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Pakiet benefitów premium
za 50% ceny!
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.

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.
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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+
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!

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
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Wiemy, co lubią nasi Klienci
atrakcyjna cena
blisko na plażę
wygodne pokoje
super baseny
dobre wyżywienie
all inclusive
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White Olive Premium ****
ZAKYNTHOS

Cameo
Laganas
RODOS

Lindos NOWOŚĆ

White Olive Elite *****
ZAKYNTHOS

Laganas NOWOŚĆ
Hotel otwarty w lipcu 2019 roku!

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

DODALIŚMY DLA WAS

50 HOTELI

W STANDARDZIE PREMIUM
9
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Rodzinne wakacje
Piękne wrażenia, super wspomnienia!
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

2% dodatkowej zniżki dla posiadaczy
Karty Dużej Rodziny
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Cześć,
jestem Figlo!
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 poznać 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: MAŁPKA FIGLO
MIEJSCE URODZENIA: MAŁPIA KRAINA, AFRYKA
ZAINTERESOWANIA: TANIEC, GRY, ZABAWY, KONKURSY,
PRZEBIERANKI I PODRÓŻE
ULUBIONY OWOC: BANAN
JEST SMUTNA KIEDY: DZIECI SĄ SMUTNE
NIE LUBI: GDY JEST NUDNO
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: JESZCZE WIĘCEJ ZABAWY!

Animatorzy
z pasją
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.

Hotele z animacjami dla dzieci i dla dorosłych opatrzone znaczkiem Figloklub znajdziesz w spisie treści i na stronach katalogu.
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Figlokluby!
Z myślą o rodzinnym
wypoczynku
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.

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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Coś dla Dorosłych
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.

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

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 :)
15

Dalej, piękniej,
ciekawiej
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…
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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 białym 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, piaszczyste plaże, turkusowe laguny, zabytki i artefakty inspirowane zarówno hinduizmem,
jak i miejscowymi wierzeniami.

EMIRATY ARABSKIE
Tutaj złote i bezkresne piaski pustyni sąsiadują z ultranowoczesnymi metropoliami, 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.

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 towarzystwie zwierząt, będziesz rozmyślał o krystalicznie czystej wodzie Oceanu Indyjskiego, 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!
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Pewne
i bezpieczne
wakacje
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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

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.

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 niezależnych biur agencyjnych obowiązują formy płatności uzgodnione
z agentem. Resztę kwoty należy dopłacić najpóźniej 30 dni
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w miejscu zakupu
lub przelewem.

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW
REZYGNACJI 100% TU Europa S.A.
Aby zapewnić sobie ochronę na wypadek gdybyś z niektórych 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 cenie 15 zł/osoby. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziesz w punktach sprzedaży.

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

1990

Na rynku od 1990 roku

Rzetelna Firma

Polski Związek
Organizatorów Turystyki

Spółka Giełdowa

Polska Izba Turystyki

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.

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.
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Turcja • Riwiera Turecka
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Spokojne wakacje 50+
Long Beach Resort & Spa
Aska Lara
Waterworld Belek by MP Hotels
(ex. Magic Life Waterworld) Figlo Klub
Starlight Resort Hotel Figlo Klub
Sunrise Resort Hotel Figlo Klub
Sea World Resort & Spa
Sea Planet Resort and Spa
Miarosa Ghazal Resort Figlo Klub
Royal Alhambra
Lonicera Premium
Lonicera Resort Figlo Klub
Sultan of Dreams
Sultan of Side
LABRANDA Alantur Resort
Asia Beach Resort Hotel
Miarosa Incekum Beach Figlo Klub
Side Star Elegance
Kemal Bay
Miarosa Incekum West Resort
Club Turtas Beach
Grand Seker
Ramira City Hotel
Floria Beach Hotel
Monart City
Oba Star
Boulevard
Tu Casa Gelidonya
Melisa Iko Garden Resort
Lonicera City Kleopatra
Kleopatra Micador
Anitas Beach
Bilkay Hotel
Turcja • Riwiera Egejska
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Spokojne wakacje 50+
Korumar Ephesus Beach
Korumar Deluxe
Kairaba Bodrum Princess Resort
LABRANDA Ephesus Princess
Venosa Beach Figlo Klub
Kairaba Bodrum Imperial
(ex. Magic Life Bodrum Imperial)
Palm Wings Ephesus Figlo Klub

Figlo Klub
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Palm Wings Kusadasi
Amara Sealight Elite
Sealight Resort Kusadasi Figlo Klub
Diamond of Bodrum
Kustur Club Holiday Village
Sealight Family Club Figlo Klub
Jasmin Beach
Bodrum Anadolu
Batihan Beach Resort & Spa Figlo Klub
Mandarin Resort
Bitez Garden Life
Breeze Beach Bodrum
Cactus Fleur Beach Club
Dragut South
Dragut North
Tiana Beach Resort
Kriss Hotel
Sami Beach
Club Blue White
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Turcja • Marmaris
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Orka Lotus Beach Figlo Klub
Jiva Beach Resort Figlo Klub
Turunc Resort Figlo Klub
Turunc Premium
Club Tuana
Hawaii
Tropical Beach Hotel
Marcan Beach
Marcan Resort
Poseidon Hotel (ex. Sol Beach)
Ozcan Beach
Karbel Hotel
Karbel Beach Hotel

GRUZJA
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
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Gruzja • Batumi
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Grand Gloria Hotel Batumi
Sky Tower
Legacy
Aqua Batumi
Era Palace
Ire Palace
Panorama
West Hotel Batumi

EGIPT
142
143
144
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149
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Egipt • Sharm el Sheikh
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Oriental Resort Aurora
Royal Albatros Moderna
Sultan Gardens
Dreams Beach Resort
Parrotel Beach Resort
(ex. Radisson Blu Resort Sharm)
Barcelo Tiran Sharm Resort
Regency Plaza Aqua Park
Sharm Grand Plaza
Charmillion Aqua Park (ex. Sea Club Aqua Park)
Coral Sea Holiday Resort

156
157
158
159
160
161
162
163

Coral Sea Sensatori
Coral Sea Water World
LABRANDA Tower Bay
Coral Sea Aqua Club
Faraana Reef Resort
Marina Sharm
Aqua Blu Resort
Aloha Resort

Egipt • Hurghada
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Premier Le Reve
Jaz Aquamarine Resort
Stella Di Mare Beach Resort & Spa
Stella Di Mare Gardens Resort & Spa
LABRANDA Royal Makadi
Albatros Palace Resort
Caribbean World Resort
Albatros Citadel
Gravity Sahl Haseesh (ex Ocean Breeze)
Sea Star Beaurivage
Jungle Aqua Park
LABRANDA Club Makadi
Lemon & Soul Makadi Bay
Sea Gull Beach Resort
Aqua Vista Resort
Alf Leila Wa Leila
Ali Baba Palace
Aladdin Beach Resort
Three Corners Sunny Beach Resort
Royal Star
(ex. Three Corners Royal Star Beach Resort)
188 Albatros Aqua Park Resort
189 Samra Bay
190 King Tut Aqua Park Beach Resort
191 Golden Beach Resort (ex Movie Gate Resort)
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176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
210
212
213

Egipt • Marsa Alam
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Club Calimera Akassia Swiss Resort
Kairaba Sataya
LABRANDA SATAYA Marsa Alam
Hilton Nubian
Albatros Sea World
Jaz Grand Marsa (ex. Jaz Grand Resta)
Jaz Lamaya
Radisson Blu El Quseir
Jaz Mares Beach
Jaz Maraya
Three Corners Fayrouz Plaza
Flamenco Beach & Resort
Magic Tulip Beach Resort Figlo Klub
The Three Corners Equinox
Beach Resort Figlo Klub
Pensee Royal Garden Beach Resort
Elphistone Resort

TUNEZJA
214
215
216
218
219
220
221

Tunezja
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Moevenpick Resort & Spa
Mahdia Palace
IBEROSTAR Diar El Andalous
IBEROSTAR Royal El Mansour

