7130

Wrzesień od 2120 3449 3849 5970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2099 3120 

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

Kategoria lokalna: ****

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 Dla rodzin 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.

Tętniący życiem hotel z fantastyczną strefą rekreacyjną (za nią „+”). Plac zabaw, baseny, statek piracki, zjeżdżalnie, armatki wodne, „leniwa rzeka” 
z pewnością ucieszą Najmłodszych, którymi zajmować się będą również profesjonalni animatorzy. Wygodne pokoje, apartamenty i różnorodne 
wyżywienie to dodatkowe atuty. A centrum Lloret dostarczy wielu atrakcji szukającym wieczornych rozrywek. Hotel wart swojej ceny.

Rosamar Garden Resort – Lloret de Mar +
Kategoria lokalna: ****
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Pokój standardowy

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY 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 2470 3820 4549 6799

Maj od 2220 3499 4130 6270

Czerwiec od 2420 3820 4349 6799

Lipiec od 3249 5620 5849 9520

Sierpień od 2670 4170 4899 7399

Wrzesień od 2120 3480 3970 6230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2130 3230 

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

CENA OD

2120 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 jednej z największych miejscowości wybrzeża 
Costa Brava - Lloret de Mar ok 200 od głównej promenady. Przy 
promenadzie oraz w centrum kurortu (kilka minut spacerem) 
restauracje, bary, dyskoteki, kafeterie i sklepy. Autokar nie ma 
możliwości podjechania pod sam hotel, konieczne przeniesienie 
bagaży (ok. 200 m). Do lotniska w Geronie ok. 30 km, do lotniska 
w Barcelonie ok. 95 km.
Plaża
Hotel położony 200 m od szerokiej, piaszczysto-żwirowej plaży 
(zatokowa, główna plaża Lloret). Leżaki i parasole na plaży - płat-
ne (ok. 8 EUR/os./dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, snack bar/kafeteria, 
4 baseny (w tym jeden wewnętrzny, 1 ze zjeżdżalniami oraz duży 
brodzik ze statkiem pirackim), plac zabaw z armatkami wodnymi, 
basen typu „lazy river” dla najmłodszych, plac zabaw, mini klub, 
parking (dodatkowo płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(gratis, depozyt ok. 15 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 350 pokoi różnego typu rozlokowanych w 2 
budynkach. Wszystkie komfortowe, klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), telefonem, TV-sat, sejfem (płatny), lodów-
ką oraz balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat gratis. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe (pow. ok. 17 m2) – dla max 4 osób (infant 
wlicza się do max. obłożenia w pokoju), jako dostawki 1 osobowe 
sofy.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 25 m2) – dla min.4 i max 5 osób (infant 
wlicza się do max. obłożenia w pokoju), składające się z pokoju 
dziennego z dwoma rozkładanymi kanapami oraz oddzielonej 
drzwiami sypialni z dwoma łóżkami indywidualnymi lub jednym 
małżeńskim.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz przekąski (np. 
sałatki, hot dogi, pizza, lody w ciągu dnia).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny dla dzieci. Bezpłatnie: strefa 
wellness (sauna, jacuzzi, siłownia), ping pong, mini golf.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.rosamarhotels.com

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Położenie
Hotel położony w centrum Malgrat de Mar - liczne bary, restaura-
cje i sklepy oraz kolejka łącząca wybrzeże z Barceloną. Do lotniska 
w Geronie ok 30 km, do lotniska w Barcelonie ok. 80 km.
Plaża
Do piaszczysto-żwirowej plaży ok. 50 metrów (przejście pod-
ziemne pod torowiskiem kolejki). Na plaży leżaki i parasole - 
płatne (ok. 5-8 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, bar, pokój telewizyjny, restauracja, taras sło-
neczny z  leżakami, basen z brodzikiem (słodka woda), park 
wodny, miniklub, plac zabaw, minimarket. Hotel nie zapewnia 
ręczników basenowych.
Pokoje
W hotelu znajduje się 270 pokoi rozlokowanych w 5-piętrowym 
budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), TVsat, lodówką, telefonem, sejfem (płatny ok. 30 EUR/ty-
dzień + depozyt) oraz z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokój standardowy (pow. minimalna to ok. 20 m2) – dla maksy-
malnie 4 osób (2+2), w pokoju będą znajdować się 2 łóżka mał-
żeńskie (1,35 x 2 m) i nie będzie możliwości wstawienia dostawek.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-09:30), obiady (13:00-14:30) 
i obiadokolacje (19:30-21:00), przekąski pomiędzy posiłkami 
w ciągu dnia oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dla 
dorosłych.
Internet
Wifi w całym hotelu gratis.
en.hotelsorradauradasplash.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Hotel wyróżniają  wyremontowane w 2017 roku pokoje oraz uznawany za jeden z największych na wybrzeżu hotelowy park wodny. Centrum 
Malgrat de Mar i długa plaża przy hotelu.  Bardzo fajne miejsce na rodzinne wakacje.

Sorra Daurada Splash – Pineda del Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1970 zł

KOD IMPREZY: CBV CENY 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 3299 4099 5930

Maj od 1970 3020 3720 5470

Czerwiec od 2399 3999 4020 6599

Lipiec od 3470 5899 5630 10270

Sierpień od 2820 4649 5130 8199

Wrzesień od 1980 3480 3730 6230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 2649 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 899 1299

Kategoria lokalna: ****

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

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Hotel położony jest ok. 500 m od centrum kurortu. W okolicy 
bary, restauracje, sklepy z pamiątkami, centrum sportów wod-
nych. Do lotniska w Gironie ok. 35 km, do lotniska w Barcelonie 
ok. 75 km.
Plaża
Około 150 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, od plaży oddziela 
hotel promenada (dopuszczona do ruchu kołowego) oraz kolejka 
łącząca wybrzeże z Barceloną. Leżaki i parasole na plaży płatne 
(ok. 8 EUR/os.).
Do dyspozycji gości
Recepcja, przestronne lobby z barem, klimatyzowana restauracja, 
kawiarnia, pokój telewizyjny, windy panoramiczne, ogród, basen, 
brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie, plac zabaw dla 
dzieci, płatny parking (ok. 10 EUR/dzień + depozyt 30 EUR), pral-
nia i prasowanie za opłatą. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (ok. 
5 EUR/os+ 10Eur depozytu).
Uwaga! Przed i po sezonie część atrakcji hotelowych może być 
niedostępna lub czynna w ograniczonym czasie/zakresie.
Pokoje
Hotel posiada 358 wygodnie urządzonych, klimatyzowanych 
pokoi. Wszystkie z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefo-
nem. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka do 2 lat (ok. 10 EUR/dzień). Hotel posiada również pokoje 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na zamówienie).
Pokój standardowy (ok. 18 m2) - dla max 4 osób, pokoje zawsze 
z balkonem, dodatkowo w cenie pokoju: sejf, wifi, lodówka. Po-
koje jednoosobowe nie zawsze mają balkon.
Pokoje premium (ok 18 m2) - dodatkowo w cenie: ręczniki base-
nowe (konieczny depozyt ok. 10 EUR), wifi, sejf, lodówka z wodą 
mineralną, korzystanie ze strefy wellness podczas całego pobytu 
(niewielki basen kryty, sauna, bicze wodne, hydromasaże, jacuzzi, 
fitness), zniżka na drinki i przekąski w hotelowym barze.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Możliwość 
dopłata do opcji Free Drinks: woda, wino, napoje bezalkoholowe 
i piwo w godzinach 10:00 - 23:00.

Program sportowy i animacyjny
Za opłatą: strefy wellness (ok. 10 EUR/os/dzień: niewielki basen 
kryty, sauna, bicze wodne, hydromasaże, jacuzzi, fitness), ping 
ponga (5 EUR/godz), bilard, pokój gier, boisko do piłki nożnej 
(ok. 10 EUR/godz.). Hotel prowadzi również dzienne animacje 
dla dzieci i dorosłych m.in. konkursy, flamenco, wieczorne pokazy.
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.hotelfloridapark.es

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun

Florida Park to bardzo dobry hotel, ceniony za świetne i różnorodne wyżywienie, pomocną obsługę oraz wygodne pokoje. Jest to jeden 
z najlepiej sprzedających się obiektów w naszej ofercie. Polecany zarówno parom, jak i rodzinom.

Florida Park – Santa Susanna 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1970 zł

KOD IMPREZY: CBV CENY 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 2970 3630 5299

Czerwiec od 2299 3730 3770 6049

Lipiec od 2899 4820 5199 8399

Sierpień od 2520 3849 4470 6630

Wrzesień od 2149 3399 3849 5849

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 630 630

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
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, Kosmiczny czy Dzień Indiański.  
Do klubów zapraszamy dzieci już od czwartego roku życia, 
a młodsze - pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Evenia Olympic Park – Lloret de Mar 

Fantastyczny kompleks nie tylko dla rodzin z dziećmi, ale i dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Ogromny teren (pow. ok. 3 ha), 
mnogość atrakcji sportowych, duży basen wijący się w ogrodzie to niewątpliwe bonusy tego miejsca. Do tego animacje dla dzieci
w języku polskim!

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: CBV CENY 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 2670 4099 4470 7020

Czerwiec od 2599 4299 4599 7020

Lipiec od 3670 6249 5720 10770

Sierpień od 2799 4249 5020 7430

Wrzesień od 2449 3920 4430 6899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2349 3549 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 870 1249

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
Należący do kompleksu 4 hoteli Evenia Olympic Resort, położony 
jest na obrzeżach kurortu, w spokojnej części Lloret de Mar. Ok. 500 
m do centrum Lloret (szeroki wybór sklepów, restauracji, barów, 
a dla amatorów nocnych szaleństw liczne dyskoteki i kluby). Do 
lotniska w Gironie ok. 30 km, do lotniska w Barcelonie ok 90 km.
Plaża
Hotel położony ok. 900 m od piaszczysto-żwirowej, zatokowej 
plaży. W lipcu i sierpniu kilka razy dziennie kursuje bezpłatny bus 
hotelowy na plażę. Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 8 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja, lobby, windy, bar, bar przy basenie, snack 
bar, ogród tropikalny z 2 basenami (1 ze słodka wodą, 1 ze słoną 
wodą), brodzikiem dla dzieci, tarasy słoneczne z leżakami i paraso-
lami, dyskoteka, mini klub, plac zabaw, parking (płatny), centrum 
biznesowe, wypożyczalnia samochodów, sklep z pamiątkami. Moż-
liwość wypożyczenia ręczników basenowych - depozyt ok 10 EUR.
Pokoje
Hotel zapewnia zakwaterowanie w 342 wygodnie urządzonych 
i klimatyzowanych pokojach. Wszystkie z łazienką (suszarka do 
włosów), telefonem, TV-sat, sejfem (płatny ok. 25EUR/tydzień + 
depozyt ok. 20 EUR), oraz balkonem (meble balkonowe). Istnieje 
możliwość wypożyczenia lodówki (ok. 3 EUR/dzień) oraz żelazka 
(ok. 10 EUR depozyt).
Pokoje standardowe (ok. 20 m2) - dla max 4 osób, przy czym 
należy pamiętać, że w pokoju będą znajdować się tylko 2 łóżka 
typu queen size (1,35 m x 2 m). Nie ma możliwości wstawienia 
dodatkowych łóżek. Infant wlicza się do max. obłożenia w pokoju.
Inne typy pokoi dostępne w na stronie R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i  obiadokolacje - serwowane 
w formie bufetu wraz z napojami w restauracji głównej, przekąski 
(10:00-17:00) i lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-
24:00) w miejscach wyznaczonych przez hotel. Godziny serwowa-
nia posiłków (podane orientacyjnie przez hotel): śniadanie: (8:00 
- 10:00), obiady (13:00 - 14:30) oraz obiadokolacje (19:00-21:30).
Program sportowy i animacyjny
SPA i Olympic Sport Center Club w cenie: siłownia, cross-fit area 

i boisko do piłki nożnej (dostepne w godzinach wyznaczonych 
przez hotel, zazwyczaj 8:00-17:00) ;dodatkowo płatne: basen 
wewnętrzny, sala do spinningu i aerobiku, korty tenisowe (ok 
14 EUR/h + 5 EUR za sprzęt), jacuzzi, sauna, bicze wodne, masaże 
i zabiegi na twarz/ciało. Dzienny i wieczorny program animacyjny 
dla dzieci i dorosłych prowadzony jest przez animatorów Rainbow 
w terminach od połowy czerwca do połowy września. Ponadto 
do dyspozycji Gości animacje hotelowe. Przed hotelem znajdu-
je się publiczny plac zabaw dla dzieci. Hotel posiada aquapark 
z basenem, zjeżdżalniami i kaskadami wodnymi - aquapark jest 
dostępny dla wszystkich gości kompleksu Evenia Olympic Resort.
Internet
Wifi w hotelu gratis. Stanowiska internetowe - ok. 4 EUR/godz..
www.eveniahotels.com

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Położenie
Hotel położony przy głównej promenadzie Malgrat de Mar. Do 
centrum miejscowości zaledwie 200 m. W okolicy liczne bary, 
restauracje, tawerny, kawiarnie i sklepiki oraz kolejka łącząca wy-
brzeże z Barceloną. Do lotniska w Gironie ok 30 km, do lotniska 
w Barcelonie ok 80 km.
Plaża
Hotel od piaszczysto-żwirowej plaży oddziela promenada (do-
puszczona do ruchu kołowego) oraz kolejka łącząca wybrzeże 
z Barceloną. Na plaży leżaki i parasole - płatne (ok. 5 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, restauracja, bar, taras słoneczny z  leżakami 
i parasolami, basen z wydzieloną częścią dla dzieci (w base-
nach słodka woda), plac zabaw, mini klub, opiekunka dla dzieci 
(płatna), sala gier, sala telewizyjna, wypożyczalnia samochodów 
i rowerów, parking (płatny 12 EUR/dzień). Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (wymagany depozyt ok.10 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 197 wyremontowanych w 2014 r. pokoi. 
Wszystkie wygodnie urządzone, klimatyzowane, z łazienką (su-
szarka), telefonem, TV, lodówką, sejfem (ok. 20 EUR/tydzień + 
10 EUR depozytu), z balkonem (stolik, krzesła). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis (na potwierdzenie). 
Pokoje standardowe (pow. ok. 19 m2) - dla max. 4 osób, przy czym 
w pokoju będą znajdowały się tylko 2 łóżka o wymiarach 1,5 m x 2 
m każde i nie będzie możliwości wstawienia dodatkowych łóżek.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
przekąski w ciągu dnia oraz lokalne napoje alkoholowe (domo-
we wino, sangria, piwo itp.) i bezalkoholowe (woda mineralna, 
koktajle, soki, kawa, herbata) serwowane w barze (11:00-23:00).
Uwaga! możliwy depozyt zwrotny za opaskę all inclusive (10 
EUR/os).
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, np. poranna 
gimnastyka w wodzie, gry, zabawy, konkursy, wieczorne występy 
lub muzyka na żywo. Bezpłatne: tenis stołowy. Płatne: bilard.

Internet
W częściach ogólnodostępnych oraz w pokojach WiFi gratis.
www.alegria-hotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Świetnie utrzymany hotel z wyremontowanymi, naprawdę ładnymi pokojami, do tego sympatyczna atmosfera oraz smaczne wyżywienie. 
Dodatkowym atutem jest położenie blisko centrum Malgrat de Mar - urokliwe uliczki, liczne kafejki i tapas bary, sklepy zachęcają do 
wieczornych spacerów.

ALEGRIA Maripins – Malgrat de Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY 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 3430 4020 6070

Czerwiec od 2449 4070 4349 6430

Lipiec od 3399 5699 6020 9870

Sierpień od 2799 4449 5020 7770

Wrzesień od 2330 3899 4230 6849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2149 3149 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 970 1530

Kategoria lokalna: ****

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

10
dni

11
dni

14
dni
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Położenie
Hotel położony ok. 100 m od nadmorskiej promenady z licznymi 
sklepikami, kafejkami i restauracjami. Do centrum Santa Susanna 
ok. 500 m. Tuż przy hotelu znajduje się przystanek kolejki łączącej 
wybrzeże z Barceloną. Do lotniska w Gironie ok. 35 km, do lotni-
ska w Barcelonie ok. 75 km.
Plaża
Obiekt położony przy piaszczysto-żwirowej plaży. Leżaki i para-
sole na plaży płatne (ok. 6 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Całkowicie odnowiona w 2019 recepcja, lobby, bar, restauracja, 
windy, strrefa SPA. Dodatkowo do dyspozycji Gości basen i brodzik 
dla dzieci (słodka woda), ogród palmowy z tarasem słonecznym 
(również odnowionym), leżaki i parasole przy basenie (bezpłatne), 
mini-klub dla dzieci, niewielki plac zabaw, pralnia (płatna), prze-
chowalnia bagażu. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 
ok. 20 EUR). Uwaga! Przed i po sezonie część atrakcji hotelowych 
może być niedostępna lub czynna w ograniczonym czasie/zakresie.
Pokoje
Hotel posiada 238 klimatyzowanych i funkcjonalnie urządzonych 
pokoi. Wszystkie z łazienką (możliwość wypożyczenia suszarki 
do włosów na czas użycia - ilość limitowana), telefonem, TV-sat 
(depozyt ok. 10 EUR), mini-sejfem (płatny ok. 20 EUR/tydzień + 
ok. 10 EUR depozyt), mini lodówką oraz z balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Możliwośc wypożyczenia żelazka (ok.10 EUR 
depozyt). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis. Hotel posiada kilka 
pokoi z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje standardowe (ok. 20 m2) - dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju będą tylko 2 łóżka typu queen size.
Pokoje privillage (ok. 20 m2) - odnowione w 2017 roku, pokoje 
z widokiem na morze, dla max 4 osób, przy czym w pokoju będą 
tylko 2 łóżka typu queen size. Dodatkowo w cenie pokoju: Wifi, 
ręczniki basenowe, 1 wejście do strefy SPA.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (dania kuchni hisz-
pańskiej i międzynarodowej). Śniadania (7:30-10:00), obiado-
kolacje (18:30-21:00). Godziny posiłków podane są orientacyjnie. 

Możliwość dopłaty do full board - wówczas w cenie wino i woda 
do posiłków.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjno-rozrywkowy zarów-
no dla dzieci, jak i dla dorosłych (konkursy, gry i zabawy, wieczor-
ne pokazy flamenco, mini dyskoteka, muzyka na żywo), siłownia 
(gratis), sauna (płatna ok.5 EUR/godz), pokój telewizyjny, bilard, 
salonik gier.
Internet
Bezpłatne WiFi tylko przy recepcji. W pokojach płatne (ok.15 EUR/
tydzień), w pokojach premium Wifi gratis. Stanowiska interneto-
we w lobby bezpłatnie.
www.hotelcaprici.com

Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży

Porządny 4* hotel położony w spokojnym miejscu, a jednocześnie niedaleko centrum miejscowości. Polecamy go szczególnie rodzinom 
z dziećmi, ze względu na położenie przy plaży oraz różnorodne animacje. Jeden z najlepiej sprzedających się hoteli w naszej ofercie od wielu 
lat. Dodatkowy plus za świeżo wyremontowane miejsca ogólnodostępne.

Caprici Beach Hotel & SPA – Santa Susanna 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY 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 2299 3099 4099

Czerwiec od 2099 3399 3770 5399

Lipiec od 2799 4399 4930 7599

Sierpień od 2549 3770 4520 6549

Wrzesień od 1749 2720 3199 4799

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

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel położony w najbardziej rozrywkowym kurorcie Costa Brava, 
w jego wypoczynkowej części Fenals. Do centrum Lloret de Mar 
ok. 800 m. W pobliżu hotelu kilka barów, restauracji i market. 
W centrum kurortu szeroki wybór barów, dyskotek i sklepów. Do 
lotniska w Gironie ok. 30 km, do lotniska w Barcelonie ok 90km.
Plaża
Obiekt oddalony o ok. 350 m od piaszczystej, zatokowej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 8 EUR/os.).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, kafeteria, restauracja, windy, pokój telewizyjny, 
ogród z 2 basenami i brodzikiem (w basenach słodka woda, jeden 
z basenów z rozkładanym zadaszeniem), tarasy słoneczne z leża-
kami i parasolami, niewielki plac zabaw, mini klub, wypożyczalnia 
samochodów, opieka medyczna (płatna), pralnia (płatna), prze-
chowalnia bagażu. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 
ok. 10 EUR).
Pokoje
Hotel dysponuje 457 pokojami. W  każdym pokoju znajduje 
się łazienka z WC (prysznic lub wanna, suszarka do włosów). 
Wszystkie pokoje wyposażone są w indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, telefon, TV-Sat., sejf (dodatkowo płatny), balkon 
(stolik i krzesełka);. Istnieje możliwość wypożyczenia bezpłatne-
go łóżeczka dla dziecka.
Pokoje standardowe (ok. 16 m2) – dla max. 4 osób (w układzie 
2+2) przy czym nalezy pamiętać, że w pokoju znajdować się będą 
tylko dwa łóżka typu queen size. 
Apartament z 1 sypialnią (ok. 27 m2) – dla max. 4 osób dorosłych; 
dwupomieszczeniowy apartament, zlokalizowany na dolnym pię-
trze składający się z pokoju z 2 łóżkami pojedynczymi oraz pokoju 
dziennego z rozkładanymi 2 sofami (która mogą zostać zamienio-
ne na 2 łóżka). Na wyposażeniu dodatkowo niewielka lodówka. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
przekąski w ciągu dnia (sałatki, kanapki, hot dogi, lody) oraz 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w miejscach wy-
znaczonych przez hotel. Godziny serwowania posiłków i napoi 
orientacyjnie podane przez hotel - mogą ulec zmianie.

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatne: korzystanie ze strefy wellness: mały basenik z ka-
skadą, sauna parowa, łóżka relaksacyjne, jacuzzi, mała siłownia. 
Masaże dodatkowe płatne. Hotel zapewnia dzienne i wieczorne 
animacje dla dzieci i dorosłych.
Internet
Wi-fi na terenie hotelu gratis.
www.ghthotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Świetna propozycja dla osób poszukujących hotelu właśnie w Lloret de Mar. Hotel dobrze utrzymany z sympatyczną atmosferą i dobrym 
wyżywieniem. To idealna oferta dla osób szukających jednocześnie relaksu jak i łatwego dostępu do różnorodnych atrakcji.

GHT Oasis Park & Spa – Lloret de Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1920 zł

KOD IMPREZY: CBV CENY 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 2849 3470 5020

Lipiec od 2520 3899 4470 6770

Sierpień od 2380 3670 4230 6399

Wrzesień od 1920 2820 3470 4970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 2620 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 849 1099 

Dopłata do All Inclusive od 546 1092

Kategoria lokalna: ****

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

10
dni

11
dni

14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel położony jest na obrzeżach jednego z najbardziej znanych 
kurortów na Costa Maresme - Calella. Do centrum miejscowości 
z restauracjami, barami i sklepikami ok. 600 m. Do przystanku ko-
lejki łączącej wybrzeże z Barceloną ok. 2 km. Do lotniska w Gironie 
ok. 40 km, do lotniska w Barcelonie ok. 70 km.
Plaża
Hotel oddalony od najbliższej, piaszczysto-żwirowej plaży o ok. 
450 m (dojście ulicą). Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 
5 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja, windy, bar, tarasy słoneczne z leża-
kami, 1 basen, strefa ze zjeżdżalniami, jacuzzi i brodzik dla dzieci 
z niewielkim parkiem wodnym (w basenach słodka woda), mini-
klub, przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(ok. 10 EUR/os depozytu).
Pokoje
W hotelu znajduje się 209 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w 8-piętrowym budynku. Wszystkie wyremontowane w latach 
2015-2017, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), TV 
Sat, sejfem (płatny ok. 30 EUR/tydzień, konieczny depozyt ok. 
10 EUR), lodówką oraz z balkonem (meble balkonowe). Łóżecz-
ko dla dziecka do 2 lat gratis. Pokoje przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych na potwierdzenie.
Pokoje standardowe (pow. ok. 17 m2) – dla max 4 osób, w pokoju 
mogą znajdować się tylko 2 łóżka małżeńskie.
Pokoje standardowe z widokiem na basen (pow. ok. 20 m2) – po-
koje od strony basenu, dla max 4 osób, w pokoju mogą znajdować 
się tylko 2 łóżka małżeńskie.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 30 m2) – tylko dla 4 osób, 2 pokoje ze 
wspólną łazienką. na potwierdzenie.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (8:00 – 10:00), obiady (13:00 – 14:30) 
i obiadokolacje (19:00 – 21:00) w formie bufetu. Przekąski serwo-
wane 10:30-19:00 w miejscach wysnzaczonych przez hotel. Lokal-
ne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 12:00-24:00.

Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i dorosłych, 
tenis stołowy. Dodatkowo płatne: bilard.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.hoteloasisparksplash.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin Aquapark

Wyremontowane w 2017 roku pokoje i wzbogacona strefa basenowa o niewielki park wodny oraz bardzo dobre wyżywienie zwracaję uwagę 
naszych Klientów. Jeśli dodamy do tego animacje dla Najmłodszych otrzymamy hotel idealny na rodzinny wypoczynek. Hotel wart uwagi - 
polecamy!

Oasis Park Splash – Calella 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1920 zł

KOD IMPREZY: CBV CENY 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 2130 3099 3899 5520

Maj od 1949 2849 3499 5099

Czerwiec od 2320 3799 4220 6199

Lipiec od 3230 5499 5270 8949

Sierpień od 2699 4349 4849 7599

Wrzesień od 1920 3299 3549 5849

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

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 899 1299

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel położony w znanym kurorcie Santa Susanna, niedaleko 
promenada (ok. 150 m) – bary, restauracje, sklepy z pamiątkami, 
centrum sportów wodnych. Do lotniska w Gironie ok. 35 km, do 
lotniska w Barcelonie ok. 75 km.
Plaża
Do szerokiej i piaszczysto - żwirowej plaży około 300 metrów. 
Hotel od plaży oddziela promenada (dopuszczona do ruchu 
kołowego) oraz kolejka łącząca wybrzeże z Barceloną. Leżaki 
i parasole na plaży płatne (ok. 8 EUR/os.).
Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, restauracja, taras na dachu z niewielkim ba-
senem i brodzikiem dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie 
bezpłatne, wypożyczalnia samochodów, parking (ok.50 EUR/ty-
dzień). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR).
Pokoje
Hotel dysponuje 106 apartamentami rozlokowanymi w  sze-
ściopiętrowym budynku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, 
z łazienką TVsat, telefonem, małą lodówką, sejfem (płatny ok. 
28 EUR/tydzień + ok. 10 EUR depozyt), balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe).
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 36 m2) - dla max 4 osób, sy-
pialnia i pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób.
Apartament z 1 sypialnią promo- wyposażenie jak w apartamen-
cie standardowym, mogą mieć inną lokalizację (np. parter, od 
strony ulicy).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufe-
tu, (10:00-24:00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00 - 24:00) oraz przekąski w ciągu dnia. W ramach All Inc-
lusive Klienci hotelu HTop Royal Sun Suites mogą w godzinach 
10:00 - 19:00 korzystać ze strefy basenowej oraz snack baru 
hotelu Royal Sun (hotel położony na plaży, ok. 300 metrów od 
hotelu) - konieczna rezerwacja.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje animacje dla dzieci, wieczorne show. Bezpłatnie: 
ping pong, siatkówka plażowa. Dodatkowo płatne: bilard. Możli-
wość wypożyczenie rowerów (depozyt ok 50 EUR).

Internet
Wifi i stanowiska internetowe w lobby za opłatą (5 EUR/dzień, 
20 EUR/tydz).
www.htophotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Hotel z rodzinną atmosferą, idealne na rodzinny wypoczynek. Niewątpliwym plusem hotelu są wygodne oraz przestronne apartamenty, 
a basen na dachu, choć niewielki dostacza korzystającym z kąpieli pięknych widoków.

HTop Royal Sun Suites – Santa Susanna 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY 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 3899 4549 6849

Maj od 2149 2930 3599 5230

Czerwiec od 2020 3199 3720 5199

Lipiec od 2799 4499 5020 7849

Sierpień od 2349 3549 4270 6270

Wrzesień od 1999 3130 3699 5570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 2570 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 870 1149

CENA OD

1999 zł

Kategoria lokalna: ****

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

10
dni

11
dni

14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel należący do sieci hotelowej HTop, położony jest ok. 100 m 
od nadmorskiej promenady z licznymi sklepikami, kafejkami i re-
stauracjami. Do centrum Santa Susanna ok. 500 m. Do lotniska 
w Gironie ok. 35 km, do lotniska w Barcelonie ok. 75 km.
Plaża
Obiekt położony na piaszczysto-żwirowej plaży. Leżaki i parasole 
na plaży płatne (ok. 6 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, bar, restauracja, panoramiczne windy, 2 baseny, 
brodzik dla dzieci, 2 tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
snack-bar, miniklub, wypożyczalnia samochodów, pralnia (do-
datkowo płatne). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 
ok. 20 EUR). Uwaga! Przed i po sezonie część atrakcji hotelowych 
może być niedostępna lub czynna w ograniczonym czasie lub 
zakresie.
Pokoje
Hotel posiada 216 pokoi standardowych, wszystkie klimatyzo-
wane, z łazienką (suszarka do włosów), telefonem, mini barem 
(dodatkowo płatny), TV-sat, sejfem (ok. 28 EUR/tydzień + depo-
zyt ok. 10 EUR) oraz balkonem (meble balkonowe). Możliwość 
wypożyczenia lodówki. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie.
Pokoje standardowe (ok.14 - 18 m2) - dla max 4 osób, przy czym 
w pokoju będą tylko 2 łóżka typu queen size. Infant wlicza się do 
max. obłożenia w pokoju.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwość dokupienia 
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00 - 24:00) oraz 
przekąski w ciągu dnia.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia codzienny program animacyjno - rozrywkowy 
(pokazy flamenco, muzyka grana na żywo). Bilard dodatkowo 
płatny.

Internet
Jedna godzina WiFi w lobby gratis na cały pobyt (bez względu 
na długość pobytu), każda kolejna płatna (ok. 5 EUR/dzień, ok. 
20 EUR/tydzień).
www.htophotels.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Nie najnowszy hotel, ale położony na samej plaży i z możliwością dopłaty do All Inclusive - dla wszystkich tych, dla których bliskość morza 
i wygoda programów „wszystko w cenie” oznaczają udany wypoczynek.

HTop Royal Sun – Santa Susanna 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY 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 3320 4099 5899

Maj od 1999 3120 3699 5549

Czerwiec od 2449 3870 4430 6799

Lipiec od 2570 4020 4349 6730

Sierpień od 2530 3920 4520 6899

Wrzesień od 2399 3849 4349 6770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1949 2899 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 620 630 

Dopłata do All Inclusive od 378 756

CENA OD

1999 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel położony jest w spokojnej miejscowości, do centrum ok. 
300 m - restauracje, bary oraz sklepy. Do lotniska w Geronie ok 
40 km, do Lotniska w Barcelonie ok. 70 km.
Plaża
Do szerokiej i piaszczysto-żwirowej plaży ok. 50 m. Hotel od plaży 
oddziela ulica oraz kolejka łącząca wybrzeże z Barceloną. Leżaki 
i parasole na plaży płatne (ok. 5 EUR/os.).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby z barem, restauracja, windy, taras słoneczny na 
dachu z niewielkim basenem i brodzikiem dla dzieci, leżaki i pa-
rasole przy basenie, mini klub, przechowalnia bagażu, parking 
(możliwa opłata). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 
ok 10 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 194 wygodnie urządzone pokoje dla maksymalnie 
4 osób. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), sejfem (płatny ok. 28 EUR/tydzień + ok. 10 EUR depozyt), 
lodówką, telefonem, TV-sat oraz z balkonem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za darmo.
Pokoje standardowe (ok. 20 m2) - dla max 4 osób przy czym 
w pokoju będą znajdowały się tylko 2 łóżka typu queen size.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufe-
tu, (10:00-24:00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00 - 24:00) oraz przekąski w ciągu dnia.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia program animacyjny dla dorosłych i dzieci (kon-
kursy, gry, zabawy, mini disco). Dla Klientów z All Inclusive sauna 
i jacuzzi bezpłatne.
Internet
Wifi na terenie całego hotelu - bezpłatnie. Stanowiska interne-
towe w lobby za opłatą.
www.htophotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Przy plaży Dla rodzin

Choć strefa basenowa nie jest duża to rekompensuje to bliskość plaży. Do tego sama miejscowość - niezbyt duża, bardziej lokalna niż 
turystyczna, ale za to ze świetnymi lokalnymi tapas barami i nieco niższymi cenami. Zdecydowanie dla osób uciekających od turystycznego 
zgiełku charakterystycznego dla dużych, nadmorskich kurortów.