Data wydania katalogu: 12.09.2019

222
223
224
225
226
227
228
230
231
232
233

Nour Palace
LTI Mahdia Beach
Sentido Rosa Beach
LTI El Ksar Resort & Thalasso
Riadh Palms
Golf Residence
Riviera Figlo Klub
One Resort Monastir
Ramada Liberty Resort
Marabout
Thapsus

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

Hotele na wyspie Djerba
Atrakcje i wycieczki lokalne
Royal Garden Palace
Sentido Palm Azur (ex. Club Palm Azur)
Sun Connect Aqua Resort
Vincci Djerba Resort
Vincci Helios Beach
Calimera Yati Beach
Djerba Castille
Venice Beach
Miramar Petit Palais
Dar Djerba Zahra

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

MAROKO
246
247
248
250
251
252
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Maroko • Agadir i Marrakesz
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Riu Tikida Palace
IBEROSTAR Founty Beach
LABRANDA Les Dunes d’Or Figlo Klub
Riu Tikida Dunas
LTI Agadir Beach Club
Royal Decameron Tafouk
Allegro Agadir (ex. Atlas Almohades)
Kenzi Europa
Anezi Tower
Agador Caribbean Village
Club Almoggar
IBEROSTAR Club Palmeraie
LABRANDA Les Idrissides

KENIA
264
265
266
268
269
270

Kenia • Malindi i Mombasa
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Stephanie Ocean Resort
Sandies Tropical Village
Crystal Bay Resort

282
283
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

Turtle Bay
The Sands At Chale Island
Sarova Whitesands Beach Resort & SPA
Neptune Palm Beach Boutique Resort & SPA
Neptune Paradise Beach Resort & SPA
Neptune Village Beach Resort & SPA
Neptune Beach Resort
Voyager Beach
Jacaranda Indian Ocean Beach Resort
Papillon Lagoon Reef
Bamburi Beach

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Radisson Blu Resort Fujairah
Fairmont Fujairah
Mirage Bab Al Bahr Hotel & Resort
Amwaj Rotana
Sheraton Jumeirah Beach Resort
Royal Central The Palm
Ramada Hotel & Suites by Wyndham
Millenium Place Marina
Aloft Palm Jumeirah
Holiday Inn Al Barsha
Cassells Al Barsha
Ibis Deira
Al Raha Beach Hotel
Bab Al Qasr
Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort
Ajman Saray

DOMINIKANA
318
319
320
322
324
326
327
328
329
330
331

Dominikana • Puerto Plata i Samana
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Senator Puerto Plata Spa Resort (Ex Riu Bachata)
Playa Bachata Resort (Ex Riu Merengue)
IBEROSTAR Costa Dorada
Sunscape Puerto Plata
Viva Wyndham Tangerine
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado
Grand Bahia Principe El Portillo
Viva Wyndham V Samana

INDONEZJA
332
333
334
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

Indonezja • Bali
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Ayodya
Melia Bali The Garden Villas
Grand Mirage
Anvaya Beach Resort
Melia Sol Beach House Benoa
Bali Tropic
Tanjung Benoa Resort
Mercure Sanur
Wina Holiday
Champlung Sari

WAŻNE
346 Przeczytaj Koniecznie
349 Ogólne Warunki Uczestnictwa

JORDANIA
302
303
304
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

Jordania • Aqaba i Morze Martwe
Informacje ogólne
Atrakcje i wycieczki lokalne
Intercontinental Aqaba Resort
Tala Bay Resort
Kempinski Hotel Aqaba
Beau Rivage By SolYMar
Marina Plaza Hotel
City Tower Hotel Aqaba
Dweik Hotel 3
Crowne Plaza Dead Sea
Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea
Holiday Inn Resort Dead Sea
Dead Sea Spa Hotel
Grand East Resort

Nasze oznaczenia
dla rodzin

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

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.

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.

all inclusive

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

we dwoje

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

royal

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

przy plaży

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

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.

+18 dla dorosłych

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

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.
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SALONY FIRMOWE
BEŁCHATÓW

DĄBROWA GÓRNICZA

GRUDZIĄDZ

KRAKÓW

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

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

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

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

BIAŁYSTOK

ELBLĄG

INOWROCŁAW

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

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

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

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

EŁK

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

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

BIELSKO-BIAŁA

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

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

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

GDAŃSK

C.H. MORENA *
ul. Schuberta 102 A
(58) 322 10 54
gdansk.morena@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. MORSKI PARK *
ul. Przywidzka 6
(58) 301 96 78
gdansk.morski@R.pl

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

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

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

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

GDYNIA

C.H. SILESIA *
ul. Chorzowska 107
(32) 202 08 30, 203 54 97
katowice.silesia@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. KLIF *
Al. Zwycięstwa 256
(58) 661 40 04, 660 47 73
gdynia.klif@R.pl

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

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

BYTOM

GLIWICE

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

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

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

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

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

CZELADŹ

GŁOGÓW

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

NOWY ADRES
Rynek 83
(76) 831 32 33
glogow.rynek@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

BILETY
LOTNICZE

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

kolobrzeg.slowincow@R.pl

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

KOSZALIN

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

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

GORZÓW WIELKOPOLSKI

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

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

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.

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
ul. Wrocławska 27, Budynek „MPoint” olsztyn.warminska@R.pl
tel. kom. 512 390 217
C.H. AURA *
legnica.wroclawska@R.pl
ul. Piłsudskiego 16
(89) 613 15 10
LEGIONOWO
olsztyn.aura@R.pl
ul. Piłsudskiego 35
(22) 665 22 22
GALERIA WARMIŃSKA *
legionowo@R.pl
ul. Tuwima 26
(89) 722 42 67
LESZNO
olsztyn.galeriawarminska@R.pl
ul. Wróblewskiego 1
OPOLE
(65) 511 49 23
leszno.wroblewskiego@R.pl
C.H. KAROLINKA *
ul. Wrocławska 152/154
LUBIN
(77) 542 26 00
NOWY ADRES
opole.karolinka@R.pl
ul. Piastowska 1 a
C.H. SOLARIS *
(76) 744 12 06
Pl. Kopernika 16
tel. kom. 664 953 774
(77) 423 00 73, 423 00 74
lubin.piastowska@R.pl
opole.solaris@R.pl

LEGNICA

C.H. KORONA *
ul. Warszawska 26
(41) 344 46 30, tel. kom. 506 479 261 LUBLIN
kielce.korona@R.pl
C.H. ATRIUM FELICITY *
Al. W. Witosa 32
KOŁOBRZEG
(81) 465 33 33
ul. Słowińców 11/3
lublin.felicity@R.pl
(94) 352 02 73, 352 68 24

GNIEZNO

TEL. (42) 683 95 00
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C.H. LIBERO *
ul. Kościuszki 229
(32) 413 15 36
katowice.libero@R.pl

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

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

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

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

OŚWIĘCIM

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

PIASECZNO

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

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

JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG
PŁOCK

RYBNIK

TARNOWSKIE GÓRY

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

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

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

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

RZESZÓW

TARNÓW
ul. Urszulańska 3
(14) 657 22 32
tarnow.urszulanska@R.pl

POZNAŃ

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

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

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

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

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

SIEDLCE

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

SIERADZ

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. Kilińskiego 10
(25) 755 62 54
siedlce.kilinskiego@R.pl
Aleja Pokoju 11
tel. kom. 730 112 119
sieradz.alejapokoju@R.pl

SŁUPSK

WADOWICE

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

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

WAŁBRZYCH

STALOWA WOLA

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

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

RUDA ŚLĄSKA

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

CALL
CENTER

TYCHY

SOSNOWIEC

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

ŚWIDNICA

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

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

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

RUMIA

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

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

ul. Żeromskiego 70
(48) 385 89 99, 340 13 33
radom.zeromskiego@R.pl

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

TORUŃ

ul. Długa 52
(74) 851 98 57
tel. kom. 500 383 284
swidnica.dluga@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. KING CROSS *
Praga ul. Jubilerska 1/3
(22) 290 62 84
warszawa.kingcross@R.pl

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

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

WROCŁAW-BIELANY

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

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. M 1 *
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

WE JHEROWO

Republika Czeska

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

OSTRAVA

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

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

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

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

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

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

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

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.

TEL. (42) 680 38 51
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FIRMUJEMY ŚWIETNĄ
INTEGRACJĘ
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!

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

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 najzwyklejszy wyjazd możemy zamienić w wielką wyprawę.
Referencje na życzenie.

Doskonale nadają się do tego Bony Wakacyjne Rainbow.

PALETA NASZYCH MOŻLIWOŚCI

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

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

 USINESS TRAVEL
B
MANAGMENT
by Rainbow
Doświadczenie
i profesjonalne
doradztwo

• 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

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

narty@r.pl

tel: 797 408 039
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Poznaj nas z innej strony
Poznaj wspaniałe inicjatywy, które z dumą wspieramy.
Każdy może włączyć się w pomaganie.
Zobacz co robimy i dowiedz się więcej!
R.pl/CSR

NEW HOPE AFRICA
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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HAPPY KIDS
Happy Kids od 16 lat otacza opieką osierocone maluchy oraz dzieci, które nie mogą się wychowywać w domach biologicznych rodziców. Tworzy dla nich Rodzinne Domy Dziecka - jest ich już 14, planowane jest otwarcie dwóch kolejnych.
Pomaga także ubogim i chorym (w tym na nowotwory) dzieciom z terenów wiejskich. 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 wirtuala 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

GAJUSZ
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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Turcja

Riwiera Turecka

–› Wyloty z: Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław
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TURCJA

RIWIERA TURECKA

Grecja

Informacje ogólne

Wiza
Do przekroczenia granicy tureckiej przez
obywateli Polski niezbędna jest wiza oraz
paszport ważny co najmniej 150 dni od
daty wjazdu do Turcji oraz 60 dni od momentu wygaśnięcia ważności wizy. Pośredniczymy w uzyskaniu wizy. Szczegółowe
informacje w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Turcja

Riwiera
Turecka

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.
Język urzędowy
Turecki
Waluta
Waluta TL - lira turecka. Warto zabrać ze
sobą Euro lub Dolary. Wymiany pieniędzy
można dokonać w kantorach, na poczcie,
w banku lub w recepcji hotelu (w hotelach
kurs jest zazwyczaj najmniej korzystny).
Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.
Telefony
Karty telefoniczne można kupić w sklepach
i kioskach w pobliżu publicznych aparatów
telefonicznych. Karta ze 100 jednostkami
za ok. 5 EUR wystarcza na krótką rozmowę międzynarodową. Koszty połączeń
w roamingu polskich sieci komórkowych
są stosunkowo drogie, dlatego prosimy
o sprawdzenie operatora stawek przed
wyjazdem.

Riwiera Turecka to szerokie, długie plaże na
wybrzeżu Morza Śródziemnego. Ta część wybrzeża
jest najczęściej odwiedzanym regionem Turcji.
Wspaniałe kurorty, aqua parki, niezliczone ilości
atrakcji dla całych rodzin doprawione przepyszną
turecką kuchnią, lokalnym kolorytem w postaci
bazarów z rękodziełem – to raj dla osób szukających
wakacji pełnych wrażeń!

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Turcji,
na Riwierze tureckiej trwa od początku
czerwca do końca września.
Orientacyjne ceny
Pizza ok. 20 TL; woda 1,5l - ok. 1,5-2 TL, piwo
w sklepie ok. 9 TL. Poza sklepami spożywczymi warto się targować.

W regionie
Alanya
To w zasadzie rejon w którym znajduje się
kilkanaście różnych kurortów, ciągnących się
na długości ponad 50 km. Centralną częścią
Riwiery jest miasto Alanya ze słynną plażą
Kleopatry oraz ogromnym wyborem restauracji, barów, dyskotek i innych rozrywek. Miejsce
gdzie nie da się nudzić.
Side
Położone na półwyspie zachęca pięknymi
plażami, malowniczym portem jachtowym
i dobrze zachowanymi zabytkami z czasów
rzymskich: amfiteatrem i świątynią Apolla.
Wokół samego Side znajduje się wiele miejscowości wypoczynkowych, z niektórych można
dojść plażą aż do centrum miasta. To doskonały pomysł na wieczorne spacery.
Czy wiecie, że nazwa „turkus” wywodzi się
właśnie z Turcji?

Belek
Położone tylko 35 km od lotniska, jest najbardziej luksusową miejscowością na Riwierze. Tu
znajdują się luksusowe hotele i pola golfowe.
Do tego szerokie, piaszczyste plaże, restauracje
sklepy i centrum rozrywkowo-handlowe.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek lokalnych, posiłków i napoi innych niż
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym
z hoteli, innych wydatków osobistych oraz wizy
tureckiej.

Wyloty
Wyloty z: Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska,
Katowic, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia. Zbiórka przy stanowisku
odpraw Rainbow na poszczególnych
lotniskach na 2 godziny przed wylotem
samolotu. 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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Kapadocja

Turcja
Riwiera Turecka
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Kapadocja (2 dni)
Fascynująca dwudniowa wyprawa do baśniowej krainy niezwykłych formacji skalnych i podziemnych miast. Podczas wycieczki
dotrzemy do początków chrześcijaństwa, odwiedzając słynne kościoły w Dolinie Göreme – wpisane na listę UNESCO. Zejdziemy
do podziemnego miasta Kaymaklı, gdzie zobaczymy, jak dawniej
żyli ludzie kilka pięter pod ziemią! Na licznych punktach widokowych będziemy podziwiać fascynujące krajobrazy i zrobimy sobie
wspaniałe zdjęcia. W drodze do Kapadocji odwiedzimy Konyę,
jedno z najświętszych miast w Turcji, gdzie zwiedzimy Muzeum
Mevlany – założyciela niezwykłego Zakonu Wirujących Derwiszy. Podczas wycieczki będzie możliwość niezapomnianego lotu

balonem nad Kapadocją oraz udziału w wyjątkowym wieczorze
tureckim. Wizyta w galanterii skórzanej, sklepie ze słodyczami
oraz biżuterią. Cena od 619 zł/os.
Pamukkale bawełniana twierdza
Ten turecki cud przyrody znajduje się na terenie Parku Narodowego i został umieszczony na Liście Światowego Dziedzictwa
Przyrody UNESCO. Fantastyczne wapienne tarasy, wodospady
i gorące źródła królują nad terenami zachodniej Anatolii. Nazywane są „Bawełnianą Twierdzą” – białe, kaskadowo ułożone
baseny z daleka rzeczywiście wyglądają jak kłębki wełny. Uroku
temu miejscu dodaje starożytne miasto Hierapolis królujące nad
tarasami, a słynące z jednej z największych nekropolii na terenie
Azji Mniejszej. Wizyta w sklepie z tekstyliami. Cena od 289 zł/os.

Bez wizyty w Kapadocji nie można powiedzieć,
że było się w Turcji! Miejsce, którego nie da się
porównać do innych na świecie. Lot balonem
nad formacjami skalnymi na długo zapadnie
w pamięci. Polecam również wycieczkę po Alanyi
- odkryjemy inne oblicze tego najsłynniejszego
kurortu w Turcji. Wzgórze Zamkowe z piękną
panoramą, jedna z najdłuższych jaskiń w Turcji,
wizyta na bazarze i rejs wzdłuż potężnych klifów.
Świetne połączenie relaksu i zwiedzania!
Kamila Semeńczuk
Rezydent Rainbow