HTop Pineda Palace – Pineda del Mar 

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: CBV CENY 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 3899 4549 6849

Maj od 2070 3270 3799 5699

Czerwiec od 2499 3899 3930 6349

Lipiec od 3030 4949 5399 8599

Sierpień od 2520 3899 4549 6849

Wrzesień od 2120 3420 3899 6049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2070 3030 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 870 1199

Wyloty w: środy i soboty

Kategoria lokalna: ****

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

10
dni

11
dni

14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel należący do sieci hotelowej HTop, położony jest w jednym 
z najbardziej znanych kurortów na Costa Maresme - Calella. Do 
centrum miejscowości z restauracjami, barami i sklepikami ok. 
300 m. Do przystanku kolejki łączącej wybrzeże z Barceloną ok. 
900 m, do lotniska w Gironie ok. 40 km, do lotniska w Barcelonie 
ok. 70 km.
Plaża
Obiekt oddalony od najbliższej, piaszczysto-żwirowej plaży o ok. 
650 m (dojście ulicą). Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 5 
EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby z barem, restauracja, snack bar, taras 
słoneczny z basenem i brodzikiem (w basenach słodka woda), 
mały kryty basen z podgrzewaną wodą, taras słoneczny przy ba-
senie oraz na dachu, mini klub, wypożyczalnia rowerów (depozyt 
ok. 50 EUR), sklep z pamiątkami. Hotel nie zapewnia ręczników 
basenowych.
Pokoje
W hotelu znajduje się 339 klimatyzowanych, funkcjonalnie urzą-
dzonych pokoi z łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefo-
nem, sejfem (dodatkowo płatny ok. 28 EUR/tydzień + depozyt ok 
10 EUR), lodówką (płatna ok.3EUR/dzień.) oraz balkonem (meble 
balkonowe). Hotel posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych - 
na potwierdzenie. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na potwierdzenie.
Pokoje standardowe (ok. 20 m2) - dla max 4 osób przy czym 
w pokoju będą znajdowały się tylko 2 łóżka typu queen size. 
Możliwa dopłata do pokoi od strony basenu.
Pokoje standardowe promo- wyposażenie jak w pokoju standar-
dowym, mogą mieć inną lokalizację (np. parter, od strony ulicy).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-14:30) 
i  obiadokolacje (19:00-21:00) serwowane w  formie bufetu 
w restauracji głównej; przekąski w snack-barze; napoje bezal-
koholowe i lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonych przez 
hotel barach. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin 
serwowania posiłków.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych 
i dzieci: zajęcia sportowe, pokazy artystyczne - flamenco, mu-
zyka na żywo, tenis stołowy, bilard (możliwa opłata). Bezpłatna 
strefa wellness: jacuzzi, sauna (konieczna rezerwacja), niewielka 
siłownia, mały basen kryty.
Internet
WiFi w pokojach płatne (ok. 5 EUR/dzień, 20 EUR/ tydzień). Sta-
nowiska internetowe płatne (ok. 4 EUR/godz).
www.htophotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Choć hotel nie należy do najnowszych, to rekompensuje to bardzo atrakcyjna cena. Całkiem duże pokoje oraz formuła all inclusive, 
to niewątpliwe atuty tego obiektu. Jako bonus lokalizacja w jednym z bardziej klimatycznych kurortów Costa Maresme - wąskie uliczki, 
skwery i place, dobre restauracje, sklepy oraz bary tworzą miłą kompilację w sam raz na wakacyjny odpoczynek.

HTop Calella Palace – Calella 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

1999 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: CBV CENY 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 3820 4520 6720

Maj od 2049 3099 3599 5230

Czerwiec od 2120 3449 3720 5849

Lipiec od 2799 4499 5020 7849

Sierpień od 2449 3630 4270 6270

Wrzesień od 1999 3130 3699 5570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1899 2699 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 870 1199

Wyloty w: środy i soboty

Kategoria lokalna: ****

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel położony przy głównej promenadzie z licznymi barami, 
restauracjami, kawiarniami oraz sklepami z pamiątkami. Przy-
stanek kolejki łączącej wybrzeże z Barceloną położony ok 500 m. 
od hotelu. Do lotniska w Gironie ok 30 km, do lotniska w Barce-
lonie ok 80 km.
Plaża
Około 100 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, od plaży oddziela 
hotel promenada (dopuszczona do ruchu kołowego) oraz kolejka 
łącząca wybrzeże z Barceloną. Leżaki i parasole na plaży płatne 
(ok. 5 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, klimatyzowana restauracja, bar, basen oraz 
brodzik dla dzieci, taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami, prze-
chowalnia bagażu, parking (płatny ok 10 EUR/dzień). Hotel nie 
zapewnia ręczników basenowych.
Pokoje
Hotel posiada 255 funkcjonalnie urządzonych pokoi odnowionych 
w 2018 roku .Wszystkie klimatyzowane, z z łazienkami (suszar-
ka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny ok. 20 EUR/
tydzień) oraz z  balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat gratis. Pokoje dla osób niepełnosprawnych - na 
potwierdzenie.
Pokoje standardowe (pow. ok. 20 m2) - dla max 4 osób (w ukła-
dzie 2+2).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Hotel serwuje dania 
kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej.
Istnieje mozliwość dopłaty do trzech posiłków lub All inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne animacje dla dzieci i dorosłych m.in. 
konkursy, flamenco, wieczorne pokazy. Bezpłatnie:siłownia, tenis 
stołowy, za opłatą -bilard.
Internet
Wi-fi na terenie całego hotelu gratis

Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Hotel **** z podstawowym wyposażeniem, polecany ze względu na świetną lokalizację blisko plaży i centrum kurortu oraz wyremontowane 
w 2018 r., wygodne pokoje! Dla wszystkich, którzy chcą spędzić wakacje na Costa Brava w niewygórowanej cenie.

Riviera Santa Susanna – Santa Susanna 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1620 zł

KOD IMPREZY: CBV CENY 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 1620 2270 3049 4130

Czerwiec od 1930 2999 3570 4849

Lipiec od 2420 3930 4399 6899

Sierpień od 2270 3399 4130 6020

Wrzesień od 1699 2599 3199 4699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599 2149 

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

Dopłata do All Inclusive od 511 1022

Kategoria lokalna: ****

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

10
dni

11
dni

14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel położony w znanym kurorcie Malgrat de Mar ok. 300 metrów 
od centrum miejscowości (bary, restauracje i sklepy). Do lotniska 
w Gironie ok 30 km, do lotniska w Barcelonie ok. 80 km.
Plaża
Hotel położony ok. 200 m od szerokiej, piaszczysto-żwirowej pla-
ży. Do przejścia promenada (dopuszczona do ruchu kołowego) 
oraz kolejka łącząca wybrzeże z Barceloną. Na plaży dostępne 
leżaki i parasole (ok. 5 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, bar, taras słoneczny z le-
żakami, basen i brodzik (w basenach słona woda), niewielki park 
wodny dla najmłodszych, jacuzzi, mini klub (otwarty w lipcu 
i sierpniu), przechowalnia bagażu, parking (płatny). Hotel za-
pewnia ręczniki basenowe (depozyt 10 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 236 pokoi rozlokowanych w 4 piętrowym 
budynku. Hotel oferuje zakwaterowanie w cześci *** - pokoje 
standardowe odnowione w 2016 i **** - pokoje premium wyre-
montowane w 2018r. Wszystkie nowoczesne, funkcjonalne, klima-
tyzowane, z łazienką (suszarka do włosów do wypożyczenia w re-
cepcji ok.20Eur depozyt - ilość limitowana), sejfem (ok. 20 EUR/
tydzień + 3 EUR depozyt) i małą lodówką (20 EUR/tydzień + 3 
EUR depozyt), TV-sat (depozyt za pilot ok. 20EUR), telefonem, 
balkonem (krzesła). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Pokoje standardowe 3*(pow. ok. 15 m2) – dla max 3 osób, wy-
posażenie jak wyżej.
Pokoje standardowe promo 3*- wyposażenie jak w pokoju standar-
dowym, mogą mieć inną lokalizację (np. parter, od strony ulicy).
Pokoje premium 4* (pow. ok. 19 m2) – wyremontowane w 2018 r. 
dla max 4 osób, wyposażenie jak wyżej.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwość dopłaty 
do opcji Full Board: śniadania, obiady i obiadokolacje (napoje do 
posiłków płatne dodatkowo). 
Istnieje możliwość dopłaty do “Free Drinks”: wino i woda do 
obiadokolacji, w godzinach 16:00 - 23:00 lokalne napoje alko-
holowe i bezalkoholowe oraz herbata i kawa oraz lody dla dzieci. 

Istnieje możliwość dopłaty do All Inclusive Light: śniadania, obia-
dy i obiadokolacje, do obiadów i obiadokolacji wino 250ml oraz 
woda 250ml, w godzinach 16:00 – 23:00 dostępne lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe, herbata i kawa oraz lody dla dzieci.
Hotel nie przygotowuje lunch boxów.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, muzyka na 
żywo, karaoke. Płatne: bilard, sala gier.
Internet
WiFi w lobby gratis, w pokojach płatne ok. 15 EUR/tydzień.
www.hotelpapi.com

Light AI za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Jedne z najlepszych hoteli 3* na wybrzeżu! Wyremontowane i funkcjonalne pokoje, mały park wodny dla najmłodszych, urozmaicone 
animacje, dodatkowo świetne wyżywienie i bardzo dobrej klasy serwis. Polecamy!

Papi – Malgrat de Mar +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY 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 2630 3499 4730

Maj od 1699 2399 3199 4349

Czerwiec od 1799 2720 3349 4399

Lipiec od 2399 3699 4349 6520

Sierpień od 2049 2970 3770 5299

Wrzesień od 1749 2530 3270 4570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 2249 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 499 499

Kategoria lokalna: ***

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel położony w samym centrum Calella, w okolicy bary, re-
stauracje, sklepy. Do lotniska w Geronie ok. 40 km, do lotniska 
w Barcelonie ok. 75 km.
Plaża
Do głównej plaży kurortu ok. 750 m (dojście uliczkami miasta), 
piaszczysto-żwirowej, leżaki i parasole płatne (ok. 7 EUR/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, bar, restauracja, sala telewizyjna, taras słonecz-
ny z leżakami, basen z brodzikiem (słodka woda), kącik zabaw dla 
dzieci, przechowalnia bagażu, parking (płatny dodatkowo). Hotel 
nie zapewnia ręczników basenowych.
Pokoje
W hotelu znajduje się 145 pokoi rozlokowanych w 3- i w 5-piętro-
wym budynku. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (brak suszar-
ki do włosów), TVsat, telefonem oraz z sejfem (płatny ok. 17 EUR/
tydzień + depozyt). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na płatne ok. 
7 EUR/dzień i na potwierdzenie.
Pokój standardowy promo (pow. minimalna to ok. 14 m2) – dla 
maksymalnie 4 osób (2+2, pokoje 4 osobowe są nieco większe 
niż pokoje dla 2-3 osób), jako dostawki pojedyncze łóżka, widok 
na basen lub ulicę i miasto, pokój bez balkonu.
Pokój standardowy (pow. minimalna to ok. 14 m2) – dla maksy-
malnie 4 osób (2+2, pokoje 4 osobowe są większe niż pokoje dla 
2-3 osób), jako dostawki pojedyncze łożka, widok na basen lub 
ulicę i miasto, pokoje z balkonem.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do All Inclusive: śniadania (08:00-09:30), obiady (13:00-
14:30) i obiadokolacje (19:30-21:00), przekąski pomiędzy posiłka-
mi w ciągu dnia oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10:00-22:30).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje w ciągu dnia, 3 x w tygodniu wieczorne 
pokazy lub muzyka na żywo.

Internet
Wifi w miejscach ogólnodostępnych gratis. Brak internetu w po-
kojach.
www.hotelmiamicalella.com

All Inclusive za dopłatą Fit & Fun

Budżetowy, typowo miejski hotel z niewielką strefą basenową i przyjemnymi pokojami. Dla wszystkich tych, którzy lubią spędzać urlop 
w tętniących życiem kurortach (restauracje i bary w odległości kilkuminutowego spaceru). Hotel wart uwagi ze względu na atrakcyjną cenę.

Miami – Calella 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

1570 zł

KOD IMPREZY: CBV CENY 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 2199 2970 4020

Czerwiec od 1870 2670 3299 4549

Lipiec od 2299 3520 3849 5899

Sierpień od 1899 2749 3499 4930

Wrzesień od 1599 2270 2999 4130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1649 2149 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 599 599 

Dopłata do All Inclusive od 525 1050

Kategoria lokalna: ***

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

10
dni

11
dni

14
dni
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Hiszpania Costa Brava

Położenie
Hotel położony w znanym kurorcie Tossa de Mar, około 200 me-
trów od jego centrum – tam restauracje, bary i sklepy. Przy hotelu 
supermarket, do dworca autobusowego około 1 km. Do lotniska 
w Geronie około 35 km.
Plaża
Do głównej plaży w Tossa de Mar około 300 metrów, plaża za-
tokowa i piaszczysta.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, sala telewizyjna, restauracja, bary, tara-
sy słoneczne z basen z wydzielonym brodzikiem (słodka woda), 
jacuzzi, mini klub (5-12 lat, połowa czerwca – wrzesień), prze-
chowalnia bagażu, pralnia (płatna), przechowalnia bagażu, garaż 
(płatny). Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR/
ręcznik). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 188 pokoi rozlokowanych w 5-piętrowym 
budynku. Wszystkie klimatyzowane (lipiec-sierpień), z łazienką 
(suszarka do włosów), TVsat, sejfem (płatny ok. 5 EUR/dziennie), 
małą lodówką (płatna ok. 3,5 EUR dziennie, na zamówienie), tele-
fonem oraz balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat gratis (na potwierdzenie). Hotel posiada pokoje dla osób 
niepełnosprawnych. 
Pokój standardowy (pow. ok. 18 m2) - dla max 4 osób, pokoje od 
strony ulicy. W tej kategorii dostępne pokoje 1 osobowe (pow. ok. 
12 m2) i niektóre z nich nie mają balkonów.
Pokoje standardowe z widokiem na basen (pow. ok. 18 m2) - dla 
max 2 osób.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji.
Program sportowy i animacyjny
W okresie od połowy czerwca do połowy września hotel zapew-
nia 6x w tygodniu animacje. Płatne: bilard, masaże, ping pong. 
Bezpłatnie strefa wodna spa: sauna parowa, basen kryty z jacuzzi, 
jacuzzi, siłownia.

Internet
Wi-Fi na terenie całego hotelu gratis.
www.ghthotels.com

Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Bardzo dobre 3* położone w jednym z najpiękniejszych kurortów Costa Brava – urocza starówka, plaża i morze oraz górujący nad Tossą 
mury obronne zamku tworzą malowniczą i romantyczną scenerię. W hotelu na Gości czekają dwa tarasy słoneczne i 2 baseny (zewnętrzny 
i kryty).

Costa Brava & Spa – Tossa de Mar 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: CBV CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

10
dni Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni11

dni
14
dni
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      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań 
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W regionie
Playa de Palma / El Arenal
Dwa kurorty położone wzdłuż wielokilometro-
wej plaży z nadmorską promenadą i licznymi 
kawiarniami, sklepami i restauracjami. Idealne 
miejsce dla ludzi młodych i spragnionych 
rozrywek. Plaża w ciągu dnia, a wieczorem 
niezliczone bary i dyskoteki. Do tego blisko 
do pięknej stolicy wyspy - Palma de Mallorca. 
Miasto zachwyca starówką i niezwykłą katedrą 
położoną nad morzem, przy porcie jachtowym.
Magaluf
Mekka młodych ludzi, nieco zdominowana 
przez Brytyjczyków szukających słońca i rozry-
wek. Piękna zatokowa plaża z białym piaskiem 
i intensywne życie nocne to cechy charaktery-
styczne miejscowości. Nasze hotele poło-
żone są na uboczu i pozwalają na spokojny 
wypoczynek, ale jednocześnie dają możliwość 
korzystania z atrakcji kurortu.
Santa Ponsa
Miescowość położona ok. 25 km od stolicy wy-
spy w pięknej zatoce zachowała lokalny klimat. 
Dla mieszkańców wyspy jest weekendowym 
kurortem i wielu z nich ma tu swoje miesz-
kania i domy. Jest tu niewiele hoteli i piekna 
zatokowa plaża nigdy nie jest zatłoczona. 
Miasteczko oferuje również wiele możliwości 
spacerów wśród zieleni, a lokalna komunikacja 
zapewnia szybki dojazd do stolicy.
Alcudia / Zatoka Alkudyjska
Położona na północnej stronie wyspy Alcudia 
to idealne miejsce na wypoczynek z rodziną. 

Zatoka Alkudyjska to kilkanaście kilometrów 
pięknej piaszczystej plaży z łagodnym zejściem 
do morza. Wzdłuż wybrzeża wybudowano wiele 
hoteli różnego standardu nastawionych na 
rodzinny wypoczynek. Hotele po tej stronie 
wyspy maja niższą zabudowę, są położone na 
większym terenie, w ogrodach pełnych zieleni. 
Miejscowości wzdłuż zatoki oferują oczywiście 
wszystkie turystyczne atrakcje - sklepy, kawiar-
nie promenady spacerowe, a także aqua park 
i inne atrakcje dla dzieci.

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: lokalnego 
podatku turystycznego płatnego przy zakwate-
rowaniu, wycieczek fakultatywnych, 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.

Palma de Mallorca

MAJORKA

Playa de Palma

El Arenal
Cala Viñas

Port de Alcudia

Paguera

Palmanova

Port de Pollenca

Calas De Mallorca

Cala d'Or

Majorka

Hiszpania

Hiszpania
Majorka

Najbardziej znana wakacyjna wyspa Hiszpanii co 
roku przyciąga miliony ludzi z całej Europy. Łagodny 
klimat, niezliczone plaże i zatoki oraz górskie wioski 
i nadmorskie porty jachtowe - krajobraz wyspy jest tak 
zróżnicowany, że nie sposób się tu nudzić. Południe 
wyspy z centralnie położoną stolicą wyspy Palma 
de Mallorca to centrum kulturalne i rozrywkowe. 
Północne wybrzeże od Puerto de Alcudia na południe 
to raj dla rodzin z dziećmi.

Informacje ogólne 

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

Czas
Taki jak w Polsce.

Język urzędowy
Hiszpański

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. Karttelefoniczne kosztują 
6-12 EUR. Telefony komórkowe działają 
w całej Hiszpanii. Rozmowy lokalne są 
tanie, natomiast zagraniczne - dość drogie. 
Koszty połączeń w roamingu polskich sieci 
komórkowych prosimy sprawdzać przed 
wyjazdem u operatora.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Hiszpa-
nii trwa od 01.07 do 31.08.

Orientacyjne ceny 
Obiad w restauracji od 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, Katowic i Poznania. 
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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Zapraszam na wycieczkę w góry Sierra de 
Tramontana. Gwarantujemy niezapomniane 
wrażenia, malownicze miejscowości, wizytę 
u Czarnej Madonny z Lluc, oraz podziwianie 
wyspy z perspektywy statku i ponad 100-letniego 
pociągu „Orange Express”. Będąc na Majorce nie 
można zapomnieć, iż przebywał tutaj Chopin. 
Koniecznie trzeba zobaczyć Valldemosę - ukrytą 
miedzy górami. Tutaj powstało słynne „Prelu-
dium deszczowe”...

Ewa Zapart
Rezydent Rainbow

Hiszpania
Majorka
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Wycieczki lokalne 

Objazd wyspy - Vuelta a la isla
Trasa wycieczki prowadzi przez rolnicze wioski i miasta gór Sierra 
de Tramuntana. Po drodze zatrzymamy się w mieście Inca słyną-
cego z wyrobów skórzanych. Następnie wśród plantacji oliwek 
dojedziemy do Sanktuarium Maryjnego w Lluc. Po około 40-min. 
przerwie przejazd wzdłuż kanionu rzeki Torrent de Pareis do portu 
rybackiego Sa Calobra. Po przerwie rejs statkiem wzdłuż klifo-
wego wybrzeża Majorki do Puerto de Soller czyli “złotej doliny”. 
Następnie wyprawa starą, drewnianą kolejką do miasta Soller, 
gdzie przesiądziemy się na pociąg wybudowany w 1912 roku, 
który przez góry I doliny, 13 tunelami zawiezie nas na obrzeża 
Palmy. Cena od 339 zł/os.

Valldemossa - śladami Chopina
Niezwykle malownicze, położone w górach, miasteczko, które 
na zimowe wakacje wybrali Fryderyk Chopin i George Sand. 
Przyjemne, „leniwe” popołudnie, podczas którego nie tylko spa-
cerujemy urokliwymi wąskimi uliczkami śladami znanego kom-
pozytora, ale mamy również okazję spróbowania gratis lokalnych 
likierów, z których słynie Majorka. Będąc w okolicach Valldemosa 
nie moglibyśmy nie zabrać Państwa na piękny punkt widokowy 
Sa Foradada, gdzie arcyksiążę Habsburgów Luis Salvador i księż-
niczka Sisi podziwiali zachody słońca. Cena od 129 zł/os.

Jaskinie Smocze i Els Calderers
Wycieczka rozpoczyna się wizytą w dawnej posiadłości ziem-
skiej, w trakcie której poznamy zżycie bogatych majorkanczykow 

Puerto de Soller

Valldemossa

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
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i spróbujemy typowych dla region produktów - likierów i wędlin. 
Następnie udamy się do najbardziej znanych i największych jaskiń 
Majorki, znajdujących się w nadmorskiej miejscowości Portocristo. 
Zachwyca nas przedziwne formy stalaktytów i stalagmitów, które 
wspaniale podświetlone wydają się jeszcze bardziej okazale. Zwie-
dzanie jaki zakończone jest koncertem muzyki poważnej, który 
odbywa się na tafli podziemnego jeziora Martel. Z południa wyspy 
zwiedzamy tylko jaskinie bez posiadłości. Cena od 189 zł/os. 

Alcudia i Formentor 
Wycieczkę rozpoczniemy od Alcudii aby odwiedzić typowy ma-
jorkanski targ. Następnie przejedziemy do Portu Pollensa i tam 
wsiądziemy na statek, skąd popłyniemy na plaże Formentor (jeśli 
pogoda na to pozwoli). Rejs trwa około 30 minut. Potem czas 
wolny na plaży Fermentor i wjazd na punkt widokowy Es Celmer. 
Cena od 179 zł/os.

Palma de Mallorca i Valldemosa
Zwiedzanie stolicy rozpoczniemy od Parc del Marc. Później, 
ogrodami królewskimi dojdziemy do Katedry. Podczas spaceru 
po gotyckiej starówce Palmy zobaczymy budynek Urzędu Miasta, 
piękne patia, Stary Rynek i kościół Świętego Michała. Po południu 
uciekniemy od zgiełku miasta do baśniowej miejscowości Vall-

demosa malowniczo położonej w dolinie gór Sierra de Traumon-
tana. Podczas minimum godzinnego czasu wolnego można za 
darmo spróbować typowych majorkańskich likierów oraz pospa-
cerować malowniczymi uliczkami tego jedynego w swoim rodzaju 
miasteczka. Cena nie obejmuje wejścia do zakonu kartuzow i kon-
certu. Cena od 209 zł/os. 

Palma de Mallorca nocą
Na tej wycieczce będziecie mogli zobaczyć stolicę w zupełnie in-
nej odsłonie. Autokar zabierze wszystkich chętnych, bez względu 
na narodowość, jednakże w Palmie czekać na Państwa będzie 
polski przewodnik i to właśnie z nim udadzą się Państwo na krótki 
spacer po zabytkowej części stolicy. Zobaczymy miedzy innymi 
pięknie oświetloną Katedrę, Palac Almudaina, budynek dawnej 
giełdy morskiej La Lonja- jeden z najpiękniejszych zabytków go-
tyckich Plamy. Następnie udamy się autokarem do portu, gdzie 
czekać na nas będzie gwóźdź programu- rejs statkiem po zatoce 
palmy, przy akompaniamencie muzyki, tańców, sangrii i malow-
niczych widoków na port. Podczas miesięcy kiedy temperatura 
przekracza 34 stopnie najpierw płyniemy statkiem, a spacer po 
Palmie odbywa się po zachodzie słonca przy pełnej iluminacji 
miasta. Cena ok. 35 EUR/os.
 
Magic Catamaran
Wyprawa katamaranem na najładniejszą plażę w Hiszpanii, Es 
Trenc. Wyjątkowy, spokojny dzień na morzu przy akompaniamen-
cie dobrej muzyki. Podczas 5 godzinnego rejsu katamaran czę-
sto płynie na postawionych żaglach co pogłębia uczucie relaksu. 
Dwa długie przystanki na kąpiel, na pokładzie dostępny sprzęt do 
snorkelingu gratis. W cenę biletu wliczone jedzenie (grill, sałatki 
i desery z napojami). Cena ok. 63 EUR/os.

Z dziećmi

Aqualand
Największy na Majorce park wodny. Ponad 22 000 metrów kwa-
dratowych różnego rodzaju zjeżdżalni, basenów i innych atrakcji 
najnowszej generacji. Cena ok. 52 euro/os.

Marineland VIP
Całodzienna wycieczka do delfinarium Marineland. Dodatkową 
atrakcją jest fakt, że do delfinarium dopływamy statkiem od 
strony prywatnej plaży, gdzie klienci mogą spędzić dodatkowy 
czas wolny. Nowy spektakl delfinów i lwów morskich, zaskakujące 
show papug i innych wielobarwnych ptaków. Cena od 189 zł/os. 

Aquarium i Palma
Wycieczka skierowana do klientów ze wschodu wyspy. Bez prze-
wodnika w języku polskim. Bilet obejmuje wizytę w największym 
oceanarium w Hiszpanii oraz opcjonalnie czas wolny w stolicy. 
Cena ok. 43 EUR/os. 

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.

Formentor
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Położenie
Hotel całkowicie wyremontowany w 2016 roku. Położony w miej-
scowości El Arenal, ok. 12 km od centrum Palma de Mallorca, do 
którego można dojechać autobusem (przystanek ok. 50 m od 
hotelu). Do lotniska ok. 3 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokal-
nego podatku turystycznego w wysokości 4,40 EUR/osobę/noc. 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Plaża Playa de Plama znajduje się przy hotelu - piaszczysta, sze-
roka z łagodnym zejściem do morza. Wyróżniona Błękitną Flagą. 
Na plaży leżaki i parasole - płatne (16 EUR za komplet 2 leżaki 
i parasol). Hotel zapewnia ręczniki plażowe (za depozyt).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, restauracje (bufetowa i z wyborem dań 
z karty) oraz 2 bary (Mar Blau i bar przy basenie), taras z wi-
dokiem na morze, basen, leżaki i parasole przy basenach, kryty 
basen, opiekunka dla dzieci (dodatkowo płatna), wypożyczalnia 
samochodów i rowerów (płatne).
Pokoje
Hotel dysponuje 182 pokojami o różnym standardzie. Proponujemy: 
Pokoje standardowe - dla max. 3 osób, istnieje możliwość dopłaty 
do widoku na morze lub do bocznego widoku na morze.
Wszystkie pokoje wygodne i nowocześnie urządzone, klimatyzo-
wane, z łazienką (suszarka do włosów, wc, wanna lub prysznic), 
sejfem (za opłatą), TV-sat, telefonem, mini barem (za opłatą) 
oraz balkonem (meble ogrodowe).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obia-
dokolacji lub do All inclusive: śniadania, późne śniadania, lunch, 
obiadokolacja, podwieczorek, nielimitowane lokalne napoje 
bezalkoholowe i napoje alkoholowe (09:30-24:00). Menu bez-
glutenowe.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: 
siłownia, boisko do piłki nożnej (dostępne w siostrzanym hote-
lu IBEROSTAR Cristina). Płatne: korty tenisowe, sauna, masaże. 
W pobliżu obiektu dostępnych jest 8 pól golfowych – za opłatą.

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.iberostar.com

All Inclusive Przy plaży Royal We dwoje

Nowoczesny i odnowiony hotel znanej sieci Iberostar, gwarantującej najwyższą jakość usług. Doskonałe położenie tuż nad brzegiem morza 
i przy promenadzie zachęca do wieczornych spacerów.

IBEROSTAR Playa de Palma – Playa de Palma 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 4520 7799 7549 13030

Czerwiec od 4599 7899 7699 13199

Lipiec od 5399 9670 9020 16149

Sierpień od 5599 9849 9349 16449

Wrzesień od 4520 7899 7549 13199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3870 6499 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 2570 3899 

Dopłata do All Inclusive od 2310 4620 

CENA OD

4520 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel położony ok. 2,5 km od Ca’n Picafort, w miejscowości Playa 
de Muro. Do Port de Alcudia ok. 8 km - przystanek komunikacji 
lokalnej ok. 250 m od hotelu. Przy hotelu supermarket. Do lot-
niska ok. 65 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 3,30 EUR/osobę/noc. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany przy długiej, szerokiej, piaszczystej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży - w cenie ok. 8 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, bar, bar przy basenie, 
ogród palmowy z tarasami słonecznymi, leżakami i parasolami, 
basen - wstęga, brodzik dla dzieci, basen wewnętrzny, plac 
zabaw, wypożyczalnia samochodów. Możliwość skorzystania 
z pralki i suszarki (za opłatą), opieka medyczna (za opłatą), sklep 
z pamiątkami, salonik prasowy. Hotel zapewnia ręczniki kąpie-
lowe - depozyt ok. 10 EUR. Dodatkowo goście mogą korzystać 
z infrastruktury położonego tuż obok hotelu Iberostar Albufera 
Playa: restauracja a’la carte, baseny, tarasy słoneczne, leżaki i pa-
rasole, dyskoteka (lipiec-sierpień).
Pokoje
260 nowocześnie i funkcjonalnie urządzonych apartamentów dla 
max. 4 osób (3+1 lub 2+2). Wszystkie z osobną sypialnią, pokojem 
dziennym (sofa dla 2 osób) i niewielkim aneksem kuchennym 
(naczynia, sztućce, szklanki, lodówka, kuchenka mikrofalowa), 
łazienką (wc, suszarka do włosów), klimatyzacją, TV, telefonem 
i z balkonem (meble ogrodowe). Sejf dodatkowo płatny.  Łóżecz-
ko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie.
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 bezalkoho-
lowe (10:00-00:00, w dyskotece do 01:00), ciasta, lody, kawa, 
herbata (15:00 do 17:00).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: aerobik, łucznictwo, rzutki, gimnastyka, ping-pong 

(depozyt), siatkówka, siłownia, jacuzzi, sauna, piłka wodna. Płat-
ne: bilard, gry video, wypożyczalnia rowerów. Zapraszamy do 
strefy SPA sensations - masaże oraz zabiegi, na twarz i ciało są 
płatne dodatkowo. Większość powyższej infrastruktury znajduje 
się w hotelu IBEROSTAR Albufera Playa. Hotel zapewnia bogaty 
program animacyjny dla dorosłych i dla dzieci. Mini klub (4-7 lat) 
działa od kwietnia do października, Maxi klub (8-13 lat) od maja 
do października, Teenie klub (14-18 lat) w lipcu i sierpniu.
Internet
Internet Wi-Fi premium - bezpłatny w całym hotelu. W lobby 
kącik internetowy - płatny dodatkowo.
www.iberostar.com

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

Wraz z hotelem Albufera Playa tworzą wyjątkowy kompleks o ogromnej przestrzeni i o bogatym zapleczu sportowo - rekreacyjnym. 
Dodatkowym atutem jest lokalizacja przy samej plaży oraz dobre wyposażenie apartamentów.