Alanya
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Zielony Kanion
Rejs kanionem to fantastyczna wyprawa dla wszystkich, którzy cenią ciszę, spokój, lubią wypoczywać na łonie natury oraz
podziwiać niezwykłe krajobrazy. Podczas rejsu będzie można
delektować się szmaragdowym kolorem czystego jeziora i błękitem nieba. Jezioro otoczone jest pasmem monumentalnych gór,
pośród których będziemy płynąć imponującym kanionem. Dla
ochłody zatrzymamy się na kąpiel w krystalicznie czystej wodzie.
Będzie także przerwa na zrobienie zdjęć jednej z największych
zapór w Turcji. W drodze powrotnej zajrzymy do najpiękniejszego
meczetu na Tureckiej Riwierze. Cena od 259 zł/os.
Odkryj Alanyę
Podczas tej wycieczki odkryjemy różne oblicza Alanyi. Wjedziemy
na Wzgórze Zamkowe skąd rozpościera się piękna panorama na
port i symbol miasta: Czerwoną Wieżę. Zwiedzimy Jaskinię Dim,
jedną z największych jaskiń w Turcji. Następnie zrelaksujemy się
nad rzeką Dimçay, sławnym miejscem piknikowym Turków, gdzie
zjemy smaczny obiad. Na koniec opłyniemy Wzgórze Zamkowe
statkiem. Podczas rejsu będzie można podziwiać mury obronne,
najtrudniejszej do zdobycia twierdzy w Turcji, imponujące klify
oraz trzy, niewidoczne od strony lądu jaskinie. Kąpiel w morzu
i możliwość zobaczenia żółwi, będzie dodatkową atrakcją. Dla
chętnych podczas czasu wolnego w porcie możliwość spróbowania lodów maraş. Cena od 199 zł/os.
Morska wyprawa
Przyjemne kołysanie podczas rejsu po zatokach Morza Śródziemnego. Łagodny wiatr w upalnym słońcu, lazur wody i cudowne
widoki ukołyszą Państwa zmysły. Podczas rejsu można zażyć kąpieli dla ochłody podczas przystanków w malowniczych zatokach
wysp. Błogie lenistwo! Cena od 149 zł/os.
Rafting
Szalony spływ pontonami po górskiej rzece Kanionu Köprülü. Aby
skorzystać z tej rozrywki nie trzeba być doświadczonym sportowcem, gdyż spływ odbywa się pod czujnym okiem profesjonalnych
instruktorów. Uczestnicy spływu otrzymują wiosła, kamizelki i kaski. Trasa ma około 14 km, a sam spływ trwa 2,5 godziny. W trakcie
wyprawy planowane są postoje, podczas których będzie można
odpocząć oraz popływać w orzeźwiającej, krystalicznie czystej
wodzie. Cena ok. 35 EUR/os.
Hammam VIP
Hamam- to nic innego jak rodzaj łaźni parowej, ozdobionej pięknymi, orientalnymi mozaikami. Korzystanie z łaźni jest nie tylko
przyjemne, ale również zdrowe, gdyż oczyszcza organizm z toksyn, poprawia krążenie i regeneruje energię. Hamam to połączenie sauny z zabiegami mającymi na celu dokładne oczyszczenie
ciała, takimi jak peeling, a następnie wykonaniu tradycyjnego
masażu w pianie. Cena 40 EUR/os.

Zwiedzanie
Świątynia Apolla w Side
Starożytna budowla sakralna z II w. n. e. w stylu korynckim. Jedna
z głównych atrakcji w Side. Zwiedzanie tak pięknie położonych
nad samym brzegiem Morza Śródziemnego ruin świątyni wprawia w zachwyt! Zwłaszcza wieczorem, kiedy zachodzi słońce,
a ruiny są efektownie podświetlone.
Kaleiçi – starówka w Antalyi
Plątanina wąskich uliczek pośród kamiennych domów z ukwieconymi balkonami spodoba się każdemu. Równie zachwycająca
jest panorama na Stare Miasto z widokiem na charakterystyczny
Żłobkowany Minaret. Pobliskie parki dają wytchnienie od upałów,
a zachód słońca jest jednym z piękniejszych w tej części wybrzeża.

Z dziećmi
Delfinarium
Wybierz się na pełne pozytywnych emocji spotkanie z delfinami! W tym wspaniałym delfinarium, zlokalizowanym niedaleko
Alanyi, można bliżej poznać niezwykły świat tych inteligentnych
ssaków. Pokazy z udziałem delfinów, a także pływanie z delfinami
to główne atrakcje tego parku. Fantastyczna przygoda nie tylko
dla najmłodszych!!! Cena ok. 35 EUR/os.
Seapark Alanya
Pora na wodne szaleństwo! W parku wodnym zlokalizowanym
przy delfinarium można bawić się cały dzień w niezliczonej ilości
basenów. Replika pirackiego statku, kolumny i rzeźby zatopione
w wodzie i ławice kolorowych rybek dostarczą niezapomnianych
wrażeń, a dzieci będą mogły poczuć się niczym odkrywcy legendarnej Atlantydy. Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi i fanów
wodnych atrakcji. Cena ok. 62 EUR/os.

Relaks
Dimçay – restauracja na wodzie
Zaledwie 10 km od Alanyi znajduje się urocze miejsce piknikowe, w szczególności lubiane przez Turków. To właśnie tutaj – na
rzece Dimçay, znaleźć można wiele restauracji unoszących się na
wodzie! Jest to idealne miejsce na wypoczynek oraz orzeźwienie,
bowiem woda jest stosunkowo chłodna (nawet podczas letnich
upałów).
Plaża Kleopatry
Piaszczysta plaża, jedna z najpiękniejszych w Turcji, położna
w Alanyi. Podobno to właśnie tu piękna Kleopatra spotykała się
z Markiem Antoniuszem i zażywała kąpieli. Przy plaży znajduje
się słynna jaskinia Damlatas. Plaża Kleopatry jest plażą publiczną,
ale za korzystanie z parasoli, leżaków bądź sprzętu do sportów
wodnych trzeba uiścić opłatę.

Kuchnia
Maraş dondurmasi-lody cięte nożem
Będąc w Turcji koniecznie trzeba spróbować lodów maraş – ich
konsystencja jest bardziej zwarta i nie rozpuszczają się tak szybko.
Lody na bazie koziego mleka zawdzięczają swoja gęstość dodatkowi dwóch specyficznych składników: są to salep i mastyks.
Salep to rodzaj mąki, która powstaje z bulw dzikich orchidei
a mastyks to żywica o charakterystycznym smaku, pozyskiwana
z krzewu rosnącego w regionie Morza Egejskiego. Bywają tam
tak twarde, że trzeba je jeść nie łyżeczką a nożem i widelcem.
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Pamukkale
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Spokojne
wakacje 50+
•
•

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!

• •

Specjalna oferta dla Klientów 50+
Terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie
Zakwaterowanie w hotelu Bilkay Hotel *** lub
Ramira City Hotel ****
Wyżywienie All Inclusive
Przyjemne temperatury
Jedna wycieczka lokalna w cenie dobrana w taki sposób,
aby uniknąć zbędnego pośpiechu
Opieka profesjonalnych, polskojęzycznych rezydentów

•

•

Turcja – Riwiera Turecka

Dzień 1 Wyloty z Polski. Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na poszczególnych
lotniskach na 2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na
www.R.pl/rozklady.
Dzień 2-3 Czas na wypoczynek, kąpiele
morskie i słoneczne, udział w wycieczkach lokalnych itp.
Dzień 4 Po śniadaniu, wyjazd z hotelu na
całodniową wycieczkę do Antalyi - przeszło
milionowej metropolii malowniczo położnej nad
Morzem Śródziemnym oraz otoczonej majestatycznymi górami Taurus. Miasto leży na umownej
granicy między historycznymi krainami - Licją na
zachodzie oraz Pamfilią na wschodzie. Poznawanie Antalyi zaczniemy od wizyty w uroczym
porcie, z którego udamy się na dwugodzinny rejs
po zatoce. Z pokładu statku zobaczymy zapierający dech w piersiach Wodospad Duden, którego
kaskady z wysokości 40 metrów spadają wprost
do Morza Śródziemnego. W Antalyi będzie także
możliwość zakupu słynnych tureckich wyrobów
jubilerskich. Odwiedzimy również Muzeum
Archeologiczne oraz przejdziemy przez słynną
Bramę Hadriana, będącą w starożytności jedyną drogą prowadzącą do miasta. Pospacerujemy
także po urokliwych uliczkach najstarszej części
Antalyi - dzielnicy Kaleici, pełnej magicznych
zakątków oraz zabytków. Podczas zwiedzania
przerwa na lunch (posiłek i napoje we własnym
zakresie). Wieczorem powrót do hotelu.
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Dzień 5-7 Czas na wypoczynek, kąpiele
morskie i słoneczne, udział w wycieczkach lokalnych itp.
Dzień 8 Wykwaterowanie z hotelu, transfer
na lotnisko, powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 7 rozpoczętych dób hotelowych,
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę
polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu podczas wycieczki oraz usługi przewodnika
lokalnego (ok. 30 EUR/os), wycieczek lokalnych,
posiłków i napoi innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, innych
wydatków osobistych oraz wizy tureckiej.
Uprzejmie informujemy że od dnia 26.04.2019
w Turcji przestaną być honorowane banknoty
o nominale 500 EUR. W związku z tym nie będzie
możliwości opłacania pakietów płatnych pilotowi oraz wycieczek lokalnych banknotami o tym
nominale. Prosimy o poinformowanie Klientów.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy tureckiej przez
obywateli Polski niezbędna jest wiza oraz paszport ważny co najmniej 150 dni od daty wjazdu
do Turcji oraz 60 dni od momentu wygaśnięcia
ważności wizy. Szczegółowe informacje na stronie R.pl.