IBEROSTAR Albufera Park – Playa de Muro +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

3799 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: MAL CENY 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 3799 6349 6349 10599

Czerwiec od 3870 6999 6470 11699

Lipiec od 5249 9449 8770 15799

Sierpień od 4870 8370 8149 13999

Wrzesień od 3799 6420 6349 10730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3120 4999 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1520 1799 

Dopłata do All Inclusive od 1190 2380 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony w południowo-wschodniej części wyspy, ok. 2 km 
od Portopetro i ok. 7 km od kurortu Cala d’Or. Do stolicy wyspy - 
Palma de Mallorca ok. 65 km. Odległość od lotniska to ok. 55 km. 
UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości3,30 EUR/osobę/noc. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Niewielka, zatokowa, piaszczysta plaża Barca Trencada znajduje 
się przy hotelu. Do głównej plaży kurortu - Cala Mondrago jest 
ok. 1,5 km. Na plaży leżaki i parasole płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, winda, 4 restauracje, 6 barów, duży ogród, 
strefa basenowa i brodzik ze zjeżdżalniami, taras słoneczny z le-
żakami i parasolami, mini klub, plac zabaw, sala konferencyjna, 
kantor, wypożyczalnia samochodów i rowerów, bankomat, sklep, 
parking, pralnia (płatna) oraz opieka medyczna (za opłatą).
Pokoje
Hotel dysponuje 734 pokojami różnego typu rozlokowanych 
w kilku budynkach. Oferujemy:- Pokoje standardowe – max. dla 
2 osób, istnieje możliwość dopłaty do widoku na morze.- Pokoje 
rodzinne - z pokojem dziennym i sypialnią (pow. ok. 34 m2) dla 
max. 4 osób w układzie 2+2. Wszystkie pokoje wygodnie urzą-
dzone z łazienką (suszarka do włosów, wc), TV-sat, telefonem, 
sejfem (płatny) mini barem (płatny), balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), lunche (12:30-14:30) 
i kolacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu, w restauracji 
głównej. Dodatkowo, w pizzerii Capricho dostępne są późne 
śniadania kontynentalne (09:30-12:00), bufet lunchowy (12:30-
16:00) w postaci pizzy, makaronów i sałatek oraz kolacje (19:00-
22:00) z daniami kuchni meksykańskiej (wymagana rezerwacja). 
Dostępne również dania serwowane z food trucków. Lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w barach od godz. 09:00 
do godz. 24:00. 

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dorosłych i dzieci 
(wieczorne show, muzyka na żywo konkursy, gry, zabawy). Bez-
płatnie: siłownia, aerobik, siatkówka plażowa, piłka nożna, ping-
-pong, rzutki. Za opłatą: centrum nurkowe, tenis. W hotelu znaj-
duje się Spa Sensations czynne między 10:00 a 19:00 - masaże, 
zabiegi na twarz i ciało są dodatkowo płatne. Mini klub (4-7 lat) 
działa od kwietnia do października, Maxi klub (8-13 lat) od czerw-
ca do września, Teen klub (13-18 lat) w lipcu i sierpniu. Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.iberostar.com

Elegancki kompleks dla wymagających Klientów, gwarantujący wysoki standard usług, sygnowany marką IBEROSTAR. Polecamy szczególnie 
osobom aktywnie spędzającym czas oraz rodzinom z dziećmi ze względu na różnorodność zaplecza rekreacyjnego.

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Royal Dla rodzin

IBEROSTAR Club Cala Barca – Portopetro 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 3399 5549 5699 9270

Czerwiec od 3470 6170 5799 10299

Lipiec od 4630 8599 7749 14370

Sierpień od 4299 7199 7199 12030

Wrzesień od 3399 5599 5699 9349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 4299 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1270 1299 

CENA OD

3399 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel znajduje się we wschodniej części wyspy, na klifie z pięk-
nym widokiem na morze, w malowniczej miejscowości Calas 
de Mallorca. Ok. 10 km od Porto Cristo i ok. 60 km od lotniska. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 3,30 EUR/osobę/noc. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Do piaszczystej plaży ok. 800 m. Plaża wyróżniona Błękitną Flagą. 
Leżaki i parasole na plaży - za opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., lobby z barem, 2 windy, czytelnia, sala klubo-
wa i telewizyjna. Restauracja z zewnętrznym tarasem i snack bar 
przy dużym basenie ze słodką wodą, Classic Beach Bar, zjeżdżal-
nia, 2 baseny dla dorosłych, brodzik dla dzieci, taras słoneczny 
z leżakami i parasolami oraz łóżka z baldachimem przy basenie 
(za opłatą). Ręczniki plażowe dostępne za opłatą. Na terenie ho-
telu jest obszar premium - dostępny wyłącznie dla mieszkańców 
budynku Palia Maria Eugenia Premium. Na terenie strefy pre-
mium dostępne są dwa baseny z leżakami, Premium Beach Bar 
i taras słoneczny. Dodatkowo Klienci mogą korzystać z baru Chill 
Out (dla dorosłych, otwarty w godzinach 21:00-23:00). Dostęp-
ność pakietu premium jest do potwierdzenia na miejscu, a opłata 
wynosi ok. 10 EUR/osobę/dzień, ok. 15 EUR w sezonie wysokim 
(lipiec, sierpień), dzieci mają 50% zniżki.
Pokoje
203 przytulnie urządzonych pokoi 2 - osobowych lub pokoi ro-
dzinnych. Łazienka (wanna lub prysznic i wc), wentylator sufito-
wy, klimatyzacja, TV-sat, telefon, lodówka, czajnik elektryczny, 
sejf (płatny) balkon. Za dopłatą - widok na morze. Pokoje zostały 
gruntownie wyremontowane w 2015 roku. Uwaga! Rezerwacje na 
pokoje rodzinne, w których będzie mniej niż 4 osoby - mogą być 
zamieniane na pokoje standardowe.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-15:00) i ko-
lacje (19:30-21:30). Między posiłkami przekąski, kawa, herbata, 
ciasto, lody. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole w barze 

(10:30-22:30). W trakcie posiłków wino, piwo, woda i napoje. 
Obowiązek noszenia bransoletki All Inclusive, 
Program sportowy i animacyjny
Dla dzieci: plac zabaw i mini klub dla dzieci z animacjami. Bez-
płatnie: tenis stołowy, kort tenisowy (wypożyczenie sprzętu - 
5 EUR depozyt), wielofunkcyjne boisko sportowe, fitness, sauna, 
jacuzzi. W hotelu, przy największym z basenów zjeżdżalnie (za 
dodatkową opłatą ok. 10 EUR/dzień). Zajęcia sportowe dla dzieci 
i dorosłych, wieczorne animacje. Za opłatą: bilard (1,50 EUR/gra), 
automaty do gry. Internet
Wi-Fi na terenie całego hotelu za dodatkową opłatą ok. 20 EUR/
tydzień.
www.palia.es

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

Popularny wśród gości z Polski, ceniony za serwis, gastronomię i atmosferę. Duży teren i dobrej jakości all inclusive gwarantują dobry 
wypoczynek, szczególnie rodzinom.

Palia Maria Eugenia – Calas de Mallorca 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 4230 4849 7399

Czerwiec od 2770 4299 4970 7520

Lipiec od 3320 5899 5899 10199

Sierpień od 3199 4730 5699 8249

Wrzesień od 2570 3999 4630 6999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2420 3499 

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 1130 1120 

CENA OD

2570 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive 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.

Świetna propozycja dla rodzin z dziećmi na relaks oraz długie spacery wzdłuż promenady w Palmanova. Hotel spokojny, sprzyjający 
wypoczynkowi. Duży plus za dogodną lokalizację blisko szerokiej plaży i centrum kurortu. Blisko do miejscowości Magalluf, gdzie można 
spędzić szaloną noc, w jednej z wielu dyskotek.

Globales Mimosa – Palmanova 
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: niedziele

KOD IMPREZY: MAL CENY 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 2999 4699 5299 8299

Czerwiec od 2930 4820 5470 8520

Lipiec od 3949 6599 7020 11499

Sierpień od 3170 5230 5930 9199

Wrzesień od 2649 4470 4799 7899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2630 4170 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1249 1770 

CENA OD

2649 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 należy do znanej sieci Globales, położony jest ok. 1,5 km 
od centrum miejscowości Palmanova - z dostępem do licznych 
restauracji, sklepów i barów. Przystanek autobusowy znajduje się 
ok. 500 m od hotelu - regularne połączenia ze stolicą wyspy. Do 
lotniska w Palma de Mallorca jest ok. 27 km (transfer ok. 30 min.). 
W okolicy znajdują się trzy pola golfowe. Uwaga! Cena nie obej-
muje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3,30 EUR/
osobę/noc. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio 
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Hotel położony ok. 500 m od szerokiej, piaszczystej plaży Pal-
manova (do przejścia ulica). Leżaki i parasole na plaży - płatne 
(około 18 EUR/dzień/komplet). Sporty wodne na plaży za do-
datkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Przed sezonem 2018 hotel został odnowiony i została zmieniona 
kategoryzacja, z 3* na 4*. Recepcja, 2 windy, restauracja, bar, ba-
sen główny (czynny 10:00 - 18:00, słodka woda, głębokość - 1,6 
m), osobny brodzik dla dzieci (czynny 10:00 - 18:00, słodka woda, 
głębokość - 0,5 m), leżaki i parasole przy basenie (bezpłatnie), par-
king (bezpłatny). Na terenie kompleksu jest mini klub, plac zabaw 
dla dzieci, pokój gier oraz taras słoneczny. Za dodatkową opłatą 
pralnia, centrum konferencyjne oraz wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
W kompleksie łącznie 287 pokoi (w pokojach standardowych moż-
liwa max. 1 dostawka). Wszystkie wygodnie urządzone, z niewielką 
łazienką i WC, klimatyzacją (indywidualnie sterowana), telefonem, 
TV, sejfem (ok. 8 EUR/dzień, ok. 32 EUR/tydzień) oraz balkonem 
(meble ogrodowe). Możliwość wypożyczenia czajnika (ok. 7 EUR/
dzień). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie. Infant wlicza się 
w maksymalne obłożenie pokoi. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje standardowe - ok. 19 m2, zlokalizowane na wszystkich 
9 piętrach, dla max. 3 osób w układzie 3+0 lub 2+1.
Pokoje rodzinne - ok. 36m2, zlokalizowane tylko na pierwszym 
piętrze, dla maksymalnie 6 osób.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), lunche (13:30-15:00) 

i obiadokolacje (18:30-21:00). Dodatkowo do dyspozycji gości jest 
bar z przekąskami (11:00-18:00). Lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkohole serwowane w barze (10:00-24:00). W trakcie posiłków 
wino i woda.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych: pokazy, muzy-
ka na żywo, wieczory tematyczne, konkursy i zabawy. Bezpłatnie: 
wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę nożną, siatkówkę i 
koszykówkę, boccia, łucznictwo, rzutki, piłka wodna i gry planszo-
we. Płatne: tenis ziemny, bilard, sporty wodne na plaży. Najbliższe 
pole golfowe w odległości 4 km. Od 15 czerwca do 15 września FI-
GLOKLUB - 6 x w tygodniu zabawy dla dzieci z polskim animatorem.
Internet
Internet gratis na terenie całego hotelu tylko dla klientow Rainbow.

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest w południowo-wschodniej części wyspy, 
w malowniczym kurorcie Cala D’or (dzielnica Cala Ferrera). Obiekt 
znajduje się ok. 1,8 km od centrum miejscowości Cala D’or, ok. 
65 km od Palma de Mallorca i ok. 60 km od lotniska. W pobliżu 
przystanek autobusowy oraz liczne bary i restauracje. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3,30 EUR/osobę/noc. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest zaledwie ok. 30 m od urokliwej plaży 
Cala Ferrera (zejście po schodach). Leżaki i parasole na plaży - 
płatne dodatkowo (ok. 15 EUR/komplet - 2 leżaki i parasol). Wy-
pożyczalnia sprzętów wodnych na plaży za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 10 budynków położonych przy rozległym ogro-
dzie. Recepcja 24 - godz., lobby, pokój telewizyjny, 3 restauracje 
i snack bar przy basenie, 4 baseny, 2 brodziki dla dzieci, taras 
słoneczny z leżakami i parasolami (bezpłatnie, lecz ograniczona 
dostępność). Dla dzieci niewielki plac zabaw ze zjeżdżalniami 
i huśtawkami.
Pokoje
Hotel posiada 183 pokoi różnego typu. 
Dla naszych Klientów mamy przygotowane: 
Pokoje superior - 2-osobowe (ok. 30m2, możliwość 1 dostawki),
Pokoje suite 2-osobowe z oddzielną sypialnią i salonem (ok. 
40m2, możliwość 2 dostawek, łóżeczko dla dziecka liczone do 
maksymalnego obłożenia pokoju).
Wszystkie pokoje z łazienką i WC, klimatyzacją indywidualnie ste-
rowaną, telefonem, TV, sejfem (płatny) oraz balkonem (meble 
ogrodowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za darmo.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), lunche (12:30-14:30) 
i obiadokolacje (18:30-21:30). Dodatkowo do dyspozycji gości 
jest bar z przekąskami (11:00-18:00) oraz restauracja Happy 
Burger (10:00-18:00). W godzinach 15:30- 17:00 serwowany 
podwieczorek (kawa, herbata i ciasto). Klienci mają możliwość 
korzystania z restauracji włoskiej (19:00-22:00). Lokalne napo-

je bezalkoholowe i alkohole serwowane w barze (11:00-23:00). 
W trakcie posiłków wino i woda.
Program sportowy i animacyjny
Hotel proponuje program animacyjny dla dzieci i dorosłych. 
Bezpłatnie: siatkówka, aerobik, boccia, łucznictwo, rzutki oraz 
tenis stołowy. Dla najmłodszych strefa wodnych atrakcji (splash). 
Dodatkowo płatne: bilard.
Internet
Możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu Wi-Fi w ogólno-
dostępnych częściach hotelu.
www.marhotels.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Elegancki hotel w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Ceniony za dogodną lokalizację w spokojnej dzielnicy Cala D’or oraz blisko zatokowej 
plaży Cala Ferrera. Polecamy zarówno dla par oraz dla rodzin z dziećmi ze względu na strefę splash.

Ferrera Blanca Aparthotel – Cala Ferrera 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

2799 zł

KOD IMPREZY: MAL CENY 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 2820 4370 4720 7299

Czerwiec od 2899 4730 4849 7899

Lipiec od 3920 6599 6549 10999

Sierpień od 3549 5599 5930 9349

Wrzesień od 2799 4430 4699 7399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2349 3449 

Cena za dziecko (2-14 lat) już od 1799 2370 

Dopłata do All Inclusive od 910 1820

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Hotel wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.
Położenie
Hotel położony na granicy kurortów C’an Pastilla i Playa de Palma, 
tuż przy nadmorskiej promenadzie. W najbliższej okolicy duży 
wybór restauracji, barów, pubów, dyskotek i sportów wodnych. 
Hotel znajduje się w  odległości 5 km od lotniska w  Palmie. 
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 3,30 EUR/osobę/noc. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy pięknej, szerokiej piaszczystej pla-
ży. Leżaki i parasole na plaży - w cenie ok. 20 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby z barem, klimatyzowana restauracja, windy, 
2 duże tarasy słoneczne z leżakami i parasolami - bezpłatne, 
2 baseny zewnętrzne ze słodką wodą, brodzik dla dzieci (słodka 
woda), niewielki plac zabaw, snackbar (czynny od czerwca do 
sierpnia), basen kryty z podgrzewaną wodą (czynny w kwietniu, 
maju i październiku), ręczniki kąpielowe (depozyt - ok. 14 EUR). 
Parking dla Klientów hotelu.
Pokoje
216 klasycznie oraz komfortowo urządzonych pokoi 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki) z łazienkami (suszarka do włosów) i WC. 
W każdym pokoju klimatyzacja sterowana indywidualnie, telefon, 
TV-sat, balkon, niewielka lodówka, minisejf (ok. 2,5 EUR/dzień + 
6 EUR depozyt). Wszystkie pokoje z widokiem na morze (pełnym 
lub bocznym). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - gratis.  W ofercie 
również pokoje dla osób niepełnosprawnych - na potwierdzenie.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (dania kuchni hiszpań-
skiej i międzynarodowej), podczas obiadokolacji również pokazy 
gotowania.
Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada niewielkie centrum typu wellness: siłownia, sauna, 
jacuzzi, łaźnia turecka oraz salon odnowy biologicznej (do dyspo-
zycji masaż - za opłatą). Dodatkowo hotel organizuje konferencje 
- w pełni wyposażona sala na ok. 80 osób.

Internet
Stanowiska internetowe - dodatkowo płatne, internet Wi-Fi w lo-
bby i we wszystkich pokojach - gratis.
www.thbhotels.com

Przy plaży +18 dla dorosłych

Wysokiej klasy hotel trafiający w potrzeby szerokiej klienteli. Do tego idealna lokalizacja - tuż przy ciągnącej się kilometrami plaży. 
Dodatkowym bonusem jest bliskość stolicy wyspy - ok. 10 km (dojazd komunikacja miejską) oraz jednego z największych w Europie 
akwariów - Palma Aquarium (1 km). Uwaga: Hotel wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.

El Cid – Playa de Palma 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 3899 6520 6520 10899

Czerwiec od 3970 6620 6630 11070

Lipiec od 4430 7799 7399 13030

Sierpień od 4649 7849 7770 13120

Wrzesień od 4299 7449 7199 12449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3499 5749

CENA OD

3899 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony na granicy kurortów Playa de Palma i Arenal, tuż 
przy nadmorskiej promenadzie. W najbliższej okolicy duży wybór 
restauracji, barów, pubów, dyskotek i sportów wodnych. Hotel 
znajduje się w odległości 5 km od lotniska w Palmie. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
3,30 EUR/osobę/noc. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż pięknej, szerokiej piaszczystej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży - w cenie ok. 15 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24 - godz., kantor, lobby z barem, restauracja, 
taras słoneczny z leżakami i parasolami - bezpłatne, basen ze 
słodką wodą z wydzielonym brodzikiem dla dzieci (serwis ręcz-
ników za kaucją), basen kryty z podgrzewaną wodą (czynny 
w kwietniu, maju i październiku).
Pokoje
241 klasycznie oraz komfortowo urządzonych pokoi 2-osobowych 
(możliwość max. 1 dostawki dla dziecka), z łazienkami (prysznic 
lub wanna, wc i suszarka do włosów). W każdym pokoju klimaty-
zacja sterowana indywidualnie, telefon, TV-sat, balkon lub taras, 
niewielka lodówka, mini-sejf (dodatkowo płatny). Wszystkie po-
koje z widokiem na morze (pełnym lub bocznym). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - za darmo.
Wyżywienie
W wersji podstawowej HB: śniadania (07:30-10:30) i obiadokola-
cje (18:30-21:00) w formie bogatego bufetu. Za dopłatą dostępna 
formuła all inclusive: 3 posiłki w formie bufetu, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00), przekąski (11:00-
12:00 oraz 15:30-16:30). Podczas obiadokolacji również pokazy 
gotowania.
Program sportowy i animacyjny
Wieczorne programy animacyjne. Dodatkowo płatne: sauna 
(6 EUR/os./godz. lub 9 EUR/2 os./godz.), jacuzzi, wypożyczalnia 
rowerów.

Internet
W lobby internet Wi-Fi oraz stanowiska komputerowe - dodat-
kowo płatne.
Strona www
www.hmhotels.net

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Elegancki hotel w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Położony tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży, a jednocześnie niedaleko tętniącej życiem 
Palma de Mallorca. Wyjątkowo ceniony za dobrą kuchnię i miłą obsługę.

Gran Fiesta – Playa de Palma 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 4249 7349 7099 12299

Czerwiec od 4430 7549 7399 12620

Lipiec od 4670 8070 7799 13499

Sierpień od 5149 8920 8599 14899

Wrzesień od 4349 8030 7270 13420

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2770 4320 

Dopłata do All Inclusive od 1260 2520

CENA OD

4249 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Pokój promocyjny

Pokój standardowy

Położenie
Hotel położony we wschodniej części wyspy, tuż nad brzegiem 
morza. Region ten słynie z rozległych i jednych z najlepszych plaż 
na Majorce. Hotel położony w turystycznej części Sa Coma, pełnej 
sklepów, barów, restauracji, lokali rozrywkowych. Ok. 70 km od 
Palma de Mallorca, 65 km od lotniska i ok. 3 km od Cala Millor.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego 
w wysokości 3,30 EUR/osobę/noc. Podatek jest obligatoryjny 
i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany przy długiej, szerokiej, piaszczystej plaży 
(piasek drobny). Serwis plażowy - płatny (ok. 15 EUR/komplet: 
2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Hotel odnowiony na sezon 2018 i zmiana kategorii lokalnej z 3* na 
4*. Obiekt składa się z 6-piętrowego budynku głównego z win-
dami. Recepcja 24 - godz., lobby, sala telewizyjna, wypożyczalnia 
samochodów, restauracja, pralnia (za opłatą). Dla gości dostępny 
basen, brodzik dla dzieci, przestronny taras słoneczny z bezpłat-
nymi leżakami i parasolami (depozyt 5 EUR za parasol).
Pokoje
Hotel posiada 174 pokoi. Są to przestronne pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 dostawki w formie rozkładanej sofy), wszystkie 
wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic) i wc, klimatyzację, 
TV-sat (depozyt za pilota - 10 EUR), telefon, suszarkę do wło-
sów, lodówkę, sejf (za opłatą) i taras. Łóżeczko dla dzieci do 2 lat 
bezpłatnie na zamówienie. Większość pokoi posiada widok na 
morze. Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych. Pokoje promocyjne nie mają wi-
doku na morze.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-15:00) i ko-
lacje (18:30-21:00). W trakcie posiłków wino, piwo, woda i napoje. 
Między posiłkami zimne i ciepłe przekąski, kawa, herbata i ciasto. 
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole serwowane w barze 
(10:00-22:30). Obowiązek noszenia bransoletki All Inclusive.

Program sportowy i animacyjny
Dla dzieci: plac zabaw i mini klub dla dzieci 4-12 lat (czynny od 
czerwca do września). Bezpłatnie: aerobik, łucznictwo, rzutki, 
siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa, boccia, gry zespołowe. 
Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych, Codzienne wieczorne 
animacje.
Internet
W recepcji internet Wi-Fi płatny, kącik internetowy - za opłatą
www.palia.es

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Hotel polecamy ze względu na bardzo dobrą lokalizację - w pełniej atrakcji miejscowości Sa Coma, przy pięknych plażach, blisko dyskotek 
w miejscowosci Cala Millor.

Palia Sa Coma Playa – Sa Coma 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 2830 4449 5020 7699

Czerwiec od 2899 4520 5099 7770

Lipiec od 3499 5970 6099 10199

Sierpień od 3470 5370 5999 9199

Wrzesień od 2820 4499 4970 7749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2720 4049 

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 2049 2949 

CENA OD

2820 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel położony jest w malowniczym kurorcie Cala D’Or. Ok. 65 km 
od Palma de Mallorca i ok. 60 km od lotniska. W pobliżu marina, 
liczne bary i restauracje. UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 3,30 EUR/osobę/noc. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Do najbliższej plaży jest ok. 800 m, do głównej plaży kurortu ok. 
1,5 km - dojazd busem hotelowym mini pociągiem kursującym po 
kurorcie (płatny). Leżaki i parasole na plaży - za opłatą 
Do dyspozycji gości
Hotel został odnowiony na sezon 2019, stąd zmiana naszej oceny 
z 3* na 4*. Hotel składa się z 5 budynków położonych w rozle-
głym ogrodzie. Recepcja 24 - godz., lobby, sejfy w pokojach lub 
w recepcji (za opłatą), przechowalnia bagażu. Restauracja i snack 
bar przy basenie, 4 baseny, 2 brodziki, taras słoneczny z leżakami 
i parasolami.Ręczniki plażowe za opłatą. Niewielki plac zabaw ze 
zjeżdżalniami i huśtawkami. Bar Chill Out z widokiem na marinę 
10:00-23:00 (10:00-13:00 tylko dla dorosłych).
Pokoje
Przed sezonem 2019 pokoje gruntownie wyremontowane oraz wy-
mienione zostały wszystkie meble i urządzenia sanitarne. Obiekt 
posiada 227 przestronnych apartamentów, z pokojem dziennym 
i 1 lub 2 sypialniami. Apartamenty z 1 sypialnią - dla max. 4 osób 
dorosłych. Apartamenty z 2 sypialniami dla min. 4 osób, max. 6 
osób dorosłych. Łazienka (wanna lub prysznic i wc), centralna 
klimatyzacja, TV-sat, sejf (płatny) balkon lub taras.. Uwaga! Re-
zerwacje na apartamenty z 2 sypialniami, które będą miały mniej 
niż 6 osób - mogą być zamieniane na apartamenty z 1 sypialnią.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-15:00) 
i kolacje (19:00-21:30) - bufet w restauracji głównej. Między po-
siłkami w barze przy basenie dostępne są zimne i ciepłe przeką-
ski, kawa, herbata, ciastka, lody. Lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkohole serwowane w barze (10:30-22.00). W trakcie posiłków 
wino, piwo, woda i napoje. Obowiązek noszenia bransoletki All 
Inclusive.

Program sportowy i animacyjny 
Plac zabaw i mini klub, dla dzieci w szczycie sezonu. Bezpłatnie: 
tenis stołowy, boccia, wielofunkcyjne boisko sportowe. Zajęcia 
sportowe i wieczorne animacje kilka razy w tygodniu. Za opłatą: 
bilard (1,50 EUR/gra), dyskoteka, sporty wodne na plaży.
Internet
Internet Wi-Fi i stanowisko internetowe - płatne
www.palia.es

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje

Świetny stosunek ceny do jakości + bliskość kurortu i malowniczego portu jachtowego. Doskonały wybór dla osób, które cenią sobie 
odpoczynek w spokojnym miejscu i chcą korzystać z atrakcji wakacyjnej miejscowości Cala D’Or.

Palia Puerto del Sol – Cala D’Or 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2549 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: MAL CENY 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 3870 4430 6520

Czerwiec od 2549 3920 4520 6630

Lipiec od 3299 5599 5599 9349

Sierpień od 3270 4670 5520 7849

Wrzesień od 2549 3970 4399 6720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270 3199 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1699 2370 

Wyloty w: niedziele

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

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel położony w południowo-wschodniej części wyspy, 3 km 
od centrum malowniczej miejscowości Cala d’Or. Ok. 65 km od 
Palma de Mallorca i ok 60 km od lotniska. Hotel zlokalizowany jest 
w pobliżu małej urokliwej zatoczki Cala Egos - ok. 70 m. Uwaga! 
Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 
2,20 EUR/osobę/noc. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt usytuowany ok. 300 m od plaży. Leżaki i parasole na plaży 
- płatne (ok. 15 EUR/komplet: 2 leżaki + parasol).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z kilku małych budynków 2- lub 3-piętrowych 
rozmieszczonych w ogrodzie. Budynki te nie posiadają windy. 
Recepcja 24 - godz., lobby, przechowalnia bagażu, sala gier, sala 
telewizyjna, restauracja. Dyskoteka czynna w godzinach 23:30-
02:00. Dla gości dostępne 3 baseny z wodospadami (w tym 
jeden w spokojnej części obiektu tylko dla dorosłych), brodzik 
dla dzieci, przestronny taras słoneczny z leżakami i parasolami 
(bezpłatne). Możliwość korzystania z pralni (za opłatą).
Pokoje
Hotel posiada 302 pokoi. Są to przestronne pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 lub 2 dostawek). Wszystkie pokoje wyposażone 
w klimatyzację, łazienkę (wanna lub prysznic) i WC, wentylator 
sufitowy, TV-sat, sejf (za opłatą). Pokoje posiadają taras lub bal-
kon. Łóżeczko dla dzieci do 2 lat na zamówienie.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-15:00) 
i kolacje (19:30-21:30). Do obiadów i kolacji wliczona woda oraz 
wino. Między posiłkami zimne i ciepłe przekąski, kawa, herbata, 
ciasto, lody od 11:00-17:30. Lokalne napoje bezalkoholowe i al-
kohole serwowane w barze (10:30-22:30). Obowiązek noszenia 
bransoletki All Inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych, wieczorne animacje kilka 
razy w tygodniu. Bezpłatnie: aerobik, piłka wodna, łucznictwo, 
rzutki, badminton, boccia, tenis stołowy, automaty do gry, 2 korty 
tenisowe, boisko do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. 

Dla dzieci: plac zabaw i mini klub dla dzieci 4-12 lat. Niedaleko 
hotelu (ok. 3 km) znajduje się mini golf (płatny dodatkowo).
Internet
Internet Wi-Fi płatny na terenie całego obiektu, kącik interne-
towy - za opłatą.
www.palia.es

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

Polecany szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu na bardzo bogaty program animacyjny. Doskonały wybór dla osób chcących 
odpoczywać w spokojnym miejscu i korzystać z atrakcji wakacyjnej miejscowości Cala D’Or.

Palia Dolce Farniente – Cala D’Or 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

2549 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: MAL CENY 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 2630 3820 4430 6549

Czerwiec od 2620 3899 4549 6699

Lipiec od 3270 5370 5630 9149

Sierpień od 2949 4399 5099 7520

Wrzesień od 2549 4030 4430 6899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2270 3230 

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 1049 1020 

Wyloty w: niedziele

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Położenie
Hotel usytuowany w jednym z najpopularniejszych kurortów na 
Majorce - w miejscowości El Arenal. Położony w spokojnej okolicy, 
na zachodnim wybrzeżu wyspy nad malowniczą zatoką Bahia de 
Palma, w otoczeniu drzew piniowych. Dla szukających rozrywki, 
niedaleko jest nadmorska promenada, wzdłuż której koncentru-
je się nocne życie. W odległości 14 km znajduje się największe 
miasto i stolica wyspy – Palma. Przystanek autobusowy znajduje 
się zaledwie 50 m od hotelu. Jedynie 8 km do lotniska w Pal-
ma de Mallorca. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku 
turystycznego w wysokości 2,20 EUR/osobę/noc. Podatek jest 
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
W odległości 250 m znajduje się najszersza i najładniejsza zatoka 
na Majorce - Bahia de Palma. Ponad 9 km promenady zachęca do 
spacerów. Plaża jest publiczna, jednak leżaki i parasole płatne ok. 
16 EUR/komplet. Blisko znajduje się zejście do morza dla osób na 
wózkach inwalidzkich.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja, bar, sala gier i telewizyjna, basen ze-
wnętrzny, brodzik dla dzieci, taras słoneczny z leżakami, sala do 
ćwiczeń, tenis stołowy i miniklub.
Pokoje
W hotelu znajdują się 423 pokoje dwuosobowe (z możliwością 
1 dostawki) o pow. ok 20m² każdy, rozlokowane w 12-piętrowym 
budynku. Wyposażone w telefon, TV Sat., klimatyzację, depozyt 
(płatny), łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę. Każdy po-
kój posiada balkon lub taras. Kilka pokoi jest przystosowanych 
dla osób niepełnosprawnych - na potwierdzenie. Zakaz palenia 
w pokojach. Łóżeczko dziecięce na życzenie - na potwierdzenie.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (8:00-11:00), obiady (13:00-15:00) i ko-
lacje (19:00-22:00) serwowane w formie urozmaiconego bufetu 
(dania kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej). Wino, woda, 
piwo, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne są 
podczas obiadów i kolacji oraz w ciągu dnia w barze w godzinach 
11:00-23:00.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny oraz miniklub dla dzieci. 
Internet
Stanowiska internetowe płatne, Wi-Fi w lobby gratis, Wi-Fi w po-
kojach platne (24 EUR/tydzień).
www.bahia-principe.com

All Inclusive We dwoje

Hotel o dobrym standardzie - polecamy klientom ze względu na doskonałą lokalizację blisko centrum miejscowości i plaży.