HOTEL: Bilkay ***

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

HOTEL: Ramira City Hotel ****

Termin
cena w promocji od
11.04 - 18.04
1449
18.04 - 25.04
1420
25.04 - 02.05
1449
29.04 - 06.05
1499
02.05 - 09.05
1449
06.05 - 13.05
1420
09.05 - 16.05
1449
03.10 - 10.10
1449
10.10 - 17.10
1449
17.10 - 24.10
1420
24.10 - 31.10
1149
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (3-7 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od

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

cena katalogowa
3399
3349
3349
3349
3270
3270
3270
3270
3270
3270
3230
1530
1530
250

Termin
cena w promocji od cena katalogowa
11.04 - 18.04
1580
3499
18.04 - 25.04
1599
3549
25.04 - 02.05
1649
3699
29.04 - 06.05
1680
3720
02.05 - 09.05
1649
3630
06.05 - 13.05
1649
3630
09.05 - 16.05
1649
3699
03.10 - 10.10
1749
3799
10.10 - 17.10
1649
3630
17.10 - 24.10
1620
3630
24.10 - 31.10
1299
3630
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1599
Dopłata za pok. 1 os. od
640

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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 ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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

więcej na: R.pl

Kod imprezy: TSA

Kod imprezy: TSA

CENA OD

CENA OD

1149 zł

1299 zł
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Ramira City Hotel – Alanya
Kategoria lokalna:

****

Hotel tylko dla osób powyżej 16 roku życia. Największą zaletą hotelu jest jego położenie w samym sercu tętniącej życiem Alanyi oraz
bardzo eleganckie pokoje. Oferta dla osób które po słonecznych kąpielach w ciągu dnia, pragną zasmakować życia nocnego w centrum
turystycznego kurortu.
m do malowniczego portu i tętniącego życiem centrum miasta.
W pobliżu hotelu znajdują się liczne bary, restauracje, bazarki
i sklepy. Odległość od lotniska w Antalyi ok. 125 km.

Plaża
Do słynnej plaży Kleopatry ok. 600 metrów. Do plaży dowozi
bezpłatny hotelowy bus. Leżaki, parasole i materace na plaży
dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, 2 windy, restauracja główna, bar przy basenie, bar na plaży, basen, taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami
i parasolami. Ręcznik kąpielowe (pobranie bezpłatne, wymiana
1 EUR/ 7 Lir tureckich).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-09:30), późne śniadanie (09:3010:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dostępne w godzinach
10:00-24:00. All Inclusive nie obejmuje napoi importowanych,
soków ze świeżo wyciskanych owoców, kawy po turecku, posiłków i napojów na plaży.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny w wersji soft: 2 razy w tygodniu wieczorne show. Brak codziennych animacji rekompensuje
świetne położenie hotelu w pobliżu lokalnych atrakcji.

Internet
Pokoje
Hotel posiada 84 przestronne, nowocześnie urządzone pokoje
standardowe, o pow. ok. 18-21 m2, dla 2 os. dorosłych i osoby na
dostawce. Pokoje wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat.,

telefon, sejf (dodatkowo płatny 2,5 EUR/dzień), minibar (woda
uzupełniana codziennie), zestaw do parzenia kawy i herbaty.
Wszystkie pokoje posiadają umeblowany balkon.

Internet Wi-Fi na terenie hotelu i w pokojach dostępny bezpłatnie.
www.ramirahotels.com/city/

Położenie
Hotel położony jest w centrum Alanyi, w odległości zaledwie 500

Bilkay – Alanya
Kategoria lokalna:

***

Znakomita lokalizacja w pobliżu przepięknej plaży Kleopatry i w zasięgu spaceru do bogatej oferty życia nocnego, jaką daje Alanya.
Polecamy szczególnie parom oraz osobom nastawionym na wieczorne rozrywki i zwiedzanie.
znajduje się ok. 150 m od hotelu. Odległość od lotniska w Antalyi
ok. 125 km. Ok 100 metrów od hotelu ciągnie się piękny deptak
wzdłuż morza, gdzie zakupić można tradycyjne tureckie lody
z koziego mleka i świeżo wyciskane soki z owoców.

Plaża
Do słynnej plaży Kleopatry jedynie ok. 100 m (przejście przez
ulicę). Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 6 EUR/dzień/komplet
– plaża publiczna).

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego. Recepcja, winda, lobby,
restauracja główna, bar. Basen z wydzielonym brodzikiem, leżaki
i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie. Sejf (ok. 15 EUR/
tydzień). Hotel nie prowadzi serwisu ręczników kąpielowych.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (08:00-09:00), późne śniadanie (09:0010:00) lunch (12:00-13:30), obiadokolacja (18:30-20:30). Napoje
bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dostępne są w barze (10:0022:00). Bar na plaży płatny dodatkowo. All Inclusive nie obejmuje
napoi importowanych, soków ze świeżo wyciskanych owoców,
kawy po turecku i lodów, konsumpcji po 22:00.

Program sportowy i animacyjny

Pokoje
Hotel dysponuje 60 pokojami typu standard (pow. ok. 15 m2)
dla 2 osób dorosłych (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej
w formie normalnego lub składanego łóżka). Pokoje wyposażone
są w: łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV, telefon, mini lodówkę, umeblowany
balkon. Na potwierdzenie pokoje rodzinne dwupomieszczeniowe

(27 m2) z dwiema łazienkami dla max. 5 osób. Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Położenie

Hotel nie prowadzi animacji. Na plaży siatkówka plażowa. Płatne
dodatkowo: sporty wodne na plaży (skutery wodne, kajaki, parasailing, nurkowanie, rowery wodne i inne).

Internet
Internet Wi-Fi bezpłatny w lobby.
www.bilkayhotel.com.tr

Hotel zlokalizowany jest ok. 1 km od ścisłego centrum Alanyi
z pięknym portem, licznymi barami, restauracjami, bazarem
i licznymi sklepami. Najbliższy przystanek lokalnej komunikacji
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Long Beach Resort & Spa – Turkler
Kategoria lokalna:

*****

Fantastyczna oferta dla wszystkich, którzy na wakacjach pragną przede wszystkim dobrze się bawić. W tym hotelu nie sposób się nudzić.
Fantastyczne aquaparki, bardzo bogata oferta All Inclusive, szeroki wybór typów pokoi oraz bardzo dobry serwis sprawiają, że to świetny
wybór zarówno dla rodzin z dziećmi jak i par pragnących odpocząć w luksusowych warunkach.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Royal

Dla rodzin

Położenie
Hotel położony w Turkler, na ogromnym terenie (ok. 75 ha) w zadbanym ogrodzie. Do Alanyi ok. 20 km. Do lotniska w Antalyi
ok. 90 km.

Plaża
Tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Część plaży piaszczysta,
część piaszczysta z drobnym żwirkiem. Przejście tunelem pod
ulicą. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki na plaży.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 9-piętrowego budynku głównego, willi z prywatnymi basenami oraz drewnianych domków rodzinnych (chalet). Recepcja 24 h, restauracja główna, restauracje a’la carte
(płatne dodatkowo, wymagana rezerwacja), 15 różnych barów,
8 basenów w tym jeden z zewnętrznymi jacuzzi, basen ze słoną
wodą, brodziki dla dzieci, 3 aquaparki: dla dorosłych z 11 zjeżdżalniami, tropikalna wyspa, dla dzieci w formie statku pirackiego oraz
dla najmłodszych z kilkoma różnymi zjeżdżalniami i atrakcjami).

Pokoje
748 pokoi, pokoje standardowe (ok. 30-33 m2) dla max 3 os.
dorosłych i dziecka (dostawki w formie sofy). Wyposażone są
w: łazienkę z wanną, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną
klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (soft drinki
w dniu przyjazdu, woda uzupełniana codziennie), balkon. Pozostałe typy pokoi opisane na R.pl

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (19:00-21:00),
nocne przekąski (24:00-01:00), szeroki wybór przekąsek w ciągu dnia, lody (bar przy basenie/na plazy) 11:00-17:00, placki
gozleme (bar przy basenie/na plazy) 11:00-17:00, kawa, herbata,
ciasto (Arabica Coffee House) 11:00-18:00, podwieczorek. Nocne
przekąski (23:00-06:00). Napoje bezalkoholowe, lokalne alkoholowe oraz część alkoholi importowanych dostępne w barach
(10:00-02:00). Dodatkowo płatne: pozostałe napoje alkoholowe
importowane, soki ze świeżych owoców.

Program sportowy i animacyjny
Bardzo bogaty program sportowy i animacyjny: zabawy przy
basenie, muzyka na żywo. Ponadto: siatkówka plażowa, 2 kor-
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Aquapark

ty tenisowe (sprzęt do gry i oświetlenie płatne dodatkowo ok.
10 EUR/godz.), mini golf, siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka,
jacuzzi, tenis stołowy, rzutki, kino, dyskoteka pod gołym niebem.
Dla dzieci: mini kluby, lunapark (19:30-20:30). Płatne dodatkowo:
centrum SPA, bogato wyposażona sala gier, kręgle, bilard, kino
7D.

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.longbeach.com.tr

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2349
3580
Maj od
2499
4170
Czerwiec od
3449
6070
Lipiec od
4149
7470
Sierpień od
3899
6670
Wrzesień od
3149
5299
Październik od
2370
3749
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2149
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
599

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
4199
6230
4699
7470
6270
10649
7430
12999
7020
11649
5770
9349
4220
6770
2999
599

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2349 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Aska Lara – Lara
Kategoria lokalna:

*****

Wspaniały hotel dla całej rodziny oraz osób które lubią na wakacjach spędzać czas aktywnie. Wspaniała strefa przy plaży pełna atrakcji
sportowych. Dodatkowym atutem jest bogaty Ultra All Inclusive i krótki transfer z lotniska.
Ultra All Inclusive

Fit & Fun

Royal

Dla rodzin

Aquapark

szczególnie polecamy

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Luksusowy, 10-piętrowy hotel w Larze. Do centrum miasta ok.
6 km, do lotniska w Antalyi ok. 12 km.
Piaszczysto - żwirowa, prywatna plaża w odległości ok. 500 m od
hotelu. Leżaki, parasole i ręczniki dostępne bezpłatnie. Do plaży
kursuje bezpłatny, klimatyzowany bus. Dostępny w godzinach
08:30-24:00 co 10 minut.

Hotel prowadzi program bogaty program animacyjny. Zabawy
w ciągu dnia przy basenach. Ponadto tenis stołowy, aerobik,
mini futbol, tenis stołowy, kort tenisowy (bezpłatny), mini klub,
plac zabaw, park rozrywki, kino, łucznictwo, wiatrówka, Texas
Cowboy Town. Dodatkowo płatne: centrum Spa, jacuzzi, masaże, kręgielnia, bilard, sporty wodne, lekcje tenisa, park rozrywki
Adventure Park.

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja, lobby, 6 wind, restauracja główna, 4 restauracje ala
carte (płatne ok. 10 EUR/os. wymagana rezerwacja), bary: Panorama Bar, Brasserie, Central Bar, The Owl Night Club, Vitamin Bar,
Aska Bar, Ask’a Chef bar, Lounge bar, bar przy plaży, 7 basenów
zewnętrznych różnych rozmiarów, 2 baseny wewnętrzne, basen
dla dzieci, aquapark z 9 zjeżdżalniami. Bardzo bogata strefa przy
plaży oferująca baseny, korty tenisowe, bary z przekąskami. Płatne dodatkowo: centrum SPA, fotograf, fryzjer, usługi pralnicze.

Bezpłatne Wi-Fi na terenie hotelu.
www.askalararesortspa.com

Plaża

Pokoje
Hotel oferuje 545 przyjemnie urządzonych pokoi. Pokój standardowy – (pow. ok 20-24 m2) dla max. 3 os. dorosłych i dziecka
na dostawce (dostawki w formie sofy lub rozkładanego łózka),
wyposażone w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, klimatyzacja sterowana centralnie, telefon, TV-Sat., bezpłatny minibar
(uzupełniany), bezpłatny sejf, zestaw do przygotowania kawy
i herbaty, umeblowany balkon. Pokoje Eco Room – (pow. ok.
18 m2), dla max. 2 os. i dziecka na dostawce, nie posiadają balkonu. Pokój rodzinny – (pow. ok 48-50 m2) 2 sypialnie połączone
wewnętrznymi drzwiami. Connection Room – (pow. ok 40-48 m2)
2 pokoje standardowe połączone drzwiami.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (07:00-10:30), lunche (12:30-14:30),
obiadokolacje (19:00-21:30) w restauracji głównej Anka w formie
bufetu, nocne posiłki (00:00-01:30). Dodatkowo w ciągu dnia
szeroki wybór przekąsek zarówno w hotelu jak i na plaży. Lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wybranych barach 24 h.
Płatne dodatkowo: część napoi importowanych.

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1999
3399
Maj od
2170
3849
Czerwiec od
2520
4499
Lipiec od
3199
5799
Sierpień od
3130
5570
Wrzesień od
2399
4220
Październik od
2170
3749
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2130
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
2130

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4349
6699
4630
7430
5220
8520
6349
10699
6230
10299
5020
8049
4630
7270
3070
3070

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł
35

Turcja

Riwiera Turecka

Waterworld Belek by MP Hotels (ex. Magic Life Waterworld) – Belek
Kategoria lokalna:

*****

11 basenów, prywatna plaża z turkusowym wybrzeżem, komfortowo zaprojektowane pokoje, bogaty program dziennych i wieczornych
animacji - to wszystko sprawi, że to będę Twoje niezapomniane, błogie wakacje! Hotel cieszy się dużym powodzeniem wśród Klientów,
którzy doceniają go szczególnie za doskonałą obsługę i wyśmienitą kuchnię.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Fit & Fun

Royal

Aquapark

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

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

36

Turcja

Riwiera Turecka

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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

Program sportowy i animacyjny

Luksusowy hotel położony w pięknym, zadbanym ogrodzie - zlokalizowany ok. 2 km od centrum Belek, niecałe 5 km od Kadriye
i ok. 35 km od lotniska w Antalyi.

Hotel nastawiony na świetną zabawę w ciągu dnia i wieczorami.
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych: gry i zabawy przy basenie, aerobik, siłownia. Ponadto, na terenie hotelu
znajduje się aquapark, centrum SPA ze strefą relaksu (masaże
dodatkowo płatne). Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub z polskim
animatorem, plac zabaw.

Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży z drobnym żwirkiem. Leżaki, parasole i ręczniki
dostępne są bezpłatne.

Internet

Do dyspozycji gości

Darmowy dostęp do Wi-Fi na terenie całego obiektu.

Recepcja 24h, punkt wymiany walut, główna restauracja serwująca posiłki w formie bogatego bufetu, 4 restauracje ala carte
(płatne dodatkowo), bary: m.in bar przy basenie, bary na plaży,
„Disco bar” (płatny dodatkowo) oraz „Coco bar” – serwujący szeroki wybór alkoholi premium (płatny dodatkowo). 11 basenów, 7
zjeżdżalni oraz brodziki dla dzieci.