Pinero Bahia de Palma – El Arenal 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 3520 4199 6130

Czerwiec od 2470 3849 4349 6699

Lipiec od 2999 4699 5270 8149

Sierpień od 2849 4330 5020 7520

Wrzesień od 2149 3349 3849 5849

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

CENA OD

2149 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel znajduje się we wschodniej części wyspy, w miejscowo-
ści S’Illot. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, bary 
i restauracje. W miejscowości obok, w Porto Cristo, możemy zo-
baczyć Jaskinie Smocze. Ok. 70 km od Palma de Mallorca, 65 km 
od lotniska. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku tury-
stycznego w wysokości 2,20 EUR/osobę/noc. Podatek jest obliga-
toryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem 
Klientów w hotelu.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest tuż przy plaży Cala Moreia. Jest 
to piaszczysta plaża z krystalicznie czystą wodą z  łagodnym 
zejściem do morza. Leżaki i parasole - płatne dodatkowo (ok. 
15 EUR/komplet: 2 leżaki + parasol). Wypożyczalnia sprzętów 
wodnych za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 – godz., windy, restauracja główna, snack bar, bar 
przy basenie, taras słoneczny, parking, przechowalnia bagażu 
oraz wypożyczalnia samochodów. Na terenie kompleksu znaj-
duje się odkryty basen. Leżaki i parasole przy basenie za darmo.
Pokoje
Hotel posiada 148 zadbanych pokoi (możliwość 1 dostawki). 
Wszystkie gustownie urządzone, z łazienką (wanna lub prysznic) 
i wc, klimatyzacją, sejfem (płatny 15 EUR/tydz., 20 EUR depozyt), 
TV oraz balkonem. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dzieci 
do lat 2. Pokoje ekonomiczne nie posiadają balkonu.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunche (13:00- 15:00) i ko-
lacje (19:00- 22:00). Dodatkowo do dyspozycji gości bar przy 
basenie z napojami i przekąskami (11:00- 18:00). W godzinach 
16:00-17:00 serwowany podwieczorek (kawa, herbata i ciasto). 
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole serwowane w barze 
(11:00- 23:00). W trakcie posiłków wino, woda i soki owocowe.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajdują się piłkarzyki, bilard, sala telewizyjna. 
Hotel zapewnia animacje wieczorne dla dorosłych 3 razy w ty-
godniu.

Internet
Internet Wi-Fi - w lobby 30 min./1 EUR, ok. 2 EUR/ dzień.
www.mixhotels.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Obiekt ceniony za doskonałą lokalizację, ponieważ znajduje się przy ładnej plaży oraz blisko promenady ciągnącej się wzdłuż brzegu morza, 
zachęcającej do romantycznych spacerów przy zachodzie słońca.

Mix Colombo – S’illot 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 3370 4099 5930

Czerwiec od 2399 3449 4270 6099

Lipiec od 2999 4899 5349 8599

Sierpień od 3130 4799 5549 8399

Wrzesień od 2570 4220 4599 7430

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2349 3349 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 920 899 

CENA OD

2299 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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All Inclusive We dwoje

Położenie
Obiekt zlokalizowany ok. 200 m od nadmorskiej promenady, 
w jednym z najpopularniejszych kurortów na Majorce – El Arenal. 
Wzdłuż promenady znajdują się sklepy, restauracje, bary, kluby 
i dyskoteki. Przy hotelu znajduje się przystanek autobusowy (ok. 
50 m). Do lotniska jest ok. 8 km, a do centrum miasta Palma 
de Mallorca - ok. 12 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego 
podatku turystycznego w wysokości 2,20 EUR/osobę/noc. Po-
datek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed 
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Publiczna, piaszczysta plaża oddalona jest od hotelu o ok. 700 m. 
Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h z lobby, basen (otwary od 11:00-19:00) i leżaki przy 
basenie (bezpłatne), restauracja, bar przy basenie. Za dodatkową 
opłatą: wypożyczalnia samochodów, usługi medyczne.
Pokoje
Hotel dysponuje 110 pokojami – wyremontowane w 2006 r. Na-
szym klientom oferujemy przestronne pokoje 2-osobowe z moż-
liwością jednej dostawki. W każdym z nich znajduje się balkon lub 
taras, łazienka (prysznic, WC), telefon, TV, sejf (płatny), suszarka 
(płatna), klimatyzacja.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (8:00-10:00), obiady (13:00-14:45) oraz 
kolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. 
Lokalne napoje alkoholowe (piwo, lokalne wino, brandy) oraz 
bezalkoholowe (woda, kawa, napoje gazowane i niegazowane) 
w godzinach 11:00-23:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Goście mogą od-
płatnie skorzystać z aquaparku (ok. 700 m od hotelu), pola gol-
fowego (ok. 7,5 km od hotelu), jak i sportów wodnych na plaży.
Internet
Internet Wi-Fi dodatkowo płatny - 15 EUR/tydzień za jeden aparat 
lub szybkie łącze 25 za tydzień jeden aparat.
www.mixhotels.com

Hotel ceniony za swoją lokalizację – bliskość promenady i plaży są niewątpliwym atutem tego hotelu. Obiekt ceniony za czystość oraz 
różnorodne i smaczne jedzenie.

Mix Alea – El Arenal 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 2470 3720 4399 6570

Czerwiec od 2570 3820 4599 6730

Lipiec od 3070 4899 5430 8599

Sierpień od 3199 4849 5699 8520

Wrzesień od 2549 4020 4549 7070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 3449 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 899 899 

CENA OD

2470 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Kompleks 4-piętrowych budynków hotelowych (znajdujących się 
po dwóch stronach ulicy) położony jest w El Arenal, na niewielkim 
wzgórzu. Do nadmorskiej promenady, wzdłuż której koncentruje 
się nocne życie jest około 500 m.W sąsiedztwie hotelu jest kilka 
sklepów i barów. Dogodne połączenie z Palma de Mallorca - nie-
daleko hotelu zlokalizowany jest przystanek autobusowy. Lotni-
sko znajduje się w odległości ok. 8 km. Uwaga! Cena nie obejmuje 
lokalnego podatku turystycznego w wysokości 2,20 EUR/osobę/
noc. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, 
przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Plaża
Do piaszczystej plaży jest około 500 m. Leżaki i parasole na plaży 
- płatne (18 EUR/komplet 2 leżaki i parasol).
Do dyspozycji gości
Obszerny hol z recepcją, sala telewizyjna, sala gier, stół bilardowy 
(ok. 2 EUR za grę), bar, restauracja, basen i brodzik dla dzieci 
(ze słodką wodą) oraz taras słoneczny położone w niewielkim 
ogrodzie, leżaki przy basenie (bezpłatne), przechowalnia bagażu. 
Hotel nie zapewnia ręczników plażowych.
Pokoje
Stylowo i funkcjonalnie urządzone pokoje 2-osobowe (możliwa 
1 dostawka) z łazienkami (część pokoi z suszarkami do włosów) 
i  WC. W  każdym pokoju TV (możliwy depozyt za pilota ok. 
10 EUR/tydz.), klimatyzacja (sterowana indywidualnie), telefon, 
mini sejf (ok. 20 euro/tydzień + 5 EUR depozytu) oraz balkon. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie. Uwaga! Klienci mogą 
być zakwaterowani w części Ipanema Park lub Ipanema Beach, 
oferującym taki sam standard pokoi i infrastrukturę.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu (dania 
kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej), wino, woda, piwo, lokal-
ne napoje alkoholowe i bezalkoholowe podczas obiadów i kolacji 
oraz w ciągu dnia zgodnie z kartą all inclusive do 23:00, przekąski, 
kawa, herbata, ciastka na podwieczorek.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego.

Internet
Bezprzewodowy Internet w lobby i pokojach za dodatkową opłatą 
- ok. 15 EUR/tydzień. Stanowiska Internetowe za opłatą - 10 min/
ok. 1 EUR.
www.hotelipanemapark.es

All Inclusive

Dobrej klasy, zadbany hotel *** z niezbędnym, ale komfortowym wyposażeniem. Wygodnie zlokalizowany niedaleko centrum kurortu. 
Bardzo chwalony za czystość, dobry serwis i smaczne wyżywienie.

Ipanema Park & Beach – El Arenal 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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: MAL CENY 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 2399 3520 4099 5970

Czerwiec od 2430 3630 4349 6130

Lipiec od 3199 4970 5399 8349

Sierpień od 2899 4349 4970 7349

Wrzesień od 2420 3670 4199 6199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2299 3170 

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

CENA OD

2399 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

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

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

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

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

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

Playa de Las Americas

Costa Adeje

El Teide

Masca

Puerto de la Cruz
(Loro Parque)

TENERYFA

Puerto Santiago

Los Cristianos
Las Galletas

WYSPY KANARYJSKIE

San Miguel de Abona

Hiszpania
Portugalia

Wyspy 
Kanaryjskie

Maroko

Wyspy Kanaryjskie
Teneryfa

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

Informacje ogólne 

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

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

Język urzędowy
Hiszpański.

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

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

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

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

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

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

Średnie temperatury
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

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

zakończenie czeka nas wizyta w Loro Parku – najlepszym w Eu-
ropie ogrodzie zoologiczno – botanicznym, gdzie zachwycimy się 
fantastycznymi pokazami z udziałem zwierząt. (Cena nie obejmu-
je biletu wstępu do Loro Parku - osoba dorosła 35 EUR, dziecko 
25 EUR). Cena od 169 zł/os.

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

O Teneryfie sami Kanaryjczycy mówią, że to Ma-
jestatyczna Wyspa. Bowiem krajobraz tutaj łączy 
w sobie majestat różnorodnych gór i rozległy 
błękit Oceanu Atlantyckiego. Dlatego wielbicieli 
wypraw górskich zapraszam na najwyższy szczyt 
Hiszpanii- Wulkan Teide, czyli przygoda i widoki 
zapierające dech w piersiach! Zaś tych, którzy od-
poczywają podziwiając wszystkie odcienie błękitu 
otaczających nas wód zapraszam na cudowny 
rejs Katamaranem - relaks, słońce i dobra zabawa 
gwarantowane!

Katarzyna Kuna
Rezydent Rainbow

Wyspy Kanaryjskie
Teneryfa
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Teide

Loro Parque
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stokach. Dla tych, którzy chcieliby zobaczyć El Teide jeszcze lepiej 
z bliska proponujemy wjazd kolejką linową na 3555 m n.p.m. (płat-
ne dodatkowo ok. 27 EUR/os.). Podczas wycieczki zwiedzimy rów-
nież położoną w zielonych górach Teno miejscowość Masca, którą 
podobno mieli założyć piraci. National Geographic uznał Mascę 
za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Cena od 219 zł/os.

Skarby Północy
Całodzienna wycieczka objazdowa po Teneryfie, prezentująca naj-
bardziej urokliwe i tradycyjne miejsca wyspy. Odwiedzimy dwie 
stolice – współczesną, czyli Santa Cruz oraz pierwszą, zabytkową 
– La Lagunę. La Laguna to najpiękniejsze miasto Teneryfy z fanta-
stycznie zachowaną kolonialną starówką (Lista Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO). Zajrzymy również do „kanaryjskiej Częstocho-
wy”, czyli Candelarii z Bazyliką Matki Boskiej Gromniczej - patronki 
Teneryfy. Czeka nas także przejazd fantastyczną, widokową trasą 
przez najbardziej dziką część wyspy - wiecznie zielone góry Ana-
ga. Odwiedzimy tam niezwykłe miejsce, gdzie czas się zatrzymał 
- malowniczą wioskę Taganana, która do 1968 roku była niemalże 
odcięta od świata - można było do niej dotrzeć jedynie statkiem lub 
wędrując pieszo stromymi góskimi szlakami. Białe domki zawieszo-
ne na zielonych zboczach gór, mieszkańcy żyjący spokojnie z dala 
od tłocznych kurortów i zapierająca dech w piersiach przyroda two-
rzą iście sielską scenerię. Wisienką na torcie będzie zobaczenie naj-
piękniejszej, najbardziej pocztówkowej plaży wyspy - Las Teresitas, 
usypanej z saharyjskiego piasku. Ta wycieczka to najlepsza okazja, 
aby poznać różne oblicza Teneryfy w jeden dzień! Cena od 219 zł/os.

Katamaran Mustcat
3-godzinny rejs katamaranem wzdłuż południowego wybrzeża 
Teneryfy to okazja do relaksu i podziwiania wielorybów i delfinów 
w ich naturalnym środowisku. Podczas wycieczki zatrzymamy się 
w zatoce, gdzie będzie czas na morskie kąpiele oraz snorkeling 
i podglądanie podwodnego życia. Cena od 179zł/os.

La Gomera – Bus
Całodniowa wycieczka na wyspę La Gomerę – kameralną i spokojną 
sąsiadkę Teneryfy. W programie m. in. wizyta w zabytkowej stolicy 
San Sebastian, gdzie znajduje się dom Krzysztofa Kolumba, odwie-
dziny na plantacji kanaryjskich bananów, gdzie dowiecie się Pań-
stwo, jak wygląda proces ich hodowli, wizyta w Parku Narodowym 
Garajonay (lista UNESCO), gdzie zobaczymy największy na świecie, 
tajemniczy i spowity mgłą las wawrzynowy. Cena od 379 zł/os.

Wulcan Teide i Masca – Jeep
Zapraszamy do wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO Parku Narodowego Teide, który obejmuje ogromny krater wul-
kanu o średnicy 14 kilometrów. Monumentalny stożek Pico del Teide 
o wysokości 3718 m n.p.m. to najwyższy szczyt Hiszpanii i zarazem 
trzeci największy czynny wulkan na świecie. Księżycowy krajobraz 
Parku tworzą niezwykłe, kolorowe formacje skalne - bazaltowe, pu-
meksowe oraz zastygłe strumienie lawy spływające po stokach. Dla 

tych, którzy chcieliby zobaczyć El Teide jeszcze lepiej z bliska propo-
nujemy wjazd kolejką linową na 3555 m n.p.m. (płatne dodatkowo 
ok. 27 EUR/os.). Podczas wycieczki zwiedzimy również położoną 
w zielonych górach Teno miejscowość Masca, którą podobno mieli 
założyć piraci. National Geographic uznał Mascę za jedno z najpięk-
niejszych miejsc na świecie. Wycieczka jeepami. Cena od 249 zł/os.

Nurkowanie podstawowe ze sprzętem 
Nurkowanie to przede wszystkim wspaniała zabawa, której spró-
bować może każdy.Nie trzeba umieć pływać aby spróbować takiej 
przygody!! To sposób aby przenieść się w zupełnie inny,podwod-
ny świat, gdzie nauczymy się podwodnego „języka migowego”. 
Jeżeli marzysz o przełamaniu barier pomiędzy dwoma całkiem 
innymi światami to wyzwanie dla Ciebie. Pod okiem polskich 
wykwalifikowanych instruktorów zobaczysz co skrywają wody 
Ocenu Atlatyckiego! Cena od 289 zł/os.

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

Dla aktywnych

Trekking
Teneryfa to raj dla miłośników pieszych wędrówek. Na terenie 
Parku Narodowego Las Canadas del Teide wytyczono ponad 20 
tras dla piechurów. Ogromną popularnością wśród amatorów 
trekkingu cieszą się również wyprawy w górach Anaga oraz Teno.

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

Przyroda

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

Relaks

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

Kuchnia

La Caleta – mekka smakoszy
W uroczej miejscowości La Caleta w pobliżu Costa Adeje można 
spróbować świeżych ryb i owoców morza w jednej z licznych re-
stauracji położonych malowniczo nad brzegiem oceanu.

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.

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

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal We dwoje

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

IBEROSTAR Selection Anthelia – Costa Adeje 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 4720 7449 8220 12799

Maj od 3999 6599 7020 11370

Czerwiec od 4199 6930 7349 11920

Lipiec od 4649 7930 8099 13599

Sierpień od 4570 7620 7970 13070

Wrzesień od 4499 7520 7849 12899

Październik od 4620 7999 8049 13699

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1070 1099 

Dopłata do All Inclusive od 2940 5880

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Family Master Suite

Family Master Suite

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

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

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

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

Fantasia Bahia Principe Tenerife – San Miguel de Abona 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3830 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 5270 8749 8720 14570

Maj od 3830 6299 6730 10870

Czerwiec od 3999 6499 7020 11199

Lipiec od 4370 7449 7649 12799

Sierpień od 4099 6649 7199 11449

Wrzesień od 4020 6570 7049 11299

Październik od 4020 6749 7049 11599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3799 5999 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2399 3699 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

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

Hotel tylko dla dorosłych (16+).
Położenie
Położony w kurorcie Costa Adeje. Kilka minut spacerem od hotelu 
znajduje się Puerto Colon. W bezpośredniej okolicy hotelu liczne 
sklepy, butiki, bary i restauracje, a także przystanek autobusowy. 
Do lotniska Reina Sofia ok. 16 km.
Plaża
Szeroka i piaszczysta plaża Torviscas, uhonorowana w 2014 r. 
certyfikatem Niebieskiej Flagi znajduje się ok. 100 m od hotelu. 
Leżaki i parasole płatne (ok. 8 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Hotel całkowicie wyremontowany i  ponownie otwarty 
w 2018 roku. Recepcja z przestronnym lobby, windy, restauracja 
bufetowa, 4 bary, basen ze słodką wodą (podgrzewany w sezonie 
zimowym), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami oraz łóżkami 
balijskimi przy basenie, sklep z pamiątkami, market, fryzjer, sale 
konferencyjne, wypożyczalnia rowerów, parking (płatny). Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe.
Pokoje
Hotel dysponuje 472 pokojami usytuowanymi na 6 piętrach. 
Wszystkie klimatyzowane, komfortowo i wygodnie urządzone, 
z łazienką (suszarka do włosów), sejfem (dodatkowo płatny ok. 
17 EUR/tydzień + ok. 5 EUR - depozyt), TV-sat, mini barem (na 
zamówienie, dodatkowo płatny), zestawem do parzenia kawy 
i herbaty (płatny), czajnikiem. Hotel posiada 5 pokoi dla niepeł-
nosprawnych (na potwierdzenie).
Pokoje standardowe (pow. ok. 19 m2) - dla max. 2 osób. Dostępne 
również pokoje z bocznym widokiem na ocean.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dopłatą obiadokolacje 
lub All Inclusive. All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), lunch 
(13:00-15:00), kolacje (18:30-21:30) serwowane w restauracji 
głównej, przekąski serwowane w barze przy basenie oraz lobby 
barze, lokalne napoje alkoholowe: wino, wódka, piwo, gin oraz 
napoje bezalkoholowe (10:00-24:00). UWAGA: Na kolację wy-
magany jest strój bardziej formalny: Panowie: koszula z długim 
rękawem, materiałowe, długie spodnie.

Program sportowy i animacyjny
Codzienne i wieczorne animacje, wieczorne show, dancingi, mu-
zyka na żywo. Płatne: spa (baseny termalne, masaże), siłownia, 
kort tenisowy (ok. 10 EUR/godz., brak oświetlenia), ping pong, 
aqua aerobic, waterpolo, w odległości kilku kilometrów od ho-
telu znajduje się pole golfowe. Sporty wodne na plaży płatne 
dodatkowo.
Internet
WiFi w hotelu gratis, stanowiska internetowe płatne.
www.iberostar.com

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

Hotel dla bardzo wymagających Klientów, ceniących komfort wypoczynku, świetną kuchnię oraz wysoki standard usług. Sporty wodne, 
bazy nurkowe oraz pole golfowe w okolicy hotelu - to wszystko sprawia, że urlop w IBEROSTAR Sabila na pewno będzie udany!

IBEROSTAR Selection Sabila – Costa Adeje 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3949 5730 6599 9570

Maj od 3299 5020 5520 8399

Czerwiec od 3470 5270 5799 8799

Lipiec od 3799 5930 6349 9899

Sierpień od 3730 5730 6230 9570

Wrzesień od 3670 5649 6130 9449

Październik od 3699 5920 6199 9899

Dopłata do All Inclusive od 2450 4900

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy, otoczony pięknym, tropikalnym 
ogrodem. Oddalony od lotniska ok. 30 km. Ok. 200 m od ho-
telu znajduje się przystanek autobusowy - połączenia z innymi 
kurortami wyspy.
Plaża
Hotel usytuowany ok. 500 m od kamienistej plaży. Do piaszczy-
stej plaży Playa de Las Americas ok. 10 km (na plażę kursuje 2 x 
dziennie bus hotelowy - 1 przejazd w ciągu dnia bezpłatny). Leżaki 
i parasole na plaży Playa las Americas płatne (ok. 10 EUR/dzień).
Do dyspozycji gości
Kompleks składający się z  2 części: Bahia Principe Tenerife 
(otwarty w 2003 r., położony dalej od oceanu) i Bahia Principe 
Costa Adeje (otwarty w 2001 r, położony przy oceanie). 
Recepcja, lobby, windy, 5 restauracji, 5 barów, tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami w tropikalnych ogrodach, 5 basenów 
w tym 1 typu infinity i 2 brodziki (w basenach słodka woda, 1 
podgrzewany zimą), 1 jacuzzi, mini klub. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok. 10 EUR). Płatne: opiekunka, usługi me-
dyczne, pralnia. W Pueblo Principe (tuż przed hotelem): sklepy, 
dyskoteka, salon gier, fryzjer, salon piękności.
Pokoje
Hotel oferuje łącznie 700 pokoi różnego typu, wszystkie ele-
ganckie, w kolonialnym stylu, klimatyzowane, z łazienką (wanna 
z prysznicem, suszarka, kosmetyki kąpielowe), telefonem, TV-sat, 
minibarem (bezpłatny), sejfem (płatny), z balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie na 
potwierdzenie.
Pokój standardowy (pow. ok. 30 m2) - dla max. 3 osób. Dostępne 
również pokoje od stony oceanu. 
Pokój Junior suite (pow. ok. 50 m2) - dla max. 4 osób.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady, obiadokolacje serwowane w for-
mie bogatego bufetu. 3 x w ciągu pobytu możliwość skorzystania 
z restauracji a’la carte meksykańskiej, azjatyckiej, hiszpańskiej 
lub włoskiej (konieczna rezerwacja). Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w miejscach wyznaczonych przez hotel (10:00-
23:00). Przekąski i napoje bezalkoholowe w ciągu dnia i w nocy 

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

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

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

Sunlight Bahia Principe Tenerife Resort – Costa Adeje 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: **** superior

7
dni

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

Położenie
Hotel położony w kurorcie turystycznym Costa Adeje, w połu-
dniowo-zachodniej części Teneryfy. W okolicy znajdują się sklepy, 
bary i restauracje. oraz przystanek autobusowy. Do lotniska Reina 
Sofia ok. 20 km.
Plaża
Piaszczyste plaże El Duque i Fanabe leżą ok. 500 m od hotelu. 
Leżaki i parasole płatne (ok. 8 EUR/os., ok. 12 EUR/2 os.).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, kafeteria, restauracje, bary, ogród pal-
mowy z 2 basenami oraz brodzikiem (w basenach słodka woda, 
1 z basenów oraz brodzik podgrzewane zimą), tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami, taras słoneczny typu chill out z niewiel-
kim basenem na dachu, strefa dla nudystów, mini klub, plac za-
baw, biblioteka, parking. Za dodatkową opłatą: sale konferencyj-
ne, całodobowy room service, opieka lekarska, usługi pralnicze. 
Hotel zapewnia bezpłatnie ręczniki basenowe.
Pokoje
W hotelu znajduje się 457 pokoi różnej kategorii. Wszystkie kli-
matyzowane, komfortowe i stylowo urządzone, z łazienką (wan-
na/prysznic, suszarka do włosów), niewielką lodówką, TV-sat, 
telefonem, sejfem (płatny dodatkowo), balkonem lub tarasem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie. 
Dziecko do lat 2 wlicza się w maksymalne obłożenie w pokoju.
Pokoje standardowe (pow. ok. 40 m2) - dla max. 3 osób,
Pokoje Senior Suite (pow. ok. 60 m2) - dla max. 4 osób, sypialnia, 
pokój dzienny z rozkładaną sofą, łazienką (wanna z hydromasa-
żem). Pozostałe wyposażenie jak przy pokojach standardowych.
Imperial Suite (pow. ok. 208 m2) – dla max. 6 osób, z panora-
micznym widokiem na ocean i basen, taras o powierzchni 80 m2, 
taras słoneczny, jacuzzi, 2 mini bary (butelka wina i/lub butelka 
wina musującego, woda, słodycze), świeże owoce serwowane co-
dziennie, dostęp do restauracji a’la carte La Laja bez dodatkowych 
opłat, ręczniki basenowe, codzienna prasa do wyboru.
Inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Istnieje możliwość dopła-
ty do obiadokolacji lub do All Inclusive. All Inclusive: śniadania, 

lunch i obiadokolacje, przekąski oraz lokalne napoje bezalkoholo-
we i alkoholowe wg karty All Inclusive (10:00-22:30).
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych 
- mini disco, konkursy, zabawy, wieczorne spektakle na wyso-
kim poziomie. Bezpłatnie (wymagana wcześniejsza rezerwacja 
i ewentualnie depozyt za sprzęt ok. 20EUR): siłownia, korty teni-
sowe, boisko multisportowe, squash, ping pong, paddle, mini golf. 
Spa płatne dodatkowo (zabiegi na twarz i ciało oraz masaże). 
Sporty wodne na plaży - płatne dodatkowo.
Internet
WiFi na terenie hotelu gratis.
www.gfhoteles.com

All Inclusive za dopłatą Fit & Fun Royal We dwoje Dla rodzin

Jeden z najlepszych hoteli na Teneryfie - ekskluzywny i elegancki, a przy tym ciepły i przyjazny. Fantastyczne połączenie stylowego designu, 
komfortowego wyposażenia, świetnej kuchni i profesjonalnej obsługi. Jako bonus piękny widok na ocean i La Gomerę. Klasa sama w sobie.

GF Gran Costa Adeje – Costa Adeje 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel znajduje się w południowej części wyspy, w popularnym 
kurorcie turystycznym Costa Adeje. W okolicy szeroki wybór 
barów, restauracji i sklepów. Do lotniska Reina Sofia ok. 17 km.
Plaża
Do najbliższej, piaszczystej, szerokiej plaży del Bobo (ciemny 
piasek) ok. 250 m. Leżaki i parasole płatne (ok. 10 EUR/komplet.).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, restauracja główna (dania kuchni kanaryjskiej 
i międzynarodowej), restauracja grillowa, 3 bary, tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami, 3 baseny (w tym jeden dla dzieci, 1 pod-
grzewany zimą, w basenach słodka woda), plac zabaw, mini klub, 
sala konferencyjna, fryzjer, salonik prasowy, sklep z pamiątkami, 
wypożyczalnia samochodów, wypożyczalnia rowerów. Hotel za-
pewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 5 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 481 wyremontowanych pokoi różnej kate-
gorii, wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów, 
prysznic), mini-barem (dodatkowo płatny), sejfem (dodatkowo 
płatny ok. 17 EUR/tydzień, depozyt ok. 5 EUR), telefonem, TV-sat, 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat - bezpłatnie (na potwierdzenie). Dziecko do lat 2 wlicza 
się w maksymalne obłożenie w pokoju.
Pokoje standardowe (pow. ok. 22 m2) - dla max. 2 osób.
Pokoje standardowe z bocznym widokiem na ocean (pow. ok. 
22 m2) - dla max. 3 osób. Istnieje możliwość dopłaty do frontal-
nego widoku na ocean. 
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty obiadoko-
lacji lub do All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (13:00-
15:00), obiadokolacje (18:30-21:30) w restauracji głównej w formie 
bufetu, przekąski w barze przy basenie (10:00-13:00), popołudnio-
wa kawa i ciasto w barze przy basenie i lobby barze (15:00-18:00), 
kanapki i lody w barze przy basenie (10:00-17:00), lokalne napoje 
bezalkoholowe oraz alkoholowe np.: piwo, wino, wódka, whisky, 
gin (10:00-00:30). Specjalne menu dla wegetarian (na potwier-
dzenie). UWAGA: Na kolację wymagany jest strój bardziej formalny 
- Panowie: koszula z długim rękawem, długie spodnie.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych (np. konkursy, 
gry, zawody, wieczorne pokazy). Bezpłatnie: aerobic, łucznic-
two, aqua aerobic, bule, rzutki, tenis stołowy, siatkówka. Płatne: 
bilard, golf (rezerwacja w recepcji), kort tenisowy, sporty wodne 
na plaży (skutery wodne, nurkowanie, żeglarstwo, windsurfing).
Internet
WiFi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

All Inclusive za dopłatą Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

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

IBEROSTAR Bouganville Playa – Costa Adeje +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

2820 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3399 4899 5899 8349

Maj od 2820 4270 5049 7470

Czerwiec od 2999 4499 5349 7849

Lipiec od 3470 5549 6130 9599

Sierpień od 3399 5299 6020 9199

Wrzesień od 3349 5220 5930 9070

Październik od 3249 5220 5770 9070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 3599 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1070 1099 

Dopłata do All Inclusive od 1197 2394

Kategoria lokalna: ****

7
dni

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

Położenie
Hotel znajduje się w niewielkiej miejscowości Puerto Santiago. Do 
lotniska Reina Sofia ok. 40 km. Przystanek autobusowy ok. 50 m 
od hotelu. Bus hotelowy do Siam Mall i Playa las Vistas w Los 
Cristianos (6 dni w tygodniu, płatny ok, 10 EUR/os).
Plaża
Tuż obok hotelu, ok. 100 m (do przejścia ulica), piaszczysta, wul-
kaniczna (ciemny piasek) plaża (wyróżniona Błękitną Flagą) z ła-
godnym zejściem do morza. Leżaki i parasole płatne ok. 5 EUR/
komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, 2 bary, restauracja bufetowa i restauracja 
bufetowa tapas (w porze kolacji), restauracja a’la carte (płatna), 
tropikalny ogród z 3 basenami (w tym 1 podgrzewany zimą i 1 infi-
nity tylko dla Gości Adults Only Club), małym basenem ze zjeżdżal-
nią, brodzikiem dla dzieci (w basenach słodka woda), leżaki i para-
sole na tarasach słonecznych, mini klub, plac zabaw, przechowalnia 
bagażu, pralnia (płatna), sklep z pamiątkami i prasą, wypożyczalnia 
samochodów, parking (płatne), centrum konferencyjne. Hotel za-
pewnia ręczniki basenowe (depozyt w gotówce ok. 12 EUR/ręcznik).
Pokoje
Hotel posiada 432 wygodnie urządzone pokoje różnego typu: 
klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), lodówką, tele-
fonem TV-sat, sejfem (płatny ok. 3 EUR/dzień), balkonem lub ta-
rasem (meble ogrodowe, suszarka, niekiedy markiza balkonowa). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatne. Hotel posiada pokoje dla 
osób niepełnosprawnych.
Pokój standardowy (pow. ok. 27 m2) - wyremontowane 
w 2015/16 r. - usytuowany na niższych kondygnacjach (zazwyczaj 
1,2,3), od strony uliczki dojazdowej do hotelu.
Inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), obiady (13:00-15:00), obia-
dokolacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu, późne śnia-
dania kontynentalne, podwieczorek i przekąski, lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-24:00). Na zamówienie dania 
kuchni bezglutenowej, cukrzycowej, nietolaracji laktozy - należy 
zgłosić wcześniej w recepcji. Raz w tygodniu istnieje możliwość 

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

All Inclusive Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

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

Landmar Playa La Arena – Puerto Santiago +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Wyremontowany w 2018 roku hotel położony w sąsiedztwie pól 
golfowych Las Americas. Najbliższe centrum handlowe ok. 550 m 
od hotelu. Do Parku wodnego Siam Park ok. 3,5 km. Do lotniska 
Reina Sofia ok. 15 km.
Plaża
Zatokowa, piaszczysta ok. 2,6 km od hotelu. Leżaki i parasole na 
plaży płatne ok. 7 EUR/komplet. Bezpłatny bus kursujący 3 razy 
dziennie na plażę, do centrum kurortu oraz do Siam Park (przy-
stanek przy hotelu).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja bufetowa, bar przy basenie, 2 ba-
seny (w tym 1 dla dzieci, podgrzewane od października do 
kwietnia), taras słoneczny z leżakami i parasolami w ogrodzie 
palmowym, mini klub, supermarket, kantor. Płatne: parking ok. 
3 EUR/dzień, sejf przy recepcji ok. 3 EUR/dzień, wypożyczalnia 
samochodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis (wymiana 
raz w tyg., dodatkowa wymiana płatna ok. 2,5 EUR).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach o różnym standar-
dzie. Wszystkie przestronne, elegancko i wygodnie urządzone, 
dwupoziomowe, klimatyzowane, z osobną sypialnią i pokojem 
dziennym, łazienką (wanna, suszarka do włosów), aneksem ku-
chennym (lodówka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy), 
TV-sat, telefonem, balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Łóżeczko dla dziecka do lat 2 gratis.
Deluxe Suite z 1 sypialnią (pow. ok 60m2) – dla max. 4 os. (2 do-
stawki w formie pojedynczych łóżek).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:00-15:00), 
obiadokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu w restauracji głów-
nej (możliwe tematyczne kolacje). Przekąski, lokalne napoje alko-
holowe i bezalkoholowe 11:00-23:00 w miejscach wyznaczonych 
przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. 
Płatne: bilard, spa, siłownia.