KOD IMPREZY: TRA

Pokoje
W hotelu znajduje się 770 pokoi. Pokoje standardowe w bungalowach w ogrodzie (pow. ok. 25 m2) wyposażone w łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, sejf, minibar (uzupełniony w dniu przyjazdu), TV-Sat.,
telefon. Balkon lub taras. Na zapytanie możliwość wstawienia
łóżeczka dla dziecka do 2 lat – do potwierdzenia na miejscu.
Dodatkowo dostępne pokoje rodzinne typu bungalow (pow. ok.
32 m2) dla max. 3 dorosłych lub 3 dorosłych i dziecka na dostawce, który składa się z 2 pokoi połączonych drzwiami. Pokoje
rodzinne typu bungalow superior (pow. ok. 48-52 m2) dla max. 4
osób. Składają się z dwóch pokoi połączonych drzwiami. Pokoje
standardowe z widokiem na morze zlokalizowane w budynku
głównym o pow. ok. 28 m2 dla max. 3 os.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (19:00-21:30), nocne
przekąski (24:00-02:00), szeroki wybór przekąsek w ciągu dnia.
Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe oraz wybrane napoje
importowane dostępne w godzinach (10:00-02:00). Płatne dodatkowo: pozostałe napoje importowane.

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2170
3630
Maj od
1970
3370
Czerwiec od
2620
4870
Lipiec od
3270
6270
Sierpień od
2799
5049
Wrzesień od
2070
3870
Październik od
1970
3370
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2149
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1199

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
4630
7070
4299
6630
5399
9149
7130
12149
6349
10099
4470
7470
4299
6630
3120
1170

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1970 zł
37

Turcja

Riwiera Turecka

Starlight Resort Hotel – Kizilagac
Kategoria lokalna:

*****

Luksusowy nowoczesny hotel położony na dużym zadbanym terenie, który polecamy dla szczególnie wymagających Klientów. Największą
zaletą hotelu są eleganckie pokoje, niezwykle bogata formuła Ultra All Inclusive oraz bardzo szeroki wybór typów pokoi co pozwoli
dopasować ofertę dla każdego Klienta. Część opisanej infrastruktury dostępna w siostrzanym hotelu Sunrise Resort.
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Royal

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Riwiera Turecka

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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 Kizilagac, na bardzo dużym terenie w zadbanym ogrodzie. Wraz z siostrzanych hotelem Sunrise Resort
Hotel tworzy jeden kompleks hotelowy. Do Manavgat ok. 8 km,
do antycznego Side ok. 10 km. Do lotniska w Antalyi ok. 75 km
(transfer ok. 90min).

Plaża
Hotel położony przy szerokiej, pięknej, piaszczystej plaży z drobnym żwirkiem. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki na plaży.

Do dyspozycji gości:
Recepcja 24 h, restauracja główna, restauracja tylko dla dorosłych, 12 restauracji ala carte: restauracja śródziemnomorska dostępna raz na pobyt wymagana rezerwacja, pozostałe 11 restauracji ala carte – płatne dodatkowo. 8 barów, bary z przekąskami. 3
baseny, aquapark z 11 zjeżdżalniami, basen dla osób pow. 16 roku
życia, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.

Pokoje
W hotelu znajduje się 811 pokoi zlokalizowanych w budynku
głównym i 18 budynkach w ogrodzie. Pokoje standardowe w budynku głównym elegancko urządzone (ok. 41 m2) dla max. 3 os.
dorosłych (dostawki w formie normalnego łóżka lub/i sofy).
Wyposażone są w: łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarkę
do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon,
bezpłatny sejf, uzupełniany minibar, serwis do przygotowania
kawy i herbaty, balkon. Pozostałe typy pokoi opisane na R.pl.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (19:00-21:00),
nocne przekąski (23:00-24:00), nocny bufet (01:00-06:00),
bardzo szeroki wybór przekąsek w ciągu dnia (11:00-18:00),
lody, placki gözleme, stoisko z owocami. Napoje bezalkoholowe,
lokalne alkoholowe oraz część importowanych dostępne 24 h
w wybranym barze, w pozostałych barach w godzinach otwarcia, świeżo wyciskane soki serwowane do śniadania. Dodatkowo
płatne: napoje alkoholowe importowane.

Program sportowy i animacyjny
Bardzo bogaty program sportowy i animacyjny: zabawy przy basenie i w ogrodzie m.in.: aerobik, step, łucznictwo, rzutki, wodne

polo, muzyka na żywo, wieczorne show. Ponadto: siatkówka plażowa, 30 kortów tenisowych (rezerwacja płatna ok. 20 EUR), sauna, łaźnia turecka, tenis stołowy, rzutki, dyskoteka, kajaki. Płatne
dodatkowo: centrum SPA, sporty wodne na plaży, bilard, centrum
gier, mini golf, kręgle, squash, koszykówka, ścianka wspinaczkowa, jazda konna. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub z polskim
animatorem, plac zabaw.

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.starlight.com.tr

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2799
4370
Maj od
2570
4070
Czerwiec od
2899
4799
Lipiec od
3470
5699
Sierpień od
3349
5399
Wrzesień od
2849
4699
Październik od
2570
4049
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2220
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
899

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4849
7470
4470
6970
5020
8199
5970
9699
5770
9199
4930
8020
4470
6930
3270
870

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2570 zł
39

Turcja

Riwiera Turecka

Sunrise Resort Hotel – Kizilagac
Kategoria lokalna:

*****

Elegancki i nowoczesny hotel położony na dużym zadbanym terenie, który polecamy szczególnie dla rodzin z dziećmi oraz osób które lubią
spędzać wakacje aktywnie. Największą zaletą hotelu jest piękny ogród, niezwykle bogata formuła Ultra All Inclusive oraz bardzo szeroki
wybór atrakcji dostępnych w hotelu. Część opisanej infrastruktury dostępna w siostrzanym hotelu Starlight Resort.
Ultra 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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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 Kızılağaç, na bardzo dużym terenie w zadbanym ogrodzie. Wraz z siostrzanych hotelem Starlight Resort
Hotel tworzy jeden kompleks hotelowy. Do Manavgat ok. 8 km,
do antycznego Side ok. 10 km. Do lotniska w Antalyi ok. 75 km.

Plaża
Hotel położony przy szerokiej, pięknej, piaszczystej plaży z drobnym żwirkiem. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki na plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna, 12 restauracji ala carte: restauracja turecka dostępna raz na pobyt wymagana rezerwacja,
pozostałe 11 restauracji ala carte – płatne dodatkowo. 7 barów,
bary z przekąskami. 2 baseny, aquapark z 11 zjeżdżalniami, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.

plażowa, 30 kortów tenisowych, rezerwacja płatna ok. 20 EUR,
sauna, łaźnia turecka, tenis stołowy, rzutki, dyskoteka, kajaki.
Płatne dodatkowo: centrum SPA, sporty wodne na plaży, bilard,
centrum gier, mini golf, kręgle, koszykówka, ścianka wspinaczkowa, jazda konna. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub z polskim
animatorem, plac zabaw.

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.sunrise.com.tr

Pokoje

KOD IMPREZY: TRA

W hotelu znajdują się 504 pokoje zlokalizowane w budynku
głównym i 14 budynkach w ogrodzie. Pokoje standardowe w budynku głównym przyjemnie urządzone (ok. 28 m2) dla max. 3
os. dorosłych (dostawki w formie normalnego łóżka lub/i sofy).
Wyposażone są w: łazienkę z wanną, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf,
uzupełniany minibar, serwis do przygotowania kawy i herbaty,
balkon. Pozostałe typy pokoi opisane na R.pl

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2799
4320
Maj od
2549
4020
Czerwiec od
2870
4770
Lipiec od
3430
5649
Sierpień od
3320
5349
Wrzesień od
2830
4630
Październik od
2549
4020
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2099
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
899

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (19:00-21:00),
nocne przekąski (23:00-24:00), nocny bufet (01:00-06:00),
bardzo szeroki wybór przekąsek w ciągu dnia (11:00-18:00),
lody, placki gözleme, stoisko z owocami. Napoje bezalkoholowe,
lokalne alkoholowe oraz część importowanych dostępne 24 h
w wybranym barze, w pozostałych barach w godzinach otwarcia,
świeżo wyciskane soki serwowane do śniadania. Dodatkowo płatne: napoje alkoholowe importowane, soki ze świeżych owoców
w pozostałych godzinach.