Internet
Bezpłatne WiFi w pokojach oraz miejscach ogólnodostępnych.
www.garasuites.com

All Inclusive We dwoje Dla rodzin

Elegancki hotel z przestronnymi pokojami. To dobry wybór zarówno dla rodzin z dziećmi jak i we dwoje, którzy docenią wygodne 
zakwaterowanie w eleganckich, przestronnych i odnowionych w 2018 roku pokojach. Do tego bliskość pól golfowych, a dla pragnących 
intensywnego relaksu zabiegi w hotelowym SPA.

Gran Oasis Resort – Las Americas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

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

Położenie
Hotel położony w centrum popularnego kurortu turystycznego 
Playa de las Americas tuż przy promenadzie. W okolicy restau-
racje, bary i sklepy. Do lotnisko Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Piaszczysto - żwirowa plaża Troya, wyróżniona certyfikatem Błę-
kitnej Flagi, znajduje się ok. 300 m od hotelu. Leżaki i parasole 
na plaży (płatne).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, 2 bary (w tym 1 przy basenie), 
2 baseny i brodzik (w basenach słodka woda, besen i brodzik 
podgrzewane sezonowo), leżaki i parasole przy basenach, plac 
zabaw, mini klub, centrum konferencyjne, pokój telewizyjny, 
czytelnia, sklep z pamiątkami, bankomat, room service (płatny), 
pralnia (płatna), wypożyczalnia samochodów. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (depozyt ok. 12EUR/os.).
Pokoje
W hotelu znajduje się 308 pokoi różnego typu rozlokowanych 
w 3-piętrowym budynku. Wszystkie wygodne, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), sejfem 
(płatny ok. 2,5EUR/dzień), minibarem (płatny ok. 25EUR/pakiet), 
telefonem, TV-sat oraz z balkonem. Łóżeczko dla dziecka gratis 
(na potwierdzenie). Dziecko do lat 2 wlicza się w maksymalne 
obłożenie w pokoju.
Pokoje standardowe (pow. ok. 30m2) – dla max 3 osób. Dostawka 
w formie sofy.
Club Alexandre (pow. ok. 25 m2) - dla max. 3 osób. Wyposażenie 
jak w pokoju standardowym. Dodatkowo na powitanie upominek, 
kosmetyki, ekspres do kawy, klapki, szlafrok i wstęp do strefy SPA. 
Pokoje na wyższych piętrach.
Rodzinny (pow. ok. 37 m2) - dla max. 4 osób. Składa się z pokoju 
dziennego i oddzielnej sypialni oddzielonej drzwiami. Wyposaże-
nie jak w pokoju standardowym. Dostępne łóżeczko dla dziecka 
do lat 2 na potwierdzenie.
Wyżywienie
Śniadania 07:30-10:30 i obiadokolacje 18:30-21:30 w formie bufe-
tu. Istnieje możliwośc dopłaty do obiadów i obiadokolacji. Napoje 
płatne dodatkowo.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: tenis stołowy, bilard, rzutki. Dodatkowo płatne: 
siłownia, strefa wellness (sauna, łaźnia turecka, masaże) oraz za-
biegi na twarz i ciało w hotelowym spa (powyżej 16 lat).
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.alexandrehotels.com

Przy plaży Dla rodzin

Prężnie działający hotel położony w centrum Playa de las Americas i jeden z najlepszych 4* hoteli w kurorcie. Na Klientów czekają dwa 
spore baseny, dobrze wyposażona siłownia i relaksujące spa, bardzo dobry serwis i przyjemne pokoje. Hotel prowadzi różnorodne animacje, 
doceniane przez Klientów.

ALEXANDRE Gala – Playa de las Américas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3020 4399 5399 7699

Maj od 2730 4099 4899 7199

Czerwiec od 2949 4420 5270 7720

Lipiec od 3199 4870 5699 8470

Sierpień od 3170 4799 5630 8349

Wrzesień od 3099 4720 5520 8220

Październik od 2999 4699 5349 8199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2930 4299 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1070 1099 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 84 168 

CENA OD

2730 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel położony w centrum popularnego kurortu turystycznego 
Playa de las Americas. W okolicy restauracje, bary i sklepy. Do nad-
morskiej promenady ok. 200 m. Do lotniska Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Piaszczysto - żwirowa plaża, wyróżniona certyfikatem Błękitnej 
Flagi, znajduje się ok. 200 m od hotelu.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, 3 bary (w tym jeden przy 
basenie), taras słoneczny z leżakami i parasolami, basen i bro-
dzik (w basenach słodka woda, 1 podgrzewany sezonowo), 
plac zabaw, mini klub, sale konferencyjne, sklep z pamiątkami, 
wypożyczalnia samochodów, parking (płatny). Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (płatne ok. 5 EUR/tydz/os. + depozyt ok. 
15 EUR/os.).
Pokoje
W hotelu znajdują się 282 pokoje różnego typu. Wszystkie kom-
fortowe, klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), sejfem 
(płatny ok. 2,5EUR/dzień), minibarem (płatny), telefonem, TV-sat 
oraz z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 
2 lat gratis (na potwierdzenie).
Pokoje standardowe (pow. ok. 35 m2) – dla max 4 osób (2+2).
Alexandre Club – (pow. 30 m2), dla max. 4 osób. Wyposażenie jak 
w pokoju standardowym. Dodatkowo wydzielona optycznie część 
dzienna. Za dodatkową opłatą minibar i sejf. Bezpłatne łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat na zamówienie. W dniu przyjazdu upominek 
powitalny, kosmetyki, klapki, szlafrok, kapcie, ekspres oraz bez-
płatny wstęp do SPA (powyżej 16 lat)
Wyżywienie
Śniadania 07:30-10:30 i obiadokolacje 18:30-21:45 w formie bu-
fetu. Napoje płatne dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi urozmaicony program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych. Na terenie hotelu (możliwa opłata): boisko sportowe, 
siłownia, korty tenisowe, ping pong, bilard, pokój gier. Zabiegi na 
twarz i ciało oraz strefa wellness płatne dodatkowo.

Internet
Wifi płatne w całym hotelu ok. 18 EUR/tydzień.
www.alexandrehotels.com

Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Bardzo fajny hotel z bogatym zapleczem rekreacyjnym oraz różnorodnymi animacjami. Wygodne pokoje, przyjemne wnętrza, odnowiony 
basen oraz smaczne wyżywienie to dodatkowe plusy tego miejsca. Dla spragnionych rozrywek – hotel położony w tętniącym życiem 
kurorcie. Polecamy!

ALEXANDRE La Siesta – Playa De Las Américas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2749 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3030 4449 5399 7770

Maj od 2749 4099 4930 7199

Czerwiec od 2970 4449 5299 7770

Lipiec od 3220 4899 5720 8520

Sierpień od 3170 4820 5630 8399

Wrzesień od 3120 4749 5549 8270

Październik od 2999 4720 5349 8220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2949 4299 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1070 1099 

Dopłata do All Inclusive Soft od 1260 2520

Kategoria lokalna: ****

7
dni

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

IBEROSTAR Las Dalias – Costa Adeje 

Położenie
Hotel znajduje się w południowej części wyspy, w jednym z najpo-
pularniejszych kurortów turystycznych - Costa Adeje. W okolicy (ok. 
500 m) bary, restauracje i sklepy. Do lotniska Reina Sofia ok. 16 km.
Plaża
Do najbliższej piaszczystej plaży del Bobo (ciemny piasek) ok. 
500 m. Leżaki i parasole - płatne (ok.10 EUR/komplet.).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, windy, restauracja główna, bar przy basenie, 
lobby bar, 3 baseny ze słodką wodą (w tym 1 dla dzieci, 1 pod-
grzewany w sezonie zimowym), hotel zapewnia ręczniki baseno-
we (depozyt ok. 5 EUR), jacuzzi (dostępne tylko dla dorosłych), 
tarasy słoneczne z leżakami i parasolami w tropikalnym ogrodzie, 
miniklub, sale konferencyjne, fryzjer, sklep z pamiątkami.
Pokoje
W hotelu znajdują się 404 pokoje różnej kategorii. Wszystkie 
odświeżone 2015 roku, wygodnie urządzone, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów), mini-barem (dodatkowo płat-
ny), sejfem (ok. 16 EUR/tydzień + depozyt za klucz ok. 5 EUR), 
telefonem, TV-sat, balkonem lub tarasem (meble balkonowe). 
Hotel posiada pokoje dla niepełnosprawnych (na potwierdzenie). 
Dziecko do lat 2 wlicza się w maksymalne obłożenie w pokoju. 
Łóżeczko dla dziecka do lat 2 - bezpłatnie (na potwierdzenie).
Pokoje standardowe (pow. ok. 20 m2) - dla max. 3 osób.
Pokoje standardowe z widokiem na basen (pow. ok. 20 m2) - dla 
max. 3 osób.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 40 m2) - dla max. 6 osób (pokoje stan-
dardowe łączone wewnętrznymi drzwiami).
Pokoje rodzinne Superior (pow. ok. 50 m2) - to 2 pokoje (stan-
dardowe połączone wewnętrznymi drzwiami), dla max 6 osób, 
z widokiem na basen i/lub ocean.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00), 
obiadokolacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu, prze-
kąski i podwieczorek w ciągu dnia, lokalne napoje alkoholowe 
oraz bezalkoholowe (10:00 - 00:30). Menu bezglutenowe na 
potwierdzenie. Uwaga: Na kolację wymagany jest strój bardziej 
formalny - Panowie: koszula z długim rękawem, długie spodnie.

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia 
i wieczorem, aqua aerobic, waterpolo, masaże (dodatkowo płat-
ne), squash (bezpłatnie, konieczny depozyt za sprzęt ok. 5 EUR), 
siłownia (bezpłatnie), boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej.
Internet
WiFi w  hotelu gratis, stanowiska internetowe płatne (ok. 
1 EUR/10 min).
www.iberostar.com

All Inclusive We dwoje Dla rodzin

Hotel chwalony za świetną obsługę oraz bogate All Inclusive. Do tego doskonała lokalizacja zarówno dla miłośników wieczornych rozrywek 
jak i dla amatorów plażowania. Gorąco polecamy ten hotel na urlop z grupą znajomych, jak i na rodzinne wakacje!

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3330 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3930 5970 6930 10949

Maj od 3330 5299 6520 10370

Czerwiec od 3520 5570 6799 10870

Lipiec od 3949 6470 7649 12599

Sierpień od 3899 6230 7520 12149

Wrzesień od 3820 6149 7399 11999

Październik od 3670 6070 7199 11870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2949 4320 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1070 1099 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel znajduje się w centrum Costa Adeje. Bezpośrednio przy 
hotelu szeroki wybór sklepów, barów i restauracji oraz klubów. 
Do lotniska Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Do niewielkiej, zatokowej, piaszczystej plaży La Pinta, (ciemny pia-
sek, łagodne zejście do wody), ok. 100 m, do większej plaży Fana-
be ok. 300 m. Leżaki i parasole płatne (ok. 12EUR/komplet). Hotel 
zapewnia ręczniki kąpielowe gratis (depozyt płatny ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, restauracja bufetowa i a’la carte, 2 bary (przy lob-
by i basenie), 3 baseny (w tym 1 dla dzieci, 2 podgrzewane w sezo-
nie zimowym), taras słoneczny z leżakami i parasolami, mini club, 
plac zabaw. Płatne: pralnia, wypożyczalnia samochodów, parking.
Pokoje
Hotel oferuje 226 pokoi różnego typu rozmieszczonych na 10 
piętrach. Wszystkie klimatyzowane, nowocześnie i komfortowo 
urządzone, z łazienką (wanna z prysznicem, suszarka do włosów), 
telefonem, TV-sat, sejfem (płatny), mini barem (płatny) i balko-
nem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie 
(na potwierdzenie). Dziecko do lat 2 wlicza się w maksymalne 
obłożenie w pokoju.
Pokój standardowy (pow. ok. 20m2) – dla max. 3 os.
Pokój standardowy z widokiem na morze (pow. ok. 20m2) – dla 
max. 3 os.
Pokój standardowy Adults Club tylko dla dorosłych (pow. ok. 
20m2) – dla. max. 2 os. Dodatkowo: ekspres do kawy z pakietem 
powitalnym w pokoju, dostęp do strefy VIP w restauracji oraz VIP 
Lounge (ekskluzywne przekąski i napoje alkoholowe, prasa mię-
dzynarodowa), 3 bezpłatne kolacje a’la carte (przy 7 dniach poby-
tu - konieczna wcześniejsza rezerwacja), późne wykwaterowanie.
Inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-10:30), obiady (13:00-15:00) 
i obiadokolacja (19:00-22:00) w formie bufetu w restauracji 
głównej. Dostępne diety na potwierdzenie. Możliwość skorzy-
stania z 2 bezpłatnych kolacji a’la carte (przy 7 dniach pobytu 
- konieczna wcześniejsza rezerwacja). Przekąski, napoje bezalko-

holowe i lokalne alkohole w barach od 10:00 do 24:00. W dobrym 
tonie są długie spodnie u Panów i zakryte ramiona.
Program sportowy i animacyjny
Codzienne animacje dla dzieci i dorosłych np. mini disco, water 
polo, konkursy, zabawy, wieczorne show, okazjonalnie muzyka 
na żywo. Bezpłatnie: tenis stołowy, łucznictwo, siłownia, squash 
(możliwy depozyt). Dodatkowo płatne: Spa (jacuzzi, wewnętrzny 
podgrzewany basen z hydromasażem, sauna, masaże, pedicure, 
manicure), bilard.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.belivehotels.com

All Inclusive We dwoje

Z pewnością komfortowe i ładne pokoje oraz fantastyczna lokalizacja przy klimatycznej, niewielkiej plaży z lokalnymi restauracjami 
i małym portem jachtowym, a w pobliżu dużo barów i sklepów. Świetne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek, jak i wakacje w gronie 
znajomych.

Be Live Experience La Nina – Costa Adeje 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 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: ****
Playa Real Resort – Costa Adeje 

Zadbany i dobrej klasy hotel 4*, którego atutami są przestronne pokoje oraz baseny. Goście doceniają smaczną kuchnię i pomocną obsługę. 
W hotelu prowadzony jest Figloklub: 6 x w tyg. zajęcia dla dzieci prowadzone przez polskiego animatora. Do tego dogodna lokalizacja 
w kurorcie Costa Adeje z bogatą ofertą rozrywkowo - gastronomiczną, a dla amatorów kąpieli plaża Fanabe. Polecamy!
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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: niedziele

CENA OD

2670 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3699 4999 6520 8699

Maj od 2670 3949 4799 6930

Czerwiec od 2920 4399 5220 7699

Lipiec od 3899 6249 6849 10770

Sierpień od 3499 5470 6199 9470

Wrzesień od 3399 5030 6020 8749

Październik od 2830 4499 5070 7849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2499 3370 

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

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 Costa Adeje - jednym z najpopularniej-
szych kurortów na wyspie. Niedaleko (ok. 400 m) hotelu znajdują 
się restauracje, bary i sklepy. Do malowniczo położonej promena-
dy ciagnącej się wzdłóż wybrzeża, tetniącej życiem szczególnie 
nocą ok. 1 km. Do lotniska Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Około 1 km od hotelu, szeroka i piaszczysta plaża Fanabe. Leżaki 
i parasole płatne (ok. 8 EUR/komplet)
Do dyspozycji gości
Obiekt częściowo odnowiony w 2016 r. (pokoje, recepcja, restau-
racja). Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, restauracja a’la 
carte, 3 bary: bar przy basenie, Irish Bar oraz lobby bar (otwarte 
w zależności od liczby Gości w hotelu), 2 baseny (1 podgrzewa-
ny zimą), 2 brodziki dla dzieci (jeden z małym wodnym placem 
zabaw), taras słoneczny z leżakami i parasolami, plac zabaw, mi-
niklub, pralnia samoobsługowa (płatna). Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (ok. 10 EUR depozyt).
Pokoje
W hotelu znajduje się 117 wygodnie urządzonych, przestron-
nych i  klimatyzowanych pokoi, wszystkie wyremontowane 
w 2016 roku, z pokojem dziennym z rozkładaną sofą, osobną 
sypialnią, z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, 
sejfem (płatny ok. 2,5 EUR/dzień + ok. 20 EUR depozyt) i bal-
konem (meble balkonowe). Hotel posiada kilka pokoi dla osób 
niepełnosprawnych - dostępność na potwierdzenie. Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat (bezpłatnie). 
Junior Suite (pow. ok. 43 m2) - dla max. 4 osób w układzie (2+2).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:30-10:00), lunch (12:30-15:00), obia-
dokolacje (18:15-21:15) serwowane w formie bufetu w restauracji 
głównej, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe z karty All 
Inclusive (10:00-23:00) oraz przekąski: kanapki, burgery, hot 
dogi, lody (11:00-16:30). 1 x w tygodniu Klienci mogą skorzystać 
z restauracji a’la carte - konieczna wcześniejsza rezerwacja.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych 
i dzieci. Bezpłatnie (możliwy depozyt za sprzęt): siłownia, kort te-

nisowy, boisko multisportowe, ping pong. Klienci mogą korzystać 
z sauny i jacuzzi (za dodatkową opłatą) - konieczna wcześniejsza 
rezerwacja i w miarę dostępności. Płatne: bilard, zabiegi na twarz 
i ciało w hotelowym SPA.
Internet
Stanowiska internetowe dodatkowo płatne, WiFi w hotelu gratis.
www.hotelplayarealresort.com

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Pokój typu suite

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

Program sportowy i animacyjny
Bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych np. spinning, joga, gry i zabawy, wieczorne show, kino dla 
najmłodszych. Bezpłatnie (dla niektórych wymagany depozyt): 
kręgle, szachy ogrodowe, mini golf, korty tenisowe, tenis stoło-
wy, boisko multisportowe, siłownia. Płatne: bilard. Hotelowe Spa 
i strefa wellness płatne dodatkowo - basen z hydromasażami, 
jacuzzi, sauna fińska i parowa, zabiegi na twarz i ciało.
Internet
Wifi gratis na terenie całego hotelu.
www.belivehotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Malowniczo położony na wzgórzu hotel, idealny na rodzinny wypoczynek. Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe – za nie „+” (mini, maxi 
kluby dla dzieci i klub dla nastolatków, boisko multisportowe, park linowy, baseny, zjeżdżalnia, wodny plac zabaw) spełnią oczekiwania nie 
tylko Najmłodszych. Fantastyczna kuchnia, przestronne pokoje (również z osobną sypialnią) i sympatyczna obsługa dopełniają wizerunku 

Landmar Costa Los Gigantes – Puerto de Santiago 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni



307

Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Odświeżony w 2015 roku hotel położony w południowej części 
wyspy, w popularnym kurorcie Costa Adeje. Niedaleko hotelu (ok. 
300 m) znajdują się restauracje, bary i sklepy. Przystanek autobu-
sowy około 100 m od hotelu. Do lotniska Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Playa de Fanabe - ok. 400 m od hotelu, piaszczysta. Leżaki i pa-
rasole na plaży płatne ok. 8 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja z przestronnym lobby, windy, restauracja główna, bary, 
taras słoneczny z leżakami i parasolami, 6 basenów (w tym 2 dla 
dzieci, basen główny podgrzewany całorocznie), mini klub (4-
12 lat), plac zabaw, przechowalnia bagażu, pralnia (płatna), par-
king (płatny ok. 8 EUR/dzień). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR/ręcznik). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajdują się wygodne pokoi, wszystkie klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe), TVsat, 
telefonem, sejfem (gratis), minibarem (2 butelki wody i 2 napoje 
bezalkoholowe na powitanie gratis, uzupełnianie płatne) oraz 
z balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do lat 
2 gratis (na zapytanie), dziecko do lat 2 wlicza się w maksymal-
ne obłożenie pokoju. 
Pokoje superior (pow. ok. 31 m2) - dla max 3 osób, jako dostawka 
rozkładana sofa lub fotel.
Pokoje superior z widokiem na basen (pow. ok. 31 m2) - dla max 
3 osób, jako dostawka rozkładana sofa lub fotel.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 38 m2) – dla max 4 osób, 1 pomiesz-
czenie, jako dostawka rozkładana sofa.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), obiady (13:00-15:00) 
i obiadokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu, przekąski i lody 
w ciągu dnia (10:00-18:30), lokalne napoje alkoholowe i bezal-
koholowe (10:00-23:30).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: siłownia, kort tenisowy (bezpłatny tylko dla 

Gości, którzy wykupili All Inclusive), boisko multisportowe, siat-
kówka plażowa, ping-pong.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu.
www.besthotels.es

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Hotel  wyróżnia bardzo ładnie zaaranżowana strefa basenowa – 6 basenów (1 z nich podgrzewany całorocznie) położonych na 2 poziomach, 
w otoczeniu zieleni. Przestronne pokoje, bardzo dobrej jakości animacje i różnorodne oraz smaczne wyżywienie to również atuty hotelu. 
Hotel położony blisko barów i restauracji oraz ładnej plaży Fanabe.

Best Jacaranda – Costa Adeje +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Hotel tylko dla dorosłych (16+).
Położenie
Hotel położony jest w mieście portowym Puerto de la Cruz, które 
leży w malowniczej dolinie Orotavy na północy Teneryfy. Do cen-
trum kurortu ok. 500 m – bary, restauracje, sklepy. Do lotniska 
Reina Sofia ok. 90 km.
Plaża
Piaszczysta plaża Jardin z czarnym piaskiem, wyróżniona cer-
tyfikatem Błękitnej Flagi, położona ok. 300 m od hotelu. Serwis 
plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, sala telewizyjna, restauracja, 2 bary, ba-
sen, taras słoneczny z leżakami i parasolami, sale konferencyjne, 
minimarket, pralnia (płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(płatne ok. 10EUR/os).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w komfortowych pokojach różnego 
typu. Wszystkie komfortowe, klimatyzowane, z łazienką (suszarka 
do włosów), sejfem (płatny ok.3EUR/dzień), minibarem (płatny 
ok. 13EUR/pakiet), telefonem, TV-sat oraz z balkonem (meble 
balkonowe). 
Pokój standardowy (pow. ok. 20-24 m2) – dla max 3 osób, istnieje 
mozliwość dopłaty do pokoi z widokiem na ocean.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do All inclusive: śniadania (07:30-10:00), obiady (13:00-
15:00) i obiadokolacje (18:45-21:45) w formie bufetu. Przekąski 
między posiłkami w wyznaczonych godzinach i miejscach przez 
hotel. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne 
w hotelowych barach od 10:30 do 23:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi różnorodne programy animacyjne, sportowe 
i muzykę na żywo. Płatne: bilard.
Internet
WiFi w miejscach ogólnodostępnych gratis, w pokojach płatne 
ok. 4EUR/dzień.
www.belivehotels.com

All Inclusive za dopłatą We dwoje +16 dla dorosłych

Hotel na wakacje we dwoje lub w gronie znajomych (rekomendowany osobom powyżej 16 lat). Przyjemna strefa basenowa oraz 
wygodne pokoje to wizytówki hotelu. Do tego położenie w jednym z najbardziej klimatycznych kurortów wyspy – lokalne życie miesza się 
z kosmopolityczną atmosferą typową dla miejsc popularnych turystycznie.

Be Live Adults Only Tenerife – Puerto de la Cruz 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3099 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3399 5149 6020 8949

Maj od 3099 4770 5520 8299

Czerwiec od 3370 5220 5970 9070

Lipiec od 3949 6330 6930 10899

Sierpień od 3620 5449 6349 9449

Wrzesień od 3349 5199 5930 9020

Październik od 3320 5320 5899 9220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2949 4299 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 970 999

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel położony w południowej części wyspy, w popularnym ku-
rorcie Costa Adeje. Niedaleko hotelu (ok. 300 m) znajdują się 
restauracje, bary i sklepy. Przystanek autobusowy tuż przy hotelu. 
Do lotniska Reina Sofia ok. 20 km.
Plaża
Playa de Fanabe ok. 400 m od hotelu, szeroka, piaszczysta. Leżaki 
i parasole na plaży płatne ok. 8 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja z niewielkim lobby, restauracja główna, 2 bary, windy, 
tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, w tym dwa tarasy znaj-
dujące się na dachu (jeden z nich dla naturystów), 2 strefy z ba-
senami i brodzikami dla dzieci - cicha i z animacjami (w każdej 
ze stref 1 basen i 1 brodzik, słodka woda, 1 podgrzewany zimą), 
mini klub, fryzjer, sklep z pamiątkami. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe płatne ok. 1 EUR/os. + ok. 10 EUR depozyt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 438 pokoi rozlokowanych w 2 budynkach. 
Wszystkie przestronne, funkcjonalnie urządzone, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (do-
datkowo płatny ok. 3 EUR/dzień) oraz balkonem (meble balkono-
we). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatne. Dostawka w formie 
sofy lub pojedyczego łóżka.
Pokoje standardowe (pow. ok. 43 m2) - dla max. 4 osób, osobna 
sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą lub pojedynczym łóż-
kiem, pokoje przed remontem. 
Pokoje superior (pow.ok. 43m2) - dla max. 4 osób, osobna sypial-
nia i pokój dzienny, częściowo odnowione.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30 - 10:00), obiady (13:00 - 15:00), 
obiadokolacje (18:30 - 21:30) w formie bufetu, przerwa kawowa 
(16:00 - 17:00), przekąski (11:00 - 12:00), lokalne napoje alkoho-
lowe i bezalkoholowe (10:00 - 23:00). 1x w trakcie pobytu możli-
wość skorzystania z restauracji grillowej (konieczna wcześniejsza 
rezerwacja). Specjalne diety dostępne po uprzednim zgłoszeniu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych, wieczorne show, minidisco, dancingi. Bezpłatne: kort teni-

sowy, zadaszone boisko multisportowe (piłka nożna, siatkówka, 
piłka ręczna etc.), aerobic, tenis stołowy, boccia, rzutki. Dodatko-
wo płatne: bilard i pokój gier.
Internet
WiFi w hotelu gratis, stanowiska komputerowe płatne.
www.labranda-hotels.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

Choć hotel nie jest najnowszy, to duże pokoje z osobną sypialnią, rozbudowany i świetnie prowadzony klub z animacjami dla dzieci 
i dorosłych, 2 strefy basenowe oraz różnorodne wyżywienie sprawią, że urlop będzie udany. W okolicy duży wybór restauracji, barów 
i sklepów, a nadmorska promenada oraz ładna plaża Fanabe zachęcają do wieczornych spacerów. Serdecznie zapraszamy!

LABRANDA Isla Bonita – Costa Adeje 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

2570 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2849 4149 5199 7349

Maj od 2570 3820 4720 6799

Czerwiec od 2820 4349 5130 7699

Lipiec od 3220 5249 5720 8970

Sierpień od 3020 4549 5470 8020

Wrzesień od 2970 4480 5399 7899

Październik od 2880 4520 5230 7970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2449 3320 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 870 899

Kategoria lokalna: ****

7
dni

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

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

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

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

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

LABRANDA Bahia Fanabe – Costa Adeje +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Teneryfa

Położenie
Hotel położony w niewielkiej miejscowości Las Galletas na wy-
brzeżu Costa del Silencio, otoczony dużym ogrodem. Do centrum 
miejscowości ok. 1 km. Przed hotelem znajduje się przystanek 
autobusowy. W odległości ok. 500 m od hotelu kilka sklepików 
i supermarket. Do lotniska Reina Sofia ok. 18 km.
Plaża
Plaża Las Galletas piaszczysto-żwirowa z wulkanicznym, czarnym 
piaskiem oddalona ok. 1,5 km od hotelu. Leżaki i parasole - płatne 
(ok. 5 EUR/os.).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z czterech 1-piętrowych budynków. Recepcja, 
restauracja, snack bar, taras słoneczny z leżakami i parasolami, 
basen (ze słodką wodą, podgrzewany zimą), brodzik dla dzieci, 
mini klub, usługi medyczne (płatne), wypożyczalnia samochodów 
i rowerów (dodatkowo płatna). Hotel zapewnia ręczniki baseno-
we (płatne ok. 7EUR/tydzień/os. + ok. 10 EUR depozyt).
Pokoje
W kompleksie znajduje się łącznie 130 pokoi. Wszystkie funk-
cjonalnie wyposażone, z łazienką, TV-sat (depozyt za pilota ok. 
10 EUR), telefonem, sejfem (ok. 15 EUR/tydzień + 10 EUR de-
pozyt), aneksem kuchennym (kuchenka elektryczna, lodówka), 
tarasem lub balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka 
do 2 lat bezpłatnie (na potwierdzenie).
Studio (pow. ok. 33 m2) - dla max. 2 osób, pokój dzienny z 2 miej-
scami do spania i sofą. 
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 44 m2) - dla max. 4 osób, po-
kój dzienny z rozkładaną/wysuwaną sofą oraz osobna sypialnia. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (8:00-10:00), śniadania kontynentalne 
(10:30-11:30), lunch (13:00-15:00) i kolacje (19:30-21:30) w for-
mie bufetu. Pomiędzy posiłkami przekąski: hamburgery, kanapki, 
hot dogi, frytki, lody (11:30-17:00). Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe (12:00-22:30). Specjalne diety po uprzednim 
zgłoszeniu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Pokazy, muzyka na żywo, wieczory tematyczne, konkursy, 

zabawy. Bezpłatnie: aqua aerobic, aerobik, tenis stołowy, rzutki, 
gimnastyka, łucznictwo, zajęcia taneczne, gry planszowe, karty. 
Płatne: bilard, nauka nurkowania.
Internet
Wifi w hotelu płatne ok. 20 EUR/tydzień.
www.palia.es

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne

Nie najnowszy, ale przyjemny hotel położony w spokojnym otoczeniu. Plusem są przestronne i funkcjonalne pokoje, smaczne wyżywienie 
oraz bogaty program animacyjny. Hotel z pewnością sprawdzi się jako miejsce wypoczynku osób, dla których standard hotelu ma 
drugorzędne znaczenie, ale za to liczy się cena. Dogodna baza wypadowa do eksplorowania Teneryfy.