Program sportowy i animacyjny
Bardzo bogaty program sportowy i animacyjny: zabawy przy basenie i w ogrodzie m.in.: aerobik, step, łucznictwo, rzutki, wodne
polo, muzyka na żywo, wieczorne show. Ponadto: siatkówka

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4849
7399
4430
6899
4970
8149
5899
9599
5720
9099
4899
7899
4430
6899
3020
870

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2549 zł
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Riwiera Turecka

Sea World Resort & Spa – Kizilagac
Kategoria lokalna:

*****

Bardzo elegancki i nowoczesny hotel, który polecamy dla rodzin z dziećmi oraz osób nastawionych na aktywne spędzanie czasu, zarówno
w ciągu dnia jak i wieczorami. Dodatkowo duży, zielony teren wokół hotelu pozwala na wypoczynek w przyjaznym otoczeniu. Atutami hotelu
są uże, eleganckie pokoje i bogaty program All Inclusive.
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Royal

Położenie
Hotel położony w Kızılağaç, na bardzo dużym terenie (ok. 50 ha)
w zadbanym ogrodzie. Do Manavgat ok. 10 km, do Side ok. 15 km.
Do lotniska w Antalyi ok. 70 km

Plaża

Dla rodzin

wy, rzutki, dyskoteka. Dla dzieci: mini klub, program animacyjny.
Płatne dodatkowo: centrum SPA, napoje w dyskotece.

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.seadenhotels.com

Hotel położony przy szerokiej, piaszczysto-żwirowej plaży. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki na plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna, 3 restauracje a’la carte: turecka, dalekowschodnia, włoska (możliwość skorzystania z jednej
raz na tydzien, wymagana rezerwacja), 7 różnych barów, m.in.:
lobby bar, snack bar, bar na plaży. 3 baseny w tym jeden z 4 zjeżdżalniami (czynne w określonych godz.), brodzik dla dzieci ze
zjeżdżalniami, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.

Pokoje

KOD IMPREZY: TRA

W hotelu znajduje się 673 pokoi. Pokoje standardowe (ok. 30 m2)
dla max 3 os. dorosłych (dostawki w formie normalnego łóżka
lub/i sofy). Wyposażone są w: łazienkę z wanną lub prysznicem,
suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
TV Sat., telefon, sejf (bezpłatny), minibar (soft drinki, piwo i woda
w dniu przyjazdu, woda uzupełniana codziennie, soft drinki oraz
piwo raz w tygodniu), serwis do przygotowania kawy i herbaty,
balkon. Pozostale typy pokoi opisane na R.pl

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1720
2499
Maj od
1970
2920
Czerwiec od
2720
4299
Lipiec od
3020
5020
Sierpień od
2920
4670
Wrzesień od
2399
3730
Październik od
2049
3170
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1630
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
549

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-10:30), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (18:30-21:00),
nocne przekąski (23:00-24:00), nocny bufet (01:00-07:00),
szeroki wybór przekąsek w ciągu dnia (12:30-15:00), lody, placki
gözleme (11:00-15:30). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dostępne 24 h w wybranym barze, w pozostałych barach
w godzinach otwarcia. Dodatkowo płatne: napoje alkoholowe
importowane, soki ze świeżych owoców.

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program sportowy i animacyjny: zabawy przy basenie,
muzyka na żywo, 1 w tygodniu wieczór turecki. Ponadto: siatkówka plażowa, 2 korty tenisowe (wypożyczenie sprzętu – wymagany
depozyt, oświetlenie płatne dodatkowo ok. 15 EUR/godz.), mini
piłka nożna, siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka, tenis stoło-
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7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3049
4349
3470
5049
4720
7349
5220
8549
5049
7970
4199
6399
3599
5470
2199
549

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1720 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Sea Planet Resort and Spa – Kizilot
Kategoria lokalna:

*****

Bardzo elegancki hotel, którego główną zaletą jest rozbudowana strefa basenowa gwarantująca rozrywkę zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Fantastyczna oferta dla wszystkich, którzy na wakacjach pragną przede wszystkim dobrze się bawić. Bogata oferta All Inclusive oraz bardzo
dobry serwis sprawiają, że to idealny hotel na wakacyjny wypoczynek.
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Aquapark

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony w Kızılot, w zadbanym ogrodzie. Do Manavgat
ok. 12 km, do Side ok. 17 km. Do lotniska w Antalyi ok. 72 km.

Bogaty program sportowy i animacyjny: zabawy przy basenie,
wieczorne show, 1 raz w tygodniu wieczór turecki. Ponadto:
siatkówka plażowa, kort tenisowy (wypożyczenie sprzętu - wymagany depozyt, oświetlenie płatne dodatkowo ok. 15 EUR/
godz.), siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka, tenis stołowy,
rzutki, dyskoteka. Dla dzieci: mini klub, program animacyjny.
Płatne dodatkowo: centrum SPA, bilard (ok. 8 EUR/godz.), napoje w dyskotece.

Plaża
Hotel położony przy szerokiej, piaszczysto-żwirowej plaży. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna, 5 restauracji a’la carte: turecka,
dalekowschodnia, włoska, rybna, meksykańska (możliwość skorzystania z jednej raz na pobyt, wymagana rezerwacja), 7 różnych
barów, m.in.: lobby bar, pool bar, snack bar, bar na plaży, Moonlight bar 24 h. 3 baseny: 1 bardzo duży o nieregularnych kształtach,
basen z 6 zjeżdżalniami (czynne w określonych godz.), brodzik
dla dzieci z kilkoma zjeżdżalniami.

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie w lobby i w pokojach.
www.seadenhotels.com

Pokoje

KOD IMPREZY: TRA

W hotelu znajduje się 460 pokoi. Pokoje standardowe (ok. 2830 m2) dla max 3 os. dorosłych (dostawki w formie normalnego
łóżka lub/i sofy). Wyposażone są w: łazienkę z prysznicem (brak
wanny) suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (ok. 2 EUR/dzień), minibar (soft
drinki i woda w dniu przyjazdu, woda uzupełniana codziennie,
soft drinki i piwo raz w tygodniu), serwis do przygotowania
kawy i herbaty, balkon. Pokoje eco posiadają widok na otoczenie
hotelu i nie mają balkonu. Pozostałe wyposażenie jak w pokoju
standardowym. Na potwierdzenie: pokoje rodzinne 2-pomieszczeniowe (ok. 48 m2) dla max 4 os. dorosłych. Wyposażone jak
pokoje standardowe oraz pokoje rodzinne delux (ok. 64 m2):
2 sypialnie, salonik wypoczynkowy. Brak pokoi rodzinnych delux
z widokiem na morze. Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka
do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1699
2430
Maj od
1949
2870
Czerwiec od
2720
4299
Lipiec od
3030
5049
Sierpień od
2920
4670
Wrzesień od
2370
3649
Październik od
2020
3120
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1620
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
520

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-10:30), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (18:30-21:00),
nocna zupa (23:30-24:30), nocny bufet (01:00-07:00), szeroki
wybór przekąsek w ciągu dnia (12:00-15:30), lody, placki gözleme.
Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dostępne 24/h w wybranym barze, w pozostałych w godzinach otwarcia. Dodatkowo
płatne: napoje alkoholowe importowane, soki ze świeżych owoców.
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dni
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dni

14

dni

CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
2999
4230
3430
4970
4720
7349
5230
8599
5049
7970
4130
6270
3549
5399
2130
530

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1699 zł
43

Turcja

Riwiera Turecka

Miarosa Ghazal Resort – Goynuk
Kategoria lokalna:

*****

Idealny hotel na rodzinne wakacje! Osoby, które cenią sobie wypoczynek w hotelu zapewniającym szereg atrakcji oraz komfortową
architekturę