Palia Don Pedro – Las Galletas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2399 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2670 3720 4799 6549

Maj od 2399 3430 4349 6070

Czerwiec od 2549 3630 4599 6399

Lipiec od 2749 3949 4930 6930

Sierpień od 2699 3899 4849 6849

Wrzesień od 2530 3599 4570 6349

Październik od 2399 3470 4349 6130

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2330 3120 

Cena za dziecko (2-10 lat) już od 870 899

Kategoria lokalna: ***

7
dni

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

      –› Wyloty z: Warszawa  
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

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

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

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

WYSPY KANARYJSKIE

Teneryfa

GRAN CANARIA

Meloneras

Playa del Cura
San Augustin

Playa Taurito

Puerto de Mogan

M
aspalom

as

Playa del Ingles

Hiszpania
Portugalia

Wyspy 
Kanaryjskie

Maroko

Wyspy Kanaryjskie
Gran Canaria

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

Informacje ogólne 

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

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

Język urzędowy
Hiszpański.

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

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

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

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

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

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

Średnie temperatury
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne

Gran Tour - fantastyczna wyspa
Podczas całodniowej wyprawy będziecie Państwo mieli okazję 
poznać północną i centralną część wyspy, podziwiając niezwykłe 
zróżnicowane krajobrazy i odkrywając najpiękniejsze zakątki wy-
spy. Jadąc krętymi drogami dotrzecie Państwo do malowniczych 
wiosek z typową, kanaryjską architekturą, np. Arucas ze słynną 
neogotycką katedrą Jana Chrzciciela oraz fabryką rumu z XIX 
wieku, czy Firgas i Moya. W Fontanales przerwa na kanaryjski 
obiad. Przejeżdżając przez góry porośnięte lasami sosny kanaryj-
skiej zatrzymamy się w punktach widokowych Cruz de Tajeda czy 
Fataga, które pozwolą zachwycić się pięknem wyspy i dostarczą 
niezapomnianych wrażeń! Cena od 239 zł/os.

Las Palmas i okolice
Podczas tej wycieczki poznamy bliżej kosmopolityczne Las Palmas, 
czyli stoicę Gran Canarii i zarazem największe miasto archipelagu 
Wysp Kanaryjskich. Odwiedzimy dwie najważniejsze, sąsiadujące 
dzielnice: zabytkową Veguete z katedrą św. Anny i tętniącą życiem 
Triane, pełną butików i knajpek. Zobaczymy także najpiękniejszą 
plażę miejską w Europie – Las Canteras, porównywaną często z bra-
zylijską Copacabaną. W programie wycieczki również wizyta w naj-
większym ogrodzie botanicznym w Hiszpanii w miejscowosci Tafira 
oraz odwiedziny na lokalnej plantacji aloesu. Cena od 109 zł/os.

Poema del Mar
Otwarte w 2018 roku akwarium, którego twórcami są właściciele 
Loro Parku. Położony w portowej części miasta Las Palmas obiekt 

Gran Canaria - urokliwa wyspa łącząca w sobie 
żywioł oceanu, piękne plaże, góry i zachwyca-
jącą przyrodę. Do tego kanaryjski klimat fiesty. 
Podczas Gran Tour zobaczycie Państwo niesamo-
wite zróżnicowanie tej wyspy, północną - lokalną 
część, jak również najwyższe partie gór. To okazja 
do poznania kanaryjskich smaków i zobaczenia 
bujnej przyrody i zróżnicowanych krajobrazów. 
Innego dnia zapraszam na relaks podczas Rejsu 
pod Żaglami - by w kameralnym gronie, na 
jachcie dostrzec uroki Oceanu Atlantyckiego 
i wyspy z zupełnie innej perspektywy.

Mariusz Mikina
Rezydent Rainbow

Wyspy Kanaryjskie
Gran Canaria
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Fataga

Las Palmas
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odkrywa przed nami świat podwodny. W ogromnych zbiornikach 
przez szyby (również największa szyba-ekran w Europie) można 
podziwiać ryby z całego świata, żółwie, meduzy, płaszczki, rekiny. 
Cena od 109 zł/os.

Jeep safari
Ekscytująca Przygoda, która daje możliwość odkrycia niesamo-
witego, ukrytego piękna wyspy. Podczas przejażdżki jeepami 
4x4 zobaczycie Państwo niesamowity powulkaniczny krajobraz, 
górskie wioski, jaskinie czy doliny pełne migdałowców i wiele 
innych. Istnieje również możliwość przejażdżki na wielbłądach. 
Doskonała wycieczka dla całej rodziny. Cena od 259 zł/os.

Tajemnice Gran Canarii
Wycieczka krajoznawczo-fotograficzna po najpiękniejszych za-
kątkach południowej i zachodniej Gran Canarii. Wyjazdy w towa-
rzystwie fotografa, w małych grupach 8 osobowych, w wygod-
nych, klimatyzowanych minibusach po niedostępnych lub trudno 
dostępnych miejscach Gran Canarii. Gwarantujemy spektakularne 
widoki, fantastyczne wspomnienia i pamiątki w Twoim albumie 
z wakacji; wszystko to w rodzinnej atmosferze bez stresu i po-
śpiechu. Cena od 169 zł/os.

Loro Park
Wyprawa na wyspę Teneryfę do największego ogrodu zoologicz-
no-botanicznego w Europie! Fantastyczny dzień dla całej rodziny. 
Największymi atrakcjami parku są pokazy orek, delfinów i lwów 
morskich. W Loro Parku można zobaczyć też akwarium w kształcie 
tunelu, górę lodową z pingwinami oraz wybiegi ze zwierzętami 
takimi jak aligatory, goryle, jaguary, leniwce itp. Cena od 439 zł/os.

Trzygodzinny rejs pod żaglami 
Ekskluzywny 3-godzinny rejs jachtem żaglowym z polską załogą 
pod polską banderą. Możliwość zdobycia pierwszych szlifów że-
glarskich. Okazja do poruszania się po Oceanie Atlantyckim wy-
korzystując siłę wiatru. Podziwianie wyspy z dalszej odległości jak 
i również od jej zachodniej, klifowej strony. Postój w jednej z wy-
branych zatok, z krystalicznie czystą wodą, okazja do snurkowania 
oraz czas na ciepły posiłek. Niewielkie, kameralne grupy pozwolą 
na przyjemny relaks pośród fal oceanu. Cena od 219 zł/os.

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

Z dziećmi

Palmitos Park
Przepięknie usytuowany ogród zoologiczny, gdzie można podzi-
wiać pokazy delfinów, ptaków drapieżnych, czy papug. Można tu 
spędzić świetnie czas w gronie rodziny, przechadzając się pośród 
wielu gatunków zwierząt w otoczoniu fascynującej roślinności.

Aqualand
Park rozrywki z licznymi zjeżdżalniami i atrakcjami wodnymi. Ide-
alne miejsce dla miłośników spędzania czasu w wodzie, dającej 
ulgę w upalne dni.

Przyroda

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

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek 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.

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

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

Fit & Fun Royal We dwoje

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

Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso – Meloneras 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2249 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 4520 6470 7970 11230

Maj od 2749 4170 5270 7849

Czerwiec od 2899 4349 5520 8199

Lipiec od 3249 4999 6099 9299

Sierpień od 3120 4720 5899 8799

Wrzesień od 2599 2580 5849 9020

Październik od 2249 3149 5899 9149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2149 2499 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1599 1799 

Dopłata do HB od 602 1204 

Kategoria lokalna: *****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Położenie
Hotel otwarty jesienią 2009 roku, położony w południowej części 
wyspy, w miejscowości Meloneras. Do plaż ze słynnymi wydmami 
Maspalomas ok. 750 m. W pobliżu hotelu znajdują się liczne skle-
py, butiki, bary, restauracje. Przystanek autobusowy ok. 200 m od 
hotelu. Do lotniska ok. 36 km.
Plaża
Do pięknej, piaszczystej plaży ze słynnymi wydmami Maspalomas 
ok. 750 m. Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 10 EUR/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 2 restauracje bufetowe, 2 restauracje a la carte (potra-
wy z grilla, afrykańska), 5 barów (w tym 2 przy basenie), rozle-
gły teren hotelowy z pięknym ogrodem i z 7 basenami (w tym 
1 przystosowany dla osób niepełnosprawnych, słodka woda, je-
den podgrzewany zimą), 2 brodziki, leżaki i parasole na tarasach 
słonecznych, plac zabaw, sklepy z pamiątkami, bankomat. Za do-
datkową opłatą: opiekunka do dzieci, pralnia, pokój gier video, 
room service, fryzjer. Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis.
Pokoje
Hotel zapewnia zakwaterowanie w 677 pokojach różnego typu. 
Wszystkie przestronne, klimatyzowane, elegancko urządzone 
w afrykańsko-kolonialnym stylu, wyposażone w TVsat, telefon, 
mini-bar (płatny), sejf (płatny ok. 2,5EUR/dzień), z  łazienką 
(prysznic, wanna, suszarka do włosów), balkon lub taras. Do-
stępne pokoje dla osób niepełnosprawnych - na potwierdzenie. 
Istnieje możliwość bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dziecka do 
2 lat. Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokoje standardowe (pow. ok. 43 m2) - dla max. 3 osób od strony 
ulicy.
Pokoje ekonomiczne (pow. ok. 42 m2) - dla max. 2 osób od strony 
ulicy.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 52 m2) - dla max. 5 osób od strony 
ogrodu/ulicy.
Wyżywienie
Śniadania. Istnieje możliwość dopłaty do obiadokolacji w postaci 
bogatego bufetu. Napoje płatne dodatkowo.

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

Pokoje 2+2 rodzinne Fit & Fun Royal Dla rodzin

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

Lopesan Baobab – Meloneras 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

3299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 4480 6549 7899 11370

Maj od 3299 5249 5930 9199

Czerwiec od 3449 5449 6199 9520

Lipiec od 3799 6220 6770 10799

Sierpień od 3720 5880 6630 10249

Wrzesień od 3620 5820 6470 10149

Październik od 3770 6249 6720 10870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3199 4799 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2170 3230 

Dopłata za obiadokolacje od 602 1204 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

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

Położenie
Wybudowany w 2000 roku hotel położony jest w miejscowości 
Meloneras, przy promenadzie i centrum handlowym. Przy hotelu 
bary, restauracje i sklepy. Przystanek autobusowy ok. 200 m od 
hotelu (połączenia z Playa de Ingles). Do lotniska ok. 36 km.
Plaża
Kamienisto-piaszczysta plaża ok. 100 metrów od hotelu. Około 
500 metrów od hotelu (dojście promenadą) znajduje się piasz-
czysta plaża z słynnymi wydmami Gran Canarii Dunas Maspalo-
mas – tam plaże szerokie, piaszczyste, leżaki i parasole płatne 
ok. 6 EUR/dzień/osoba.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, 3 restauracje bufetowe, 3 restauracje a’la 
carte, 5 barów, ogród, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 
4 baseny i brodzik (w basenach słodka woda, 2 baseny i brodzik 
podgrzewane zimą), jacuzzi, mini-klub, plac zabaw, sale konferen-
cyjne, pralnia (płatna), opieka medyczna (płatna), parking (płatny). 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatne, wymiana ok. 1 EUR).
Pokoje
W hotelu znajduje się 1136 pokoi rozlokowanych w 7 piętrowym 
budynku. Wszystkie komfortowe, klimatyzowane, z łazienką (su-
szarka do włosów), TVsat, telefonem, minibarem (płatny), sejfem 
(płatny ok. 3 EUR/dziennie) oraz z balkonem lub tarasem (meble 
balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis - dziecko wlicza 
się w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokój standardowy (pow. ok. 40 m2) – dla max 3 osób (jako do-
stawka dodatkowe łóżko), pokoje od strony ulicy, zazwyczaj z wi-
dokiem na okolicę (np. hotelowe korty tenisowe, ulicę). Istnieje 
możliwość dopłaty do pokoi od strony ogrodu/basenu.
Pokój standardowy ekonomiczny (pow. ok. 35 m2) – dla max 
2 osób, pokoje z mniej dogodną lokalizacją i widokiem (zazwyczaj 
na główne wejście do hotelu, parking).
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Istnieje możliwość dopłaty 
do obiadokolacji (bufet).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny i wieczorny program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: aerobik, joga, siłownia, ping pong, 

bule, rzutki. Płatne: korty tenisowe, paddle, mini golf, bilard. 
Zabiegi na twarz i ciało w hotelowym spa Corallium płatne do-
datkowo.
Internet
Wifi w miejscach ogólnodostępnych gratis, w pokojach płatne ok. 
2 EUR/dzień/urządzenie.
www.lopesan.com

Przy plaży Royal We dwoje

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2599 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3949 5280 7020 9249

Maj od 2599 3849 4770 6849

Czerwiec od 2720 4020 4970 7130

Lipiec od 3020 4570 5470 8049

Sierpień od 2949 4349 5349 7699

Wrzesień od 2849 4280 5199 7570

Październik od 2880 4449 5230 7849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2470 3349 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1720 2349 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 602 1204 

Kategoria lokalna: ****+

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Kompleks bungalowów, położony w dzielnicy hotelowej Maspalo-
mas, około 800 metrów od centrum Meloneras oraz w odległości 
spaceru od słynnych wydm. Ten 4*, zadbany hotel otoczony jest 
ładnie zagospodarowanym, tropikalnym ogrodem o powierzchni 
75 tys. m². Do lotniska ok. 35 km.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 900 m od piaszczystej plaży Maspalomas 
(bezpłatny bus hotelowy dowozi kilka razy dziennie). Leżaki i pa-
rasole na plaży dodatkowo płatne ok. 12 EUR/komplet. Na plaży 
wydzielona strefa dla naturystów.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna, restauracja à la carte, bar w holu, 
bar w dyskotece, taras z widokiem na ogród i basen, 4 baseny 
(w tym 3 podgrzewane w sezonie zimowym), 3 brodziki dla dzie-
ci, plac zabaw, taras słoneczny z leżakami i parasolami przy base-
nie, minimarket, kiosk, kantor, bankomat, przechowalnia bagażu, 
pralnia. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatne).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach różnego typu. Wszyst-
kie przestronne, elegancko urządzone, klimatyzowane, z osobną 
sypialnią i pokojem dziennym, łazienką (prysznic/wanna, suszar-
ka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem (płatny), minibarem 
(płatny), tarasem (umeblowany).
 Suite (pow. ok 40 m2) - dla max. 4 os. w układzie 2+2. 
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (kuchnia międzyna-
rodowa, show cooking i wieczory tematyczne 3 razy w tygodniu. 
Istnieje możliwość dopłaty do all incusive. Podczas kolacji obo-
wiązuje strój formalny (Panowie – długie spodnie).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych i dzieci. Siłownia, rzutki, 
tenis stołowy, dyskoteka. Za dodatkową opłatą możliwość ko-
rzystania z kortu tenisowego (z oświetleniem i wypożyczalnią 
sprzętu), stołu do bilardu, centrum wellness (sauna i masaże). 
Dodatkowo, 600 m od hotelu znajduje się 18-dołkowe pole gol-
fowe (za dodatkową opłatą).

Internet
Bezpłatne Wifi dostępne w wyznaczonych miejscach hotelu.
www.hotelesdunas.com

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

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

Suites & Villas by Dunas – Maspalomas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2749 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3570 5070 6399 8899

Maj od 2749 4170 5020 7399

Czerwiec od 2899 4349 5270 7699

Lipiec od 3020 4599 5470 8099

Sierpień od 3449 5049 6199 8849

Wrzesień od 3049 4670 5520 8220

Październik od 3280 5249 5899 9199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 3570 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 899 899 

Dopłata do All Inclusive od 840 1680

Kategoria lokalna: ****

7
dni

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

Położenie
Hotel wybudowany w stylu wioski kanaryjskiej położony kame-
ralnym kurorcie Puerto de Mogan otoczony ogrodem. W pobliżu 
znajduje się nadmorska promenada z portem, lokalnymi restau-
racjami, sklepami i pubami. Obok hotelu market i centrum han-
dlowe. Przystanek autobusowy ok. 200 m od hotelu. Do lotniska 
ok 68 km.
Plaża
Piaszczysta plaża Mogan, z łagodnym zejściem ok. 300 m od 
hotelu. Leżaki i parasole na plaży płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, restauracja a’la carte, 3 bary, 
w tym 2 przy basenie, 3 baseny (w basenach słodka woda, pod-
grzewane zimą), niewielka sztuczna plaża, leżaki, parasole, 
miniklub (4-12 lat), plac zabaw, sklep z pamiątkami, kiosk, sala 
konferencyjna, pralnia (płatne). Hotel zapewnia ręczniki base-
nowe (możliwa opłata).
Pokoje
Kompleks posiada 487 pokoi o różnym standardzie rozlokowa-
nych w 9 budynkach. Wszystkie pokoje przestronne, eleganckie 
i klimatyzowane. Wszystkie wyposażone w łazienkę (suszarka do 
włosów), TV-sat, odtwarzacz DVD, minibar (płatny), sejf (płatny), 
telefon (płatny), czajnik, umeblowany balkon lub taras. Dziecko 
do lat 2 wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokój standardowy (pow. ok. 30 m2) dla max. 3 os.
Wyżywienie
Śniadania (7:30 – 10:30) i obiadokolacje (18:00 – 22:00) w formie 
bufetu. Przekąski, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w godzinach i miejscach wyznaczonych przez hotel (płatne do-
datkowo).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienny i wieczorny program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych. Pokazy, muzyka na żywo, wieczory tematycz-
ne, konkursy, zabawy. Bezpłatnie: gigantyczne szachy. Płatne: 
siłownia, spa, tenis, kręgle, wypożyczalnia rowerów. Możliwość 
wstępu do parku archeologicznego „Las Crucecitas” (bezpłatny 
dla Gości hotelowych).

Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.becordial.com

We dwoje

Sympatyczna wioska kanaryjska zarówno dla rodzin z dziećmi jak i grup znajomych. Piękny ogród i strefa basenowa pozwolą przyjemnie 
spędzić tu urlop a bliskość plaży czy centrum handlowego zapewnią rozrywkę na każdy dzień.

Cordial Mogan Playa – Puerto de Mogan 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Ten wyremontowany w 2019 roku hotel znajduje się w jednym 
z najbardziej znanych kurortów Gran Canarii – Playa del Ingles, 
około 300 m od centrum rozrywkowo-handlowego. Playa del 
Ingles to nowoczesne centrum turystyczne, z długą, piaszczystą 
plażą oraz promenadą (oddzieloną od plaży wydmami), położone 
pomiędzy dwoma popularnymi miejscowościami – Maspalomas 
i San Augustin. Do lotniska w Las Palomas ok. 30 km.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 900 m od piaszczystej plaży (hotel za-
pewnia bezpłatny transfer na plażę kilka razy dziennie). Leżaki 
i parasole na plaże dodatkowo płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, restauracja bufetowa, 4 bary (w tym dwa przy 
basenie), 2 baseny (słodka woda, podgrzewane sezonowo) i bro-
dzik, tarasy słoneczne w ogrodzie, leżaki i parasole, plac zabaw, 
miniklub, sklep z pamiątkami, pralnia (płatna), parking (płatny). 
Hotel zapenia ręczniki basenowe (płatne ok. 5 EUR/os. + ok. 
5 EUR/os. depozyt).
Pokoje
W hotelu znajdują się 724 pokoje rozlokowane w ośmiu budyn-
kach, wszystkie wygodnie urządzone, klimatyzowane, z łazienką 
(prysznic, suszarka do włosów), sofą, TV-sat., telefonem, sejfem 
(płatny ok. 2 EUR/dzień), czajnikiem, minibarem (płatny) oraz 
balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Istnieje możliwość 
bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dziecka do 2 lat (gratis, ko-
nieczna rezerwacja). Hotel posiada pokoje dla osób niepełno-
sprawnych (na potwierdzenie).
Pokoje standardowe (pow. ok. 30 m2) - dla max. 4 osób tylko 
w układzie 2+2, dostawka w formie sofy.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i obiadokolacje w formie bufetu, 
przekąski oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w go-
dzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: 
ping pong, boisko multisportowe (możliwa opłata za sprzęt). 

Dodatkowo płatne: imponujący game room, rzutki, bilard, te-
nis ziemny, centrum nurkowe, wypożyczalnia rowerów, masaże 
orientalne i relaksacyjne.
Internet
Wifi w hotelu płatne ok. 2 EUR/dzień/urządzenie.
www.lopesan.com

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin

Ten wyremontowany w 2019 roku, hotel otrzymał nie tylko nowoczesny wygląd ale też charakter. Duży i doskonale zorganizowany kompleks 
jako kolejny udany projekt sieci Lopesan. Przestronne pokoje, ładnie zaaranżowane strefy basenowe w subtropikalnym ogrodzie, bogate 
animacje, różnorodne oraz smaczne wyżywienie - wszystko to składa się na ogromną popularność hotelu. Polecamy!

ABORA Buenaventura by Lopesan – Meloneras 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2870 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2999 4620 5430 8149

Maj od 2870 4399 5220 7770

Czerwiec od 3020 4580 5470 8070

Lipiec od 3320 5270 5970 9220

Sierpień od 3299 5049 5930 8849

Wrzesień od 3199 4970 5770 8720

Październik od 3149 5020 5699 8799

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

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 899 899 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

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

Położenie
Hotel odnowiony w 2015 roku, usytuowany ok. 200 m od centrum 
kurotu Playa del Ingles. Niedaleko hotelu znajdują się liczne sklepy, 
bary, restauracje i dyskoteki. Do lotniska w Las Palmas ok. 34 km.
Plaża
Do publicznej, piaszczystej plaży ok. 400 m (zejście po schodach). 
Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 10 EUR/komplet/dzień.
Do dyspozycji gości
Hotel dla osób powyżej 18 roku życia.  
Recepcja, windy, lobby, restauracja bufetowa, 3 bary, w tym jeden 
przy basenie, 1 basen ze słodką wodą podgrzewany w sezonie 
zimowym, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, przechowal-
nia bagażu, mini market, sklep z pamiątkami przy hotelu. Hotel 
zapenia ręczniki basenowe gratis + depozyt płatny ok. 10 EUR/
os., wymiana ok. 1EUR/os..
Pokoje
Hotel posiada 192 pokoje, wszystkie eleganckie, nowocześnie 
urządzone, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę (suszarka 
do włosów), telefon, lodówkę, sejf (płatny ok. 2,5EUR/dzień + 
ok.10Eur depozyt), TVsat., balkon lub taras (meble balkonowe).
Pokoje deluxe (pow. ok. 25 m2) - dla max 2 osób.
Pokój deluxe od strony oceanu (pow. ok. 25 m2) - dla max 2 osób.
Pokój deluxe z widokiem na ocean (pow. ok. 25 m2) - dla max 
2 osób.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w postaci bufetu. Istnieje możliwość 
dopłaty do all inclusive śniadania (8:30-10:30), obiady (13:00-
15:00), obiadokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu w restauracji 
głównej. Przekąski w snack barze. Napoje bezalkoholowe i lokal-
ne napoje alkoholowe w godzinach (10.30-23.00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje wieczorne show, również z muzyką na żywo. 
Bezpłatnie: tenis stołowy, sala do zajęć fitness. Płatne: bilard, 
hotelowe spa: sauna, masaże, zabiegi upiększające.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.labranda-hotels.com

All Inclusive za dopłatą We dwoje +18 dla dorosłych

Nowoczesny hotel dedykowany osobom dorosłym, a więc idealny na urlop we dwoje lub w gronie znajomych. Klienci docenią smaczne wyżywienie, 
komfortowe pokoje, a także fantastyczny widok rozciągający się z tarasu słonecznego na dachu hotelu. Długa, 6 kilometrowa plaża zachęca do 
porannego joggingu i do popołudniowych spacerów, a pobliskie bary i restauracje zapewnią rozrywkę wieczorami. Polecamy!

LABRANDA Marieta – Playa del Ingles 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3430 4999 5730 8349

Maj od 3049 4499 5099 7520

Czerwiec od 3199 4699 5349 7849

Lipiec od 3449 5149 5770 8599

Sierpień od 3399 4970 5699 8299

Wrzesień od 3270 4820 5470 8049

Październik od 3170 4799 5299 8020

Dopłata do All Inclusive od 770 1540

CENA OD

3049 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

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

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

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

LABRANDA Playa Bonita – Playa del Ingles 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2849 4449 5199 7849

Maj od 2849 4370 5199 7720

Czerwiec od 2999 4549 5430 8020

Lipiec od 3149 4849 5699 8520

Sierpień od 3220 4849 5799 8520

Wrzesień od 3080 4699 5570 8270

Październik od 3049 4799 5520 8449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2649 3720 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1649 2420 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

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

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

All Inclusive Fit & Fun

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

LABRANDA Bronze Playa – Playa del Ingles 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2849 4449 5199 7849

Maj od 2849 4370 5199 7720

Czerwiec od 2999 4549 5430 8020

Lipiec od 3180 4849 5699 8520

Sierpień od 3220 4849 5799 8520

Wrzesień od 3080 4699 5570 8270

Październik od 3049 4799 5520 8449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2649 3720 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1649 2420 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

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

Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych. Płatnie: tenis stołowy, bilard, rzutki, sauna, sala ćwiczeń.
Internet
Wifi w recepcji gratis.
www.labranda-hotels.com

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

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

LABRANDA Riviera Marina – Playa del Cura 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3020 4620 5470 8149

Maj od 2849 4349 5199 7699

Czerwiec od 2999 4549 5430 8020

Lipiec od 3320 5199 5970 9099

Sierpień od 3199 4770 5770 8399

Wrzesień od 3020 4580 5470 8070

Październik od 2949 4580 5349 8070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2649 3699 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1649 2399 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

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

Położenie
Hotel położony około 1,5 km od centrum Maspalomas (sklpey, 
restauracje i kawiarnie). Do przystanku autobusowego ok. 250 m. 
Do lotniska w Las Palmas ok. 35 km.
Plaża
Playa de Maspalomas ok. 2 km od hotelu (hotel zapewnia kilka 
razy dziennie bezpłatny transfer), długa, szeroka i piaszczysta, 
z łagodnym zejściem do oceanu i z certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 10-12 EUR/komplet/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja, bar i bar przy basenie, tarasy sło-
neczne z leżakami i parasolami, 2 baseny i 2 brodziki (w basenach 
słodka woda, baseny podgrzewane zimą), plac zabaw, mini klub, 
pralnia (płatna), minimarket, wypożyczalnia samochodów. Hotel 
zapewnia ręczniki basenowe gratis (wymiana płatna, depozyt 
ok. 10 EUR/os).
Pokoje
W hotelu znajduje się 262 parterowych bungalowów (odświeżo-
nych w 2013 roku). Wszystkie klimatyzowane, wygodne, z poko-
jem dziennym i aneksem kuchennym (płyta grzewcza, ekspres 
do kawy, toster, lodówka, naczynia i sztućce), osobną sypialnią, 
łazienką (suszarka do włosów), TVsat, telefonem, sejfem (płatny 
ok. 2,2 EUR/dzień) oraz z tarasem (stół i krzesła). Łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat gratis i na potwierdzenie.
Bungalow z 1 sypialnią (pow. ok. 42-46 m2) – dla max 3 osób,
Bungalow z 2 sypialniami (pow. ok. 67 m2) – dla min 3 osób peł-
nopłatnych i  max 5 osób
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania 8:30-10:30, obiady 13:00-15:00 i obia-
dokolacje 18:00-21:30 w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia 
(przekąski zimne i cieple, lody, kawa, herbata, podwieczorek), 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:30-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i doro-
słych, 2 x w tygodniu profesjonalne show. Bezpłatnie: ping pong, 
siłownia. Płatne: kort tenisowe, bilard, masaże, salon piękności.

Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.hotelesdunas.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

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

Maspalomas Resort by Dunas – Maspalomas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2870 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3599  6430 

Maj od 2870 4380 5220 7749

Czerwiec od 2999 4570 5430 8049

Lipiec od 3149 4820 5699 8470

Sierpień od 3549 5249 6349 9199

Wrzesień od 3149 4849 5699 8520

Październik od 3320 5299 5970 9270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2670 3720 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1099 1099

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Hotel położony w pięknej dolinie Taurito, w południowo-za-
chodniej części wyspy, zaledwie 5 km od miasteczka rybackiego 
Mogán. Niedaleko hotelu niewielka promenada z kilkoma barami 
i restauracjami oraz sklepami z pamiątkami. w pobliżu znajduje 
się przystanek autobusowy dowożący do znanych kurortów Playa 
del Ingles i Las Palmas (cena biletu to ok 8 EUR/os). Do lotniska 
w Las Palmas ok. 50 km.
Plaża
Do publicznej, piaszczystej plaży (piasek wulkaniczny) jest ok. 
250 m. Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, windy, lobby, restauracja bufetowa, 2 bary w tym 1 
bar przy basenie, basen ze słodką wodą (podgrzewany zimą), 
brodzik dla dzieci, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, mini 
klub, sklepy z pamiątkami, supermarket, przechowalnia bagażu. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis (konieczny depozyt ok. 
10 EUR/os., wymiana ok. 1 EUR/os.). W cenę wliczony nielimito-
wany wstęp do parku wodnego „Lago Oasis”: baseny z morską 
wodą, zjeżdżalnie, gry wodne i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych 
ok. 100 m od hotelu. Uwaga: od 13/04 hotel planuje renowację 
parku wodnego „Lago Oasis”. Renowacja potrwać ma ok. 1 m-ca 
i może spowodować czasowe i częściowe jego zamknięcie.
Pokoje
Hotel posiada 106 pokoi, wszystkie klimatyzowane, przestronne, 
funkcjonalnie urządzone, z telefonem, mini lodówką, sejfem (płat-
ny ok. 3 EUR/dzień + depozyt ok. 10 EUR), łazienką (suszarka do 
włosów), TV-sat., balkonem lub tarasem (meble balkonowe). Ist-
nieje możliwość bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dziecka do 2 lat.
Pokoje standradowe (pow. ok. 29 m2) - dla max. 3 os.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 29 m2) - dla max. 4 os. tylko w układzie 
2+2, zlokalizowane głównie na parterze.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (8.00-10.30), obiady (13.30-15.00), obia-
dokolacje (18.30-21.00) w formie bufetu w restauracji głównej. 
Przekąski: hot dogi, kanapki, pizza, lody, napoje bezalkoholowe 
i lokalne napoje alkoholowe (10.00-23.00) w barach. Dieta bez-
glutenowa dostępna po uprzednim zgłoszeniu.

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

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin Aquapark

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

Paradise Costa Taurito – Playa Taurito 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2880 4399 5230 7770

Maj od 2770 4220 5049 7470

Czerwiec od 2920 4399 5299 7770

Lipiec od 3280 5080 5899 8899

Sierpień od 3249 4720 5849 8299

Wrzesień od 2920 4380 5299 7749

Październik od 2920 4570 5299 8049

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

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 899 899 

All Inclusive Water Park od 266 532

Kategoria lokalna: ****

7
dni

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

Położenie
Hotel położony jest w południowej części wyspy w spokojnym 
kurorcie San Agustin (bary, restauracje, sklepy) przy nadmorskiej 
promenadzie prowadzącej do tętniącego nocnym życiem Playa 
del Ingles. Przystanek autobusowy ok. 150m od hotelu. Do lot-
niska ok. 28 km.
Plaża
Piaszczysta plaża z wulkanicznym piaskiem przy hotelu (dojście 
bezpośrednio ze strefy basenowej).
Do dyspozycji gości
Hotel dla osób powyżej 18 lat.
Recepcja, lobby, windy, restauracja bufetowa, restauracja a’la 
carte (kuchnia śródziemnomorska), 3 bary (w tym 1 przy ba-
senie), 2 baseny (jeden podgrzewany sezonowo, słodka woda) 
jacuzzi, taras słoneczny z leżakami i parasolami, wydzielona strefa 
opalania dla nudystów, kantor wymiany walut, wypożyczalnia 
samochodów, parking, pralnia, fryzjer (płatne). Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (płatne). W hotelu jest zakaz palenia wyrobów 
tytoniowych.
Pokoje
Całkowicie zmodernizowany w 2018 r. hotel oferuje 210 wygodnie 
urządzonych i klimatyzowanych pokoi rozmieszczonych w dwóch 
7-piętrowych budynkach. Wszystkie pokoje wyposażone w ła-
zienkę (prysznic, suszarka do włosów), TV-sat, telefon, czajnik 
elektryczny, minibar (płatny), sejf (płatny), balkon (meble bal-
konowe).
Pokój standardowy (pow. 22m2) – max. 2 os., podwójne łóżko, 
widok na ogród lub ulicę.
Pokój ekonomiczny (pow. 25m2) - max 2 os., widok na ogród, 
góry lub ulicę.
Junior Suite (pow. 27m2) – max. 3 os., dostawka w formie sofy, 
widok na ogród lub basen lub boczny na ocean. Dodatkowo: 
szlafrok i klapki.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do obiad-
kolacji i all inclusive. All inclusive: śniadania (07:00-10:30), obia-
dy (13:00-15:00), podwieczorek z przekąskami i obiadokolacje 
w formie bufetu w restauracji głównej, lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe w barach w wyznaczonych godzinach przez ho-
tel. Możliwość skorzystania z restauracji a’la carte – konieczna 
wcześniejsza rezerwacja.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje (muzyka na żywo), 
Płatne: siłownia, spa, wypożyczalnia rowerów, tenis ziemny (In-
terclub Atlantic – 10 min spacerem od hotelu), golf (Campo Lo-
pesan Meloneras Golf, ok. 10 km od hotelu).
Internet
Bezpłatne WiFi w pokojach.
www.lopesan.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje +18 dla dorosłych

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

Corallium Beach – San Augustin 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2520 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3330  5570 

Maj od 2520 3430 4220 5730

Czerwiec od 2649 3599 4430 6020

Lipiec od 2920 4299 4899 7199

Sierpień od 3030 4270 5070 7130

Wrzesień od 2949 4199 4930 7020

Październik od 2970 4370 4970 7299

Dopłata do All Inclusive od 840 1680

Kategoria lokalna: ***+

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Hotel położony blisko centrum turystycznej miejscowości Playa 
del Ingles, promenady oraz licznych sklepów i centrów handlo-
wych. Przystanek autobusowy ok. 100 m od hotelu. Do lotniska 
w Las Palmas ok. 30 km.
Plaża
Hotel znajduje się ok. 300 m od szerokiej i piaszczystej plaży In-
glés (zejście po schodach). Leżaki i parasole na plaży dodatkowo 
płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Hotel odnowiony i ponownie otwarty od lipca 2018 roku. Recep-
cja, windy, restauracja główna, 2 bary w tym jeden przy basenie, 
2 baseny (słodka woda, 1 podgrzewany sezonowo), brodzik dla 
dzieci, ogród, leżaki i parasole na tarasach słonecznych, plac za-
baw, miniklub, jacuzzi, parking (płatny ok. 5 EUR/dzień), wypo-
życzalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis 
(płatny depozyt).
Pokoje
W hotelu znajdują się 383 pokoje, wszystkie klimatyzowane, prze-
stronne, nowocześnie urządzone, z łazienką (prysznic, suszarka 
do włosów), sofą, TV-sat., telefonem, sejfem (płatny ok. 2 EUR/
dzień), mini barem (płatny) oraz balkonem lub tarasem (meble 
balkonowe), pokoje ekonomiczne nie posiadają balkonu. Istnieje 
możliwość bezpłatnej rezerwacji łóżeczka dla dzieci do 2 lat (na 
potwierdzenie). Dziecko poniżej 2 lat wlicza się w maksymalne 
obłożenie w pokoju.
Pokój ekonomiczny (pow. ok. 34 m2) - dla max. 2 osób, od strony 
ulicy, bez balkonu.
Pokój standardowy (pow. ok. 39m2) - dla max. 3 osób, dostawka 
w formie sofy. 
Pokój rodzinny (pow. ok.39m2) - dla min. 3 i max. 4 osób (w ukła-
dzie 2+2).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (08:00-10:30), obiady (13:00-15:00) 
i obiadokolacje (18:00-21:00) w formie bufetu, przekąski oraz 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (11:00-23:00) w miej-
scach wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje animacje dla dzieci i dorosłych, muzyka na żywo, 
rzutki, aerobik, boccia, gimnastyka w wodzie. Bezpłatnie: siłow-
nia. Płatne: automaty do gier, bilard.
Internet
Wifi w hotelu gratis.
www.lopesan.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

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

ABORA Continental – Playa del Ingles +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2749 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3049 4549 5520 8020

Maj od 2749 4149 5020 7349

Czerwiec od 2870 4320 5220 7649

Lipiec od 3180 5120 5699 8970

Sierpień od 3249 4999 5849 8770

Wrzesień od 3170 4920 5720 8649

Październik od 3120 4980 5630 8749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2570 3549 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1599 2299 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

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

Położenie
Hotel położony na obrzeżach Maspalomas, przy ruchliwej ulicy. 
Do supermarketu ok. 200 metrów, do centrum handlowego El 
Tablero ok. 750 metrów. Do Meloneras lub do Playa del Ingles ok. 
3,5 km (przystanek autobusowy ok. 200 metrów od hotelu, cena 
biletu w 1 stronę ok. 3 EUR/os). Do lotniska ok. 35 km.
Plaża
Playa de Maspalomas ok. 3,5 km od hotelu (hotel zapewnia kilka 
razy dziennie bezpłatny transfer), długa, szeroka i piaszczysta, 
z łagodnym zejściem do oceanu i z certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Leżaki i parasole na plaży płatne ok. 10-12 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja, bar i bar przy basenie, taras sło-
neczny z leżakami i parasolami, 2 baseny (w basenach słodka 
woda, jeden z nich podgrzewany zimą), jacuzzi, brodzik ze stat-
kiem pirackim dla najmłodszych (woda w brodziku podgrzewana 
od listopada do kwietnia), plac zabaw, mini klub, opiekunka do 
dziecka (płatna), pralnia (płatna), wypożyczalnia samochodów. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatne: ok. 1 EUR/dzień/os. + 
depozyt ok. 10 EUR/os).
Pokoje
W hotelu znajduje się 436 pokoi odświeżonych w 2017 roku. 
Wszystkie wygodne, z łazienką (suszarka do włosów), wiatrakiem 
sufitowym, TVsat, telefonem, sejfem (ok. 2 EUR/dzień), małą lo-
dówką oraz z balkonem lub tarasem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
gratis i na potwierdzenie.
Pokoje standardowe (pow. ok. 27 - 30 m2) – dla max 4 osób, po-
koje z widokiem na ulicę i/lub okolicę hotelu. Istnieje możliwość 
dopłaty do pokoi od strony basenu.
Pokoje rodzinne (pow. ok. 33 – 37 m2) – dla max 4 osób, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą i oddzielna sypialnia, pokoje z wido-
kiem na ulicę i/lub okolicę hotelu. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania 08:00-10:30, obiady 13:00-15:00 i obia-
dokolacje 18:00-21:30 w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia 
(przekąski zimne i cieple, lody, kawa, herbata, podwieczorek), 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:30-23:00).

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

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

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

Mirador Maspalomas by Dunas – Maspalomas +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2520 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2980 4249 5399 7520

Maj od 2520 3699 4630 6599

Czerwiec od 2649 3849 4849 6849

Lipiec od 2770 4049 5049 7199

Sierpień od 2899 4120 5270 7299

Wrzesień od 2670 3870 4899 6899

Październik od 2620 3899 4799 6930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2420 3249 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1099 1099

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Hotel znajduje się ok. 25 km od lotniska Las Palmas nad malow-
niczą zatoką, w pobliżu promenady prowadzącej do centrum 
kurortu Playa del Ingles (bary, kluby i restauracje, sklepy). Do 
słynnych wydm Maspalomas, będących wizytówką Gran Canarii, 
ok. 1 km. Do lotniska ok. 28 km.
Plaża
Do najbliższej plaży del Cochino, (piaszczysta, zatokowa) ok. 
50 m. Parasole i leżaki płatne ok. 12 EUR/komplet).
Do dyspozycji gości
Częściowo odnowiony w  2018 roku, recepcja, lobby, windy, 
restauracja bufetowa, 2 bary, w tym 1 przy basenie, 3 baseny 
i 2 brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda, 1 podgrzewa-
ny zimą), taras słoneczny z leżakami i parasolami, sejf (płatny), 
plac zabaw dla dzieci i mini klub, kantor wymiany walut, sklep 
z pamiątkami, fryzjer, pralnia, parking (płatne). Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (płatne).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 7-piętrowym budynku w 469 
pokojach o różnym standardzie. Wszystkie funkcjonalnie urzą-
dzone, klimatyzowane w sezonie letnim, wyposażone w łazien-
kę (wanna, suszarka do włosów), TV-sat, telefon, balkon (meble 
balkonowe). Hotel posiada pokoje przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych (na potwierdzenie). Łóżeczka dla dzieci do lat 
2 dostępne na potwierdzenie.
Pokój standardowy (pow. ok. 23m2) – dla max. 3 osób. Istnieje 
możliwość dopłaty do pokoju z widokiem na ocean.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do dwóch 
posiłków lub All inclusive
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi całodzienne animacje, tenis stołowy, piłka wodna, 
łucznictwo. Bezpłatnie: sala fitness. Płatne: spa (sauna, zabiegi 
pielęgnacyjne, masaż, jacuzzi), tenis, mini golf, ping-pong, pokój 
gier z elektronicznymi maszynami i bilardem.

Internet
Wifi w hotelu płatne ok. 1,5 EUR/godz., ok. 5 EUR/dzień, ok. 
20 EUR/tydz.).
www.beverlyparkhotel.net

All Inclusive za dopłatą We dwoje

Dobry hotel w dogodnej lokalizacji, blisko plaży i promenady prowadzącej do centrum kurortu. Funkcjonalne pokoje i bogate zaplecze 
hotelowe uczynią wypoczynek udanym.

Beverly Park – Playa del Ingles 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2549 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2920  5299 

Maj od 2549 3749 4699 6699

Czerwiec od 2680 3949 4899 7020

Lipiec od 3020 4470 5470 7899

Sierpień od 2999 4449 5430 7849

Wrzesień od 2880 4280 5230 7570

Październik od 2749 4180 5020 7399

Cena za dziecko (3-8 lat) już od 1470 1830 

Dopłata do All Inclusive od 665 1330

Kategoria lokalna: ***

7
dni

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

Położenie
Hotel położony w centrum kurortu, przy hotelu centrum han-
dlowe Jumbo, supermarket, sklepy, bary i dyskoteki. Przy hotelu 
przystanek komunikacji lokalnej – połączenia z innymi miejsco-
wościami wyspy. Do lotniska ok. 33 km.
Plaża
Playa del Ingles – długa, piaszczysta i przechodząca w park natu-
ralny wydm Maspalomas około 1,5 km od hotelu. Na plaży leżaki 
i parasole płatne około 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Hotel tylko dla osób powyżej 18 lat.
Recepcja z lobby, windy, restauracja, bar, ogród, taras słoneczny 
z leżakami i parasolami, basen, przechowalnia bagażu, sklepik. 
Hotel nie zapewnia ręczników basenowych.
Pokoje
W hotelu znajduje się 140 apartamentów rozlokowanych w 5-pię-
trowym budynku. Wszystkie z  łazienką (prysznic, suszarka do 
włosów), aneksem kuchennym (czajnik, ekspres do kawy, lodów-
ka, kuchenka mikrofalowa, podstawowe naczynia do przygoto-
wania i serwowania posiłków), TVsat, sejfem (płatny ok. 25 EUR/
tydzień), wiatrakiem oraz balkonem (meble balkonowe). 
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 40 m2) - dla max 3 osób, 
osobna sypialnia, pokój dzienny, jako dostawka sofa, pokoje od-
świeżone ale ze starszym umeblowaniem.
Apartament Superior z 1 sypialnią (pow. ok. 40 m2) - dla max 
3 osób, osobna sypialnia, pokój dzienny, jako dostawka sofa, po-
koje odświeżone z nowszym umeblowaniem, pokoje od strony 
basenu i ogrodu. Dodatkowo: sejf w pokoju gratis, siłownia gratis.
Wyżywienie
Bez wyżywienia
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: sauna, jacuzzi. Płatne: siłownia, masaże.
www.playadelsol-hotel.com

We dwoje +18 dla dorosłych

Bez wątpienia hotel dedykowany osobom, które lubią być w centrum życia, przede wszystkim nocnego. Dookoła liczne bary i dyskoteki. 
W hotelu bardzo przyjemne apartamenty oraz basen i tarasy słoneczne w zadbanym, tropikalnym ogrodzie.

Playa del Sol – Maspalomas 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2520 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Maj od 2520 3370 4220 5630

Czerwiec od 2570 3420 4299 5720

Lipiec od 2749 3720 4599 6220

Sierpień od 2749 3670 4599 6130

Wrzesień od 2630 3549 4399 5930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1770 1920 

Kategoria lokalna: ***

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Gran Canaria

Położenie
Hotel zlokalizowany w odległości przyjemnego spaceru od cen-
trum wakacyjnego kurortu Playa del Ingles (sklepy, bary, restu-
aracje, dyskoteki). Sklepy ok. 200 m od hotelu. Do lotniska ok. 
34 km. 
Plaża
Do piaszczystej plaży Playa del Ingles ok. 1 km. Parasole i leżaki 
na plaży płatne ok. 10 EUR/komplet.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, bar, basen, brodzik dla dzieci 
(słodka woda), taras słoneczny z leżakami i parasolami, wypo-
życzalnia samochodów (płatna). Hotel nie zapewnia ręczników 
basenowych.
Pokoje
Hotel posiada 129 przestronnych pokoi typu bungalow. Wszystkie 
z osobną sypialnią, pokojem dziennym, łazienką (prysznic lub 
wanna, suszarka do włosów), aneksem kuchennym, telefonem, 
TV-sat, sejfem (płatny), tarasem (meble ogrodowe).
Bungalow z 1 sypialnią (pow. ok35m2) - dla max. 3 osób, dostawka 
w formie sofy.
Wyżywienie
Bez wyżywienia. Istnieje możliwość dopłaty do śniadań (08:00-
10:00) i obiadokolacji (18:00-21:00) - napoje płatne dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.
Internet
Brak Wifi
www.paradishotels.com

We dwoje

Atrakcyjne cenowo i funkcjonalne zakwaterowanie w samym sercu tętniącego życiem kurortu. Idealna opcja dla wszystkich tych, dla 
których hotel stanowi bazę wypadową do poznawania wyspy. Do tego naprawdę dobrze utrzymany hotel i za to nasza ocena.

Bungalows Parque Paraiso I – Playa del Inglés 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2880 2220 5230 6399

Maj od 1999 2649 3770 4849

Czerwiec od 2120 2799 3970 5099

Lipiec od 2249 3220 4199 5799

Sierpień od 2220 2899 4130 5270

Wrzesień od 2149 2820 4020 5130

Październik od 2149 3049 4020 5520

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1099 1099

Dopłata do HB od 455 910

CENA OD

1999 zł

Kategoria lokalna: 2 klucze

7
dni

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

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

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

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

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

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwatero-
wania, opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubez-
pieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i 
bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
lokalnych, 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.

WYSPY KANARYJSKIE
CorralejoMajanicho

FUERTEVENTURA

Costa Calma

Jandia

Playa Barca

Caleta de Fuste

Costa de Antigua

Hiszpania
Portugalia

Wyspy 
Kanaryjskie

Maroko

Wyspy Kanaryjskie
Fuerteventura

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

Informacje ogólne 

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

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

Język urzędowy
Hiszpański.

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

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

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

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

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

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

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

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

Wycieczki lokalne

Gran Tour Fuerteventura
Pełna wrażeń całodniowa wycieczka objazdowa po wyspie. Od-
wiedzimy wioskę rybacką Ajuy, przespacerujemy się po czarnej 
wulkanicznej plaży oraz zwiedzimy czarną jaskinię. Następnie po-
jedziemy do pierwszej stolicy wyspy Betancurii, zatrzymując się 
po drodze na malowniczym punkcie widokowym. W Batancourii 
znajduje się najstarszy kościół na Wyspach Kanaryjskich. Czeka 
nas również wizyta na koziej farmie, gdzie spróbujemy kozich 
serów, z których Fuerteventura słynie, kanaryjskiego rumu mio-
dowego, dżemu z kaktusa oraz tradycyjnego sosu mojo rojo. Po 
spotkaniu ze słynnymi rzeźbami Guanczów udamy się na obiad 
(wliczony w cenę), by posmakować typowej kuchni kanaryjskiej 

i przepysznych tapas. Zatrzymamy się w punkcie fabrycznym 
aloesu i dowiemy się jak powstają w 100% naturalne kosmetyki. 
Zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia będzie przystanek i czas 
wolny na krótki spacer i zrobienie zdjęć na wydmach las Dunas 
de Corralejo czyli małej Saharze Fuerteventury. Cena od 219 zł/os.

Gran Tour - Lanzarote 
Całodniowa wycieczka na najbardziej fascynującą i wulkaniczną 
wyspę archipelagu Wysp Kanaryjskich. Zaczniemy od Parku Na-
rodowego Timanfaya - terenu ogromnych erupcji wulkanicznych 
z XVIII wieku, która obejmuje ¼ całej wyspy. Przejedziemy auto-
karem przez słynną, 14-kilometrową Trasę Wulkanów poprowa-
dzoną po zastygłej lawie i weźmiemy udział w trzech pokazach 
geotermicznych. W regionie La Geria czeka na nas degustacja 

Jeśli kochasz otwartą przestrzeń, ocean oraz 
niezwykłe krajobrazy, nie mogłeś lepiej wybrać! 
Zabierzemy Cię do perełki Fuerteventury – Parku 
Naturalnego Jandia. Dzięki tej wyprawie odkryjesz 
w sobie duszę prawdziwego podróżnika! Krętymi 
trasami, mijając najwyższe góry, dotrzemy 
do słynnej plaży Cofete – królowej plaż Wysp 
Kanaryjskich. W tym magicznym miejscu nie 
będziesz mógł oderwać wzroku od ciągnącej się 
kilometrami biszkoptowej plaży otoczonej suro-
wymi górami. To tylko jedna z wielu atrakcji, które 
czekają na Ciebie na Fuerteventurze.

Aneta Gorol
Rezydent Rainbow

Wyspy Kanaryjskie
Fuerteventura
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Oasis Park Fuerteventura
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słynnego wulkanicznego wina z Lanzarote. Przejedziemy przez 
Dolinę Tysiąca Palm oraz zatrzymamy się na punkcie widokowym. 
Na typowy kanaryjski lunch udamy się do restauracji zbudowa-
nej tuż obok jednego z dzieł Césara Manrique, artyście, któremu 
wyspa zawdzięcza swój rozkwit. Kolejnym punktem związanym 
z tym artystą będzie Jameos del Agua – jaskinia z lawy stwo-
rzonej w tunelu wulkanicznym, w której znajduje się restauracja 
i podziemne jezioro. Cena od 369 zł/os.

Tajemnicze Cofete
Półdniowa wyprawa na dziki półwysep Jandia i plażę Cofete. Na 
trasie malownicze punkty widokowe, niesamowita plaża Cofete 
(czas wolny na plażowanie i/lub spacer), historia tajemniczej wil-
li Gustava Wintera, wizyta w maleńkiej lokalnej wiosce Cofete, 
punkt widokowy na plażę Sotavento. Cena od 199 zł/os.

Oasis Park
Wizyta w olbrzymim parku zoologicznym to świetna zabawa 
z naturalnymi atrakcjami dla małych i dużych. W trakcie cało-
dziennego pobytu w parku można zobaczyć ponad 3 000 zwie-
rząt z 230 gatunków. Podczas wizyty koniecznie trzeba obejrzeć 
zachwycające pokazy zwierząt gdzie istnieje możliwość interakcji 
z nimi. W Oasis Park znajduje się również największy ogród kak-
tusowy na terenie Europy. Dla najmłodszych przygotowano place 
zabaw oraz 3 restauracje, ze świeżymi i naturalnymi produktami 
z lokalnego gospodarstwa. Dla zainteresowanych są dodatkowo 
płatne atrakcje: interakcje z lemurami, przejażdżki na wielbłą-
dach, pływanie z lwami morskimi. Cena od 149 zł/os.

Sail & Dream - luksusowy rejs
Zakupy i relaks w najpiękniejszych zakątkach wyspy Lanzarote na 
wyciągnięcie ręki! Przeprawa statkiem do Mariny Rubicón, gdzie 
odbywa się tradycyjny targ kanaryjski. Doskonała okazja do zaku-
pienia ręcznie robionych ubrań, biżuterii, czy pamiątek, w malow-
niczej scenerii portowego miasteczka, bądź też do zaznania uroków 
lokalnych kawiarni i barów. Następnie rejs luksusowym katamara-
nem w okolice najpiękniejszych plaż Lanzarote – playas de Papa-
gayo. Na pokładzie klimatyczna muzyka, open bar (sangria, mojito, 
piwo, napoje bezalkoholowe), świeżo przygotowana paella, owoce. 
Szansa na kąpiele słoneczne i morskie w krystalicznych wodach 
południowego wybrzeża, skorzystanie z dryfującego materaca, 
kajaków, masek do snorkelingu. Cena od 259 zł/os.

Popołudniowy rejs pod polską banderą
Zapraszamy na ekskluzywny rejs jachtem żaglowym pod pol-
ską banderą. Kameralne, max. 8-osobowe grupy, polska załoga 
i możliwość zdobycia pierwszych szlifów żeglarskich są gwaran-
tem niezapomnianej przygody! Podczas 3,5-godzinnego rejsu 
będziemy podziwiać dzikie krajobrazy południowego wybrzeża 
wyspy, zakosztujemy kąpieli i snorkelingu na otwartym morzu, 
a także będziemy poszukiwać delfinów oraz żółwi w ich natural-
nym środowisku. W cenie: transfer do portu w Morro Jable, napoje 

alkoholowe (wino, piwo) i bezalkoholowe, posiłek w formie tapas, 
czyli hiszpańskich przekąsek oraz sprzęt do snorkelingu. Wyciecz-
ka dla hoteli z Costa Calma i Morro Jable. Cena od 299 zł/os.

Dla aktywnych

Raj dla surferów i kite/wind surferów
Fuerteventura, nazywana Hawajami Europy, znana jest z fanta-
stycznych warunków do uprawiania sportów wodnych. Najlepsze 
miejsca dla surferów znajdują się w Corralejo, El Cotillo i La Pared. 
Wielbiciele kite’a i windsurfingu odnajdą swoje miejsce na pla-
ży Sotavento, na której każdego roku odbywają się Mistrzostwa 
Świata w Kite i Windsurfingu.

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

Przyroda
Wydmy w Corralejo
Zachwycające i piaszczyste wydmy przechodzące w szerokie 
i długie plaże stanowią Park Naturalny Las Dunas oraz jedną 
z wizytówek Fuerteventury.

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

Relaks

Corralejo
Corralejo to z pewnością najbardziej rozrywkowe miasteczko 
wyspy. Warto wpaść na koncert na żywo do Rock Cafe czy na 
tańce do Waikiki lub Kiwi. Lody gofio to niewątpliwie wizytówka 
wyspy – można je zjeść w małej kawiarni Secreto del Sur. Bliskość 
wydm, czyli największej piaskownicy wyspy, pozwala połączyć 
odpoczynek i plażowanie z uprawianiem sportów – surfingu, 
windsurfingu czy kite’a.

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.

Lanzarote



Spójrzmy na świat 
        inaczej

DARMOWY TRANSPORT
CODZIENNIE

OTWARTE 365 
DNI W ROKU

oasiswildlifefuerteventura.com

Dla jednych jesteśmy parkiem, oazą 250 gatunków zwierząt 
i ponad 6000 roślin, dla innych jesteśmy czymś więcej. 
Odwiedź miejsce, w którym odnowisz kontakt z przyrodą, 
poczujesz oddech natury i przeżyjesz wyjątkowe chwile 
z najbliższymi.
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Przykładowy pokój

Kategoria lokalna: *****

Położenie
Hotel położony w południowej części wyspy, ok. 3 km od kurortu 
Morro Jable, do którego można dojechać autobusem (przystanek 
niedaleko hotelu). W Morro Jable szeroki wybór barów, restauracji 
i sklepów. Przystanek autobusowy ok. 200 m od hotelu. Do lotniska 
ok.80 km.
Plaża
Plaża Playa de Jandia, przy hotelu, szeroka, piaszczysta. Na plaży 
leżaki i parasole płatne (ok. 10 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Hotel wyremontowany w 2018 roku, jako obiekt przeznaczony 
tylko dla osób od 16 roku życia. Recepcja z lobby, restauracja 
główna, lobby bar na tarasie, snack bar, duży ogród z tarasami 
słonecznym, leżaki i parasole, 3 baseny (w tym 1 podgrzewany 
sezonowo i 1 tylko dla Gości Star Presige), pralnia (płatna), sklep 
z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów (płatna), parking. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (możliwy depozyt).
Pokoje
437 eleganckich i komfortowych pokoi odnowionych w 2017 roku. 
Wszystkie pokoje wygodne, nowocześnie urządzone, klimatyzo-
wane, z łazienką (suszarka do włosów), sejfem, TV-sat, telefonem, 
ekspresem do kawy (płatny) oraz z balkonem (meble balkonowe).
Pokoje standardowe (pow. ok. 32 m2) - dla max. 3 osób. Moż-
liwość dopłaty do pokoi z widokiem na ocean lub z bocznym 
widokiem na ocean.
Pokoje Star Prestige (pow. ok. 32 m2) - dla max. 3 osób, dodatko-
wo w pokoju: zestaw kosmetyków, minibar z bezpłatnym począt-
kowym wypełnieniem, ekskluzywny dostęp do baru, loży oraz 
tarasu słonecznego tylko dla Klientów Star Prestige, wydzielona 
strefa wellness (basen z hydromasażem z hamakami, łóżka balij-
skie, bar z przekąskami). Jednorazowy bezpłatny wstęp do hydro 
strefy w Spa (baseny z hydromasażem, z zimną wodą, łaźnia). 
Indywidualny wcześniejszy check in / późny check out (według 
dostępności) oraz powitalny koktajl.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Za dopłatą 
All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), przekąski (16:00-18:00), 
obiady (13:00-15:00) i kolacje (19:00-22:00) w formie bufetu, kawa 

i ciasta, lokalne napoje alkoholowe, markowe alkohole z karty All 
inclusive, napoje bezalkoholowe do godz. 01:00. W dobrym tonie 
jest schludny strój podczas posiłków i długie spodnie u Panów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny. Bezpłatnie: siłownia, 
aerobik, aerobik w wodzie, siatkówka plażowa. Za opłatą: centrum 
nurkowe, tenis. Hotel posiada centrum Spa Thai Zen Spa: masaże, 
zabiegi na twarz i ciało (korzystanie ze Spa dodatkowo płatne).
Internet
Wi-Fi w hotelu gratis.
www.iberostar.com

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

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

IBEROSTAR Selection Fuerteventura Palace – Jandia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 4320 6949 7220 11599

Maj od 3999 6599 6699 11020

Czerwiec od 4270 6920 7130 11570

Lipiec od 4720 7870 7899 13149

Sierpień od 4849 8020 8099 13399

Wrzesień od 4730 7870 7899 13149

Październik od 4620 7799 7720 13030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 4070 

Dopłata do All Inclusive od 845 1691

CENA OD

3999 zł

7
dni

14
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni
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Kategoria lokalna: ****

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

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

Fit & Fun Royal +18 dla dorosłych

Hotel położony w spokojnej okolicy i przy jednej z najładniejszych plaż Fuerteventury - Playa de Jandia. Dedykowany osobom dorosłym 
(18+) więc idealny na wypoczynek we dwoje. Bardzo ładne pokoje, różnorodne wyżywienie a także imponujące tarasy słoneczne z basenami 
i z widokiem na ocean to wizytówki hotelu. 

Royal Palm Resort & Spa – Jandia +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

2249 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2549 3830 5099 7249

Maj od 2249 3499 4599 6699

Czerwiec od 2370 3649 4799 6930

Lipiec od 2499 3930 5020 7399

Sierpień od 2630 4099 5230 7699

Wrzesień od 2549 4020 5099 7549

Październik od 2570 4199 5130 7849

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 469 938

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ****

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

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

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

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

IBEROSTAR Playa Gaviotas Park – Jandia +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3630 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3970 6420 6970 11070

Maj od 3630 6020 6399 10399

Czerwiec od 3970 6549 6970 11270

Lipiec od 4230 7049 7399 12099

Sierpień od 4330 7170 7570 12320

Wrzesień od 4220 6999 7399 12030

Październik od 4049 6870 7099 11820

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3320 5170 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 1120 1130 

7
dni

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

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Wybudowany w 2001 roku i odświeżony w 2016 roku hotel poło-
żony w spokojnej okolicy. Hotel ma budowę kaskadową a do jego 
terenu przylega duży ogród. Do centrum Costa Calma ok. 300 m. 
W pobliżu hotelu znajduje się supermarket. Do przystanku auto-
busowego ok. 50 m. Do lotniska w Puerto del Rosario ok. 65 km.
Plaża
Przy hotelu, piaszczysta i szeroka. Leżaki i parasole płatne ok. 
4 EUR/dzień/os.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja bufetowa, bary, duży ogród, 
3 baseny zewnętrzne (w tym 1 podgrzewany sezonowo i brodzik 
dla dzieci), 1 basen kryty (słona woda), tarasy słoneczne, leżaki 
i parasole przy basenach, butik, sale konferencyjne, przechowal-
nia bagażu, wypożyczalnia samochodów. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok. 10 EUR/os, wymiana ok.1 EUR/os).
Pokoje
Hotel posiada 417 pokoi. Wszystkie wygodne, przestronne, kli-
matyzowane, z łazienką (wanna, suszarka), sejfem (płatny ok. 
4 EUR/dzień), TV-sat, mini barem (za dodatkowa opłatą), tele-
fonem, balkonem (meble balkonowe). Możliwość wypożyczenia 
łóżeczka dla dziecka do 2 lat (bezpłatne). Większość pokoi z wi-
dokiem na ogród/basen.
Pokój standardowy z widokiem na ocean (pow. ok. 36 m2) - dla 
max. 2 osób.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje 
możliwość dopłaty do 3 posiłków - wtedy wybrane napoje do 
śniadań i obiadokolacji nie są płatne dodatkowo. Nie ma menu 
bezglutenowego.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie organizuje standardowych animacji, kilka razy w ty-
godniu wieczorne show: pokazy tańca, magii, koncerty muzyki 
klasycznej. Bezpłatnie: mini pole golfowe (9 dołków), siłownia, 
sauna, jacuzzi. Płatne: bilard, siłownia. W hotelu można skorzy-
stać z Thalasso Spa Center (dodatkowo płatne): zabiegi na twarz 
i ciało, masaże, bicze wodne.

Internet
Wifi w hotelu płatne ok. 25 EUR/tydzień.
www.sbhfue.com/en/Hoteles-SBH/costa-calma-palace

Przy plaży We dwoje

Elegancki hotel z przestronnymi pokojami i bardzo dobrą kuchnią. Goście doceniają również duże baseny, zabiegi w hotelowym Thalasso 
Spa oraz zadbany ogród. Hotel polecamy wszystkim tym, którzy poszukują relaksu w spokojnym miejscu (brak animacji). Przy hotelu 
zaczyna się jedna z najsłynniejszych plaż Fuerteventury -Sotavento.  

SBH Costa Calma Palace – Costa Calma 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

3499 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3899 6220 6849 10730

Maj od 3549 5730 6270 9899

Czerwiec od 3499 5570 6199 9649

Lipiec od 3770 6020 6630 10399

Sierpień od 3820 6099 6720 10520

Wrzesień od 3749 6070 6599 10470

Październik od 3720 6199 6549 10699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3370 5149 

Cena za dziecko (7-13 lat) już od 2749 4299 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w spokojnej części Corralejo, około 750 metrów 
od centrum kurortu (szeroki wybór barów, restauracji i sklepów). 
Do lotniska w Puerto del Rosario ok. 35 km
Plaża
Do najbliższej, piaszczystej zatoczki ok. 50 m. Do większej plaży 
ok. 300 m - Coco Bahia, piaszczysta, z częściowo kamienistym 
zejściem do oceanu. Bezpłatny autobus do Plaż Grandes Playas 
w Corralejo. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 
8 EUR/dzień/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, restauracje tematyczne, 2 re-
stauracje dostępne dla Gości strefy Premium Club, bary (2 z nich 
dostępne dla Gości strefy Premium), baseny (w tym 2 dla dzie-
ci i 2 wyłącznie dla Gości strefy Premium, w basenach słodka 
woda, część z nich podgrzewana całorocznie), tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami, plac zabaw, kluby dla dzieci (4-12), Teen 
Lounge (13 - 16) dla młodzieży, wypożyczalnia rowerów (płat-
na), korty tenisowe (płatne), parking. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (gratis), wymiana 1 x w tygodniu - gratis. Podczas za-
kwaterowanie może być wymagana karta kredytowa lub depozyt 
gotówkowy. Hotel całkowicie odnowiony do 2018 roku. W skład 
strefy Adults Only Premium Club wchodzą: 2 baseny (podgrze-
wane cały rok), restauracja i bar przy basenie, taras słoneczny, 
strefa chillout z sofami i leżakami, strefa z łóżkami balijskimi oraz 
do restauracji La Scala (na kolacje) i do baru Scala.
Pokoje
Hotel posiada 383 przestronne pokoje rozlokowane w 1 piętrowych 
budynkach. Wszystkie całkowicie odnowione, eleganckie i wygod-
ne, klimatyzowane, z łazienką (suszarka, wanna lub prysznic), TV-
-sat, telefonem, lodówką, czajnikiem, sejfem (płatny), balkonem 
lub tarasem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gra-
tis. Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie w pokoju. 
Junior Suite (pow. ok. 42 m2) – dla max 4 osób
Inne typy pokoi dostępne w systemach rezerwacyjnych i na Rpl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:30-10:30), obiady (12:30-15:00), kolacje 
(19:00- 22:00) w formie bufetu w restauracji głównej lub w re-

stauracjach tematycznych (konieczna wcześniejsza rezerwacja). 
Markowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne do 24:00. 
Dodatkowo dla Klientów strefy Premium: śniadana kontynentalne 
8:00-10:30 i bufet sałatkowy 13:00-15:00 w strefie Premium Club 
i kolacja w Restauracji La Scala (19:00 – 22:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i doro-
słych. Bezpłatnie: boisko multisportowe, siłownia i sauna (dla 
osób od 16 lat). Płatne: korty tenisowe, billard, zabiegi na twarz 
i ciało w hotelowej strefie Wellness.
Internet
Wifi bezpłatne na terenie całego hotelu

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

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

Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort – Corralejo +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni

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

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: ****
SBH Maxorata Resort– Jandia 

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

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
Wyremontowany w 2018 roku hotel położony jest na niewielkim 
wzniesieniu. W okolicy szeroki wybór barów, restauracji oraz skle-
pów. Do centrum Morro Jable ok. 2,7 km. Do lotniska ok. 82 km.
Plaża
Playa de Jandia – długa, szeroka i piaszczysta, ok. 250 m od ho-
telu (do przejścia ulica i wydmy). Na plaży leżaki i parasole płatne 
(ok. 8 EUR/os/dzień).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja, bary, 2 tarasy słoneczne 
z leżakami i parasolami, 3 baseny i 2 brodziki (1 basen sezonowo 
podgrzewany, w basenach słodka woda), park wodny dla naj-
młodszych, mini klub, klub dla nastolatków, plac zabaw, parking. 
Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 EUR, wymiana 
ok. 1 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
W hotelu znajduje się 601 pokoi różnego typu rozlokowanych w 7 
budynkach (2 główne ze strefami basenowymi i 5 budynków po-
niżej ułożonych kaskadowo). Wszystkie klimatyzowane, z łazienką 
(suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, małą lodówką (gratis), 
sejfem (płatny ok. 25,5 EUR/tydzień) oraz z balkonem (meble bal-
konowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis i na potwierdzenie. 
Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie pokoju.
Pokój standardowy (pow. ok. 27 m2) – dla max 2 osób, jako do-
stawka sofa, pokoje zazwyczaj z mniej dogodnym widokiem np. 
na okolicę, inne budynki, dojazd do hotelu. Możliwa dopłata do 
pokoi z bocznym widokiem na ocean.
Pokój rodzinny (pow. ok. 46 m2) – zazwyczaj w budynkach ułożo-
nych kaskadowo poniżej budynków głównych, widok na okolicę 
lub inne budynki, dla min 2 osób i max 4 osób tylko w układzie 
2+2, osobna sypialnia i pokój dzienny z sofą (z wysuwaną dolną 
częścią jako miejscem do spania dla drugiej osoby), dodatkowo 
w pokoju kuchenka mikrofalowa. Możliwa dopłata do pokoi z wi-
dokiem na ocean przy czym będzie to widok niepełny.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, śniadania kontynentalne, obiady i obia-
dokolacje w formie bufetu, lokalne napoje alkoholowe i lokalne 
napoje bezalkoholowe w godzinach 11:00 – 23:00 w miejscach 

wyznaczonych przez hotel. Przekąski, kawa, herbata, ciastka 
w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i dorosłych 
prowadzony jest przez animatorów Rainbow w terminach od 
połowy czerwca do połowy września.. Bezpłatnie: siłownia, sau-
na, ping pong, boisko do siatkówki i piłki nożnej. Płatne: bilard. 
Zabiegi na twarz i ciało oraz masaże płatne.
Internet
WiFi w lobby bezpłatne, w pokojach płatne ok. 25 EUR/tydzień.
www.sbhfue.com

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2920 4299 5299 7699

Maj od 2570 3930 4799 7070

Czerwiec od 2730 4099 5070 7349

Lipiec od 3049 4720 5549 8349

Sierpień od 2999 4549 5430 8099

Wrzesień od 2870 4430 5299 7899

Październik od 2799 4430 5199 7899

Cena za dziecko (7-13 lat) już od 1020 1220

CENA OD

2570 zł

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

7
dni

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

Kategoria lokalna: ****

Położenie
Hotel położony w południowej części wyspy w kurorcie Costa Cal-
ma. Do centrum kurortu ok. 400 m, tam kilka barów, restauracji 
oraz niewielkie centrum handlowe. Do lotniska ok. 60 km.
Plaża
Przy hotelu zaczyna się jedna z najładniejszych plaż Fuerteventu-
ry – Playa de Sotavento, na odcinku przy hotelu, skaliste zejście 
do wody. Leżaki i parasole na plaży płatne. Na terenie hotelu 
znajduje się również plaża – leżaki i parasole gratis.
Do dyspozycji gości
SBH Nautilus wraz z hotelem SBH Costa Calma Beach tworzą 
1 kompleks, łącznie w kompleksie: recepcja, lobby, windy, restau-
racja, bary, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 3 baseny 
i 2 brodziki (1 basen sezonowo podgrzewany, w basenach słodka 
woda), mini klub, klub dla nastolatków, plac zabaw, butik, pralnia 
(płatna), parking. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 
ok. 10 EUR, wymiana ok. 1 EUR). Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
SBH Nautilus oferuje zakwaterowanie w 164 wygodnych poko-
jach. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów), TV-sat, telefonem, małą lodówką (gratis), sejfem (płatny 
ok. 3,5 EUR/dziennie plus depozyt ok. 10 EUR) oraz z balkonem 
(meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis i na po-
twierdzenie. Dziecko do 2 lat wlicza się w maksymalne obłożenie 
pokoju.
Pokój standardowy – dla max 3 osób.
Pokój standardowy z bocznym widokiem na ocean – dla max 
3 osób, jako dostawka sofa.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, śniadania kontynentalne, obiady i obia-
dokolacje w formie bufetu, lokalne napoje alkoholowe i lokalne 
napoje bezalkoholowe w godzinach 11:00 – 23:30 w miejscach 
wyznaczonych przez hotel. Przekąski, kawa, herbata, ciasta, lody, 
w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia różnorodne dzienne i wieczorne animacje dla 
dzieci i dorosłych. Bezpłatnie: siłownia, sauna, ping pong, kort 

tenisowy, boisko do siatkówki plażowej. Płatne: bilard, sporty 
wodne na plaży.
Internet
WiFi płatne ok. 25 EUR/tydzień.
www.sbhfue.com

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Rozległy i dobrze utrzymany kompleks dwóch hoteli, łącznie 5 basenów (w tym 2 brodziki), duży i zadbany ogród, własna plaża i różnorodne 
oraz smaczne wyżywienie. Pokoje nie są najnowsze, ale infrastruktura oraz położenie przy plaży w pełni to rekompensują. Aktywnym 
polecamy sporty wodne, wyprawy piesze oraz rowerowe (kilka wypożyczalni rowerów dostępnych w Costa Calma).

SBH Nautilus Beach – Costa Calma 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2899 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3230 4999 5899 8849

Maj od 2899 4599 5349 8199

Czerwiec od 3030 4770 5570 8470

Lipiec od 3170 4920 5799 8720

Sierpień od 3149 4899 5770 8699

Wrzesień od 3070 4770 5630 8470

Październik od 2899 4620 5349 8220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2770 4070 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 970 1099 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ****

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

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

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

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

IFA Altamarena – Jandia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni

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

Kategoria lokalna: ****

All Inclusive We dwoje

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

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

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

LEMON & SOUL Cactus Garden – Jandia 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2630 3699 4730 6520

Maj od 2370 3370 4270 5970

Czerwiec od 2449 3520 4430 6220

Lipiec od 2749 4030 4799 7020

Sierpień od 2799 4020 5020 7049

Wrzesień od 2649 3849 4770 6770

Październik od 2499 3699 4520 6520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2370 3149 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1730 2299 

CENA OD

2370 zł

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ****

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

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

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

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

LABRANDA Bahia de Lobos – Corralejo +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

2870 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3220 4849 5720 8449

Maj od 2899 4449 5199 7770

Czerwiec od 3020 4630 5399 8070

Lipiec od 3299 5149 5849 8949

Sierpień od 3170 4830 5630 8399

Wrzesień od 3070 4670 5470 8149

Październik od 2870 4499 5130 7849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2599 3720 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1899 2699

7
dni

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

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel położony na obrzeżach kurortu Corralejo, ok. 1,5 km od 
jego centrum (szeroki wybór sklepów, restauracji, barów oraz 
dyskotek). Do przystanku autobusowego ok. 200 m. Do lotniska 
w Puerto del Rosario ok. 38 km.
Plaża
Do piaszczysto-żwirowej plaży ok. 600 m. Do Parku Naturalnego 
Las Dunas (jednej z najpiękniejszych plaż na całych Wyspach Ka-
naryjskich) ok. 1,5 km (hotel zapewnia 1 transfer dziennie na plażę 
i z powrotem: wyjazd ok. 09:45 i powrót ok. 13:00), a do plaży 
miejskiej Waikiki ok. 3 km. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo 
płatne (ok. 8 EUR/dzień/os).
Do dyspozycji gości
Hotel wybudowany został w 2005 r. Recepcja z lobby, restauracja, 
snack bar, bar przy basenie, taras słoneczny w ogrodzie palmo-
wym, 4 baseny w tym 2 brodziki (w basenach słodka woda, 1 basen 
podgrzewany zimą), mini klub i plac zabaw dla dzieci, pralnia (płat-
na), wypożyczalnia rowerów (płatna). Do dyspozycji gości również 
boisko do siatkówki plażowej i piłki nożnej. Za dodatkową dopłatą 
SPA, restauracja a’la carte „La Brezza”. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok. 10 EUR/os, wymiana płatna 1 EUR). Istnie-
je możliwość dopłaty do usuług Premium, w cenie: bar Vitamina, 
napoje alkoholowe (marki międzynarodowe), 1x w tygodniu wstęp 
do strefy wellness, 1 kolacja w restauracji a’la carte „La Brezza”.
Pokoje
W hotelu znajduje się 180 pokoi różnego typu. Wszystkie prze-
stronne, wygodne i funkcjonalnie wyposażone, klimatyzowane, 
z łazienką (suszarka do włosów do wypożyczenia w recepcji - de-
pozyt ok. 10 EUR, ilość suszarek limitowana), telefonem, TV-sat, 
sejfem (płatny ok.2,5 EUR/dzień, ok. 10 EUR depozyt), balkonem 
lub tarasem. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne. Wózek dla 
dziecka 16 EUR/tydzien + 20 EUR kaucji.
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 45m2) - dla max. 4 osób,.
Szcegółowe opisy i inne typy pokoi dostępne na stronie R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:00-10:00), późne śniadania (10:00-
11:00), obiady (12:00-14:30), obiadokolacje (18:00-21:30) serwo-
wane w formie bufetu. W ciągu dnia w wyznaczonych barach 

serwowane przekąski oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalko-
holowe (10:00-24:00). Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany 
godzin serowania posiłków.
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: ping-pong, aerobik, boisko multisportowe, rzutki, 
niewielka siłownia. Płatne: billard, zabiegi na ciało w hotelowym 
Spa oraz strefa wellness.
Internet
Na terenie całego hotelu WiFi bezpłatne.
www.aloeclubresort.com

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

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

LABRANDA Aloe Club Resort – Corralejo +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

2499 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2899 4199 5199 7349

Maj od 2599 3849 4699 6770

Czerwiec od 2699 3999 4849 7020

Lipiec od 2970 4599 5049 7649

Sierpień od 2930 4299 5230 7520

Wrzesień od 2770 3999 4970 7020

Październik od 2499 3749 4520 6599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2349 3220 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 870 880

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel położony w pólnocnej części wyspy na obrzeżach kurortu, 
ok. 1,5 km od centrum Corralejo (szeroki wybór sklepów, restau-
racji, barów oraz dyskotek). Do najbliższego sklepu ok. 200 m. 
Przystanek autobusowy ok. 300 m od hotelu. Do lotniska w Pu-
erto del Rosario ok. 38 km.
Plaża
Do piaszczysto-żwirowej plaży ok. 500 m. Do Parku Naturalnego 
Las Dunas (jednej z najpiękniejszych plaż na całych Wyspach Ka-
naryjskich) ok. 1,5 km. Hotel zapewnia transfer do plaż Las Dunas 
2 x dziennie. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 
8 EUR/dzień/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja bufetowa, 2 bary (w tym 1 przy ba-
senie), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, 2 baseny (1 pod-
grzewany zimą), jacuzzi, brodzik, wodny plac zabaw (w basenach 
morska woda), mini klub, plac zabaw. Hotel zapewnia ręczniki 
basenowe (depozyt ok. 10 EUR/os, wymiana płatna 1 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 136 pokoi różnego typu rozlokowanych w kilku 
1-piętrowych budynkach. Wszytkie przestronne, klimatyzowane 
(depozyt za pilot), z łazienką (prysznic lub wanna, suszarka do 
włosów za depozytem ok. 20 EUR), TV-sat, telefonem, aneksem 
kuchennym (lodówka, kuchenka mikrofalowa, kuchenka z pie-
karnikiem, czajnik, naczynia, sztućce), sejfem (płatny ok. 2 EUR/
dzień, depozyt ok.10 EUR), tarasem lub balkonem (meble balko-
nowe). Hotel posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych (na 
potwierdzenie). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatne. Dziecko 
do lat 2 wlicza się w maksymalne obłożenie w pokoju.
Apartament z 1 sypialnią - dla max.4 osób (w układzie 2+2), 
osobna sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z roz-
kładaną sofą, większość pokoi od strony basenów, pokoje na 
parterze mają tzw. otwarty taras i niektóre mogą być położone 
nieco poniżej poziomu tarasu słonecznego.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (08:00-10:00), obiady (13:00-15:00) 
i obioadokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu. Lokanle napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe oraz przekąski serwowane 10:00-
23:00 w miejscach wskazanych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i do-
rosłych. Bezpłatnie: rzutki, siłownia, ping pong, jacuzzi. Płatne: 
masaże, billard.
Internet
Wifi gratis w całym hotelu
www.hotelarenabeach.es

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne Dla rodzin

Zadbane apartamenty mogące pomieścić 4 osoby, z osobną sypialnią oraz z aneksem kuchennym, 2 baseny i wodny plac zabaw, miniklub, 
ładnie zaaranżowany teren hotelowy, smaczne wyżywienie - wszystko to składa się na bardzo dobre 3*. Hotel wart polecenia.

Arena Beach – Corralejo +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni

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

Kategoria lokalna: ***
Castillo San Jorge & Antigua – Caleta de Fuste +

Położenie
Hotel położony jest na niewielkim klifie, tuż nad brzegiem oceanu. 
Do centrum miejscowości ok. 600 m - bogaty wybór barów, re-
stauracji oraz sklepów ok. 600 m. Do lotniska ok. 7 km.
Plaża
Do piaszczystej plaży El Castillo (łagodne zejście do wody) ok. 
500 m. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 6 EUR/
komplet). Bezpłatny autobus na plażę (rozkład dostępny w re-
cepcji).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna (w budynku Castillo Antigua), 
3 bary (w tym snack-bar), tarasy słoneczne z leżakami i paraso-
lami, 2 baseny o nieregularnych kształtach (słodka woda, jeden 
podgrzewany zimą), 2 brodziki dla dzieci (słodka woda, jeden 
podgrzewany zimą), plac zabaw, mini klub (4-12 lat), opiekuna 
do dziecka (na potwierdzenie), supermarket, butik, sala konferen-
cyjna, pralnia (płatna). Hotel zapewnia ręczniki basenowe gratis 
(depozyt ok. 10 EUR/ręcznik, wymiana ok. 1 EUR).
Pokoje
W hotelu znajdują się 272 pokoje (wyremontowane w 2014 r), 
rozlokowane w 2 budynkach: Castillo San Jorge i Castillo An-
tigua. Wszystkie z łazienką (suszarka do włosów), z aneksem 
kuchennym, TV-sat (ok. 10 EUR depozyt), sejfem (płatnym ok. 
20 EUR/tydzień + 10 EUR/depozyt), balkonem lub tarasem (me-
ble balkonowe). Hotel posiada pokoje przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych - na potwierdzenie. Dziecko do 2 lat wlicza 
się w maksymalne obłożenie pokoju.  Uwaga: Dziecko do lat 2 na 
potwierdzenie!
Studio (pow. ok. 39 m2) - dla max. 3 osób (w układzie 2+1). 
Apartament (pow. ok. 53 m2) - dla max. 4 (tylko w układzie 2+2), 
sypialnia i pokój dzienny z rozkładaną sofą, widok na ulicę lub 
sąsiednie budynki, istnieje możliwość dopłaty do pokoi z wido-
kiem na ocean (dopłatę uiszcza się w hotelu ok. 8 EUR/os./dzień). 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (08:00-10:00), obiady (13:00-15:00) 
i  obiadokolacje (18:30-21:30) w  formie bufetu w  restauracji 
głównej, przekąski w snack-barze (10:00-17:00), lokalne napo-
je alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00) w wyznaczonych 

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

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2349 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 3049 4149 5430 7270

Maj od 2399 3320 4349 5770

Czerwiec od 2470 3620 4470 6349

Lipiec od 3320 5120 5899 8899

Sierpień od 3070 4649 5470 8099

Wrzesień od 2849 4230 5099 7399

Październik od 2349 3499 4270 6199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2249 2930 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 970 980

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura
szczególn

ie polecam
y

Kategoria lokalna: ***

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

Inclusive (10:00-23:00) oraz przekąski: kanapki, burgery, hot 
dogi (11:00-12:15 i 15:30-17:00). Hotel zastrzega sobie prawo do 
zmiany godzin serwowania posiłków. Goa bar nie jest wliczony 
w formułę all inclusive.
Program sportowy i animacyjny
Hotel zapewnia dzienne i wieczorne animacje dla dzieci oraz do-
rosłych (np. konkursy, gry, zawody, wieczorne pokazy, muzyka 
na żywo). Na terenie hotelu dostępne boisko multisportowe oraz 
mini golf (możliwa opłata/depozyt za sprzęt), bilard (płatny), 
siłownia (bezpłatnie). Masaże za opłatą.
Internet
WiFi w lobby bezpłatnie.
www.costacaletahotel.com

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

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

Costa Caleta – Caleta de Fuste +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu 
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach 
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych 
miast, 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

2170 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2849 3849 5199 6849

Maj od 2170 3099 4049 5599

Czerwiec od 2320 3380 4299 6020

Lipiec od 3099 4749 5599 8349

Sierpień od 2870 4299 5220 7599

Wrzesień od 2649 3920 4849 6970

Październik od 2220 3249 4130 5849

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

7
dni

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

Kategoria lokalna: ***

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Położenie
Hotel położony w małej miejscowości El Cotillo (północno - za-
chodnia część wyspy), do centrum ok. 350 m (tam kilka barów, 
sklepów i restauracji). Przy hotelu supermarket. Do Corralejo ok. 
20 km. Do lotniska ok. 45 km.
Plaża
Piaszczysta plaża ok. 250 m od hotelu (przejście przez ulicę), na 
plaży brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, restauracja główna, bary (w tym jeden przy ba-
senie), basen i brodzik dla dzieci (w basenie słodka woda), taras 
słoneczny z leżakami i parasolami, plac zabaw, wypożyczalnia sa-
mochodów (płatna), parking. Hotel zapewnia ręczniki basenowe 
(depozyt ok. 10 EUR/os, wymiana ok. 1,5 EUR/os).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 140 pokojach, funkcjonalne, 
z wiatrakiem sufitowym, z łazienką (suszarka do włosów, wanna), 
TV-sat (kaucja za pilot ok. 10 EUR), sejfem (płatny ok. 13 EUR/
tydz) oraz z balkonem (meble balkonowe). Pokoje na parterze 
mają tzw. otwarty niewielki taras z bezpośrednim wyjściem na 
strefę basenową. Dziecko do lat 2 wlicza się maksymalne obło-
żenie pokoju.
Pokój standardowy (pow. ok. 30 m2) - dla max. 3 osób, pokoje od 
strony basenu lub od strony ulicy.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istanieje możliwość 
dopłaty do all inclusive: śniadania (8:00-10:00), obiady (13:00-
14:30) i obiadokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu. Przekąski, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w ciągu dnia w barze 
10:00-23:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie organizuje animacji. Płatne: tenis stołowy, bilard.
Internet
Wifi w recepcji gratis, w pokojach płatne ok .18 EUR/tydz.
www.hotelcotillobeach.com

Dobra relacja jakości do ceny. Podstawowy ale bardzo przyjemny hotel, z tarasem słonecznym w otoczeniu zieleni, wygodnymi pokojami 
i sympatyczną obsługą. Na uwagę zasługuje plaża - szeroka i piaszczysta. El Cotillo to spokojna, niewielka miejscowość z kilkoma dobrymi lokalnymi 
restauracjami, tak więc rekomendujemy to miejsce osobom, które poszukują wypoczynku z dala od hałasu typowego dla kurortów wakacyjnych.

Coral Cotillo Beach – El Cotillo 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: ***

Położenie
Hotel częściowo odświeżony w 2017 roku, położony ok. 2 km od 
centrum miejscowości Caleta de Fuste (duży wybór restauracji, 
barów i sklepów). Przy hotelu mały market. Do przystanku auto-
busowego ok. 150 m. Do lotniska w Puerto del Rosario ok. 9 km.
Plaża
Hotel położony ok. 3 km od piaszczystej, zatokowej plaży El Ca-
stillo. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 6 EUR/
dzień/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna, windy (w budynku głównym), 
2 bary (w tym 1 przy basenie), duży basen (woda morska), tarasy 
słoneczne z leżakami i parasolami w otoczeniu palm i zieleni, mini 
klub. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (płatne ok. 10 EUR/os).
Pokoje
Hotel zapewnia zakwaterowanie w 143 pokojach różnego typu: 
apartamentach rozlokowanych w 2-piętrowym budynku głów-
nym i  w  bungalowach w  ogrodzie. Wszytskie przestronne, 
z osobną sypialnią, lodówką i czajnikiem, łazienką (suszarka do 
włosów), wiatrakiem (płatny 24,15 EUR za tydzień + 20 EUR de-
pozytu), sejfem (płatny ok. 32 EUR/tydzień + 10 EUR depozyt), 
TV-sat, telefonem, tarasem lub balkonem (meble balkonowe). 
Hotel posiada pokoje przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych (na potwierdzenie). Istnieje możliwość wypożyczenia łó-
żeczka dla dziecka do 2 lat.
Apartament z 1 sypialnią z widokiem na basen (pow. ok. 45 m2) 
- dla max. 4 osób, dostawka w formie sofy.
Bungalow z 1 sypialnią (pow. ok. 48m2) - dla max. 4 osób, do-
stawka w formie sofy.
Wyżywienie
All Inclusive: Śniadania (08:30-10:30), obiady (13:00-15:30) 
i obiadokolacje (18:30-21:30) w formie bufetu. Przekąski (11:00 – 
12:30 i 16:00 – 18:00), lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
10:30-23:00 w miejscach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatne: 
boisko multisportowe, korty tenisowe, siłownia, sala do aerobiku. 
Płatne: masaże, sauna, jacuzzi, billard.

Internet
Wifi w hotelu (2mb) gratis.
www.hotelesglobales.com

All Inclusive We dwoje

Hotel polecany tym, którzy za niewygórowaną cenę chcą przyjemnie spędzić wakacje na Fuerteventurze. Do tego wyremontowane pokoje 
i ładny basen (za to „+”). Costa Antigua to miejscowość idealna dla osób uciekających od hałasu typowego dla nadmorskich kurortów 
turystycznych. Świetna baza wypadowa do zwiedzania wyspy.

Globales Costa Tropical – Costa de Antigua +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

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

Terminy i ceny dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl
 

7
dni

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

Kategoria lokalna: ***

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

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

All Inclusive Pokoje 2+2 rodzinne We dwoje Dla rodzin Aquapark

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

Club Caleta Dorada – Caleta de Fuste 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

2299 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2599 3630 4699 6399

Maj od 2320 3330 4220 5899

Czerwiec od 2430 3470 4399 6130

Lipiec od 2720 3920 4849 6849

Sierpień od 2530 3599 4570 6349

Wrzesień od 2470 3499 4470 6199

Październik od 2299 3349 4199 5930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 2220 2930 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 970 980 

7
dni Długość pobytu: 7 lub 14 dni14

dni
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Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura

Kategoria lokalna: **

Położenie
Hotel położony w pólnocnej części wyspy ok. 150 m od centrum 
Corralejo (szeroki wybór sklepów, restauracji, barów oraz dysko-
tek). Do najbliższego sklepu ok. 200 m. Przystanek autobusowy 
ok. 300 m od hotelu. Do lotniska w Puerto del Rosario 38 km.
Plaża
Do piaszczysto-żwirowej plaży ok. 900 m. Do Parku Naturalnego 
Las Dunas (jednej z najpiękniejszych plaż na całych Wyspach Ka-
naryjskich) ok. 1,5 km. Do plaży miejskiej Waikiki ok. 2 km. Leżaki 
i parasole na plaży dodatkowo płatne (ok. 8 EUR/dzień/os).
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja bufetowa, bar przy basenie, basen (słodka 
woda), brodzik, taras słoneczny z  leżakami i parasolami, sa-
moobsługowa pralnia (płatna). Hotel nie zapewnia ręczników 
basenowych.
Pokoje
Hotel posiada 75 apartamentów rozlokowanych w parterowych 
lub 1-piętrowych budynkach. Wszytkie funkcjonalne z łazienką 
(suszarka do włosów do wypożyczenia w recpecji - możliwy 
depozyt), TV-sat (depozyt za pilota ok. 10EUR), telefonem, 
aneksem kuchennym (lodówka, toster, kuchenka mikrofalowa, 
czajnik, ekspres do kawy), sejfem (płatny ok. 10EUR/tydz. + 
ok. 5Eur depozyt), z balkonem lub tarasem (meble balkonowe, 
suszarka). Pokoje na parterze mają tzw. otwarty taras. Wiatrak 
do wypożyczenia w recepcji (płatny ok. 5EUR/tydz.). Hotel po-
siada pokoje dla osób niepełnosprawnych (na potwierdzenie). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatne. Dziecko do lat 2 wlicza 
się w maksymalne obłożenie w pokoju.
Apartament z 1 sypialnią (pow. ok. 37m2) - dla max.3 osób, osob-
na sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą.
Apartament z 2 sypialniami (pow. ok. 51m2) - dla max.5 osób, 
2 osobne sypialnie, pokój dzienny z rozkładaną sofą.
Wyżywienie
Bez wyżywienia. Istnieje możliwość dopłaty do all inclusive: 
śniadania (08:30-10:00), obiady (13:00-15:00) i obioadokolacje 
(19:00-21:00) w formie bufetu. Lokanle napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe oraz przekąski serwowane 10:30-22:30 w miejscach 
wyznaczonych przez hotel.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Płatne: bilard, kort tenisowy.
Internet
Wifi w recepcji gratis.
www.labranda.com/en/hotel/alisios-playa.html

All Inclusive za dopłatą Pokoje 2+2 rodzinne

Odświeżone apartamenty (za nie „+”) mogące pomieścić nawet 5 osób, przyjemnie zaaranżowany i dobrze utrzymany teren hotelowy, 
przyzwoita strefa basenowa. Hotel, jak na 2*, oceniamy jako bardzo dobry. Budżetowa wersja dla opcji własnego wyżywienia, niemniej 
hotel oferuje możliwość wykupienia All Inclusive. Sklepy, bary i restauracje w zasięgo kilkuminutowego spaceru.   

Alisios Playa – Corralejo +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Kwiecień od 2220 2849 4049 5099

Maj od 1970 2599 3630 4699

Czerwiec od 2049 2720 3770 4899

Lipiec od 2220 2970 4049 5299

Sierpień od 2299 2999 4199 5349

Wrzesień od 2149 2849 3930 5099

Październik od 1999 2720 3699 4899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 1849 2149 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1449 1749 

Dopłata do All Inclusive od 980 1960

CENA OD

1970 zł

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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Info
WARIANT REKOMENDOWANY: obejmuje wszystkie ryzyka 
wymienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubez-
pieczenia:  KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta 
do 260 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu – do 15  000 PLN, NNW z tytułu śmierci do 7 500 PLN, 
BP - ubezpieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo ten wa-
riant zapewnia ochronę w przypadku zaostrzenia się choro-
by przewlekłej (w zakresie KL i NNW), a także ubezpieczenie 
kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do 
600 PLN i  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 
100 000 PLN. 
WARIANT 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)
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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.
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• 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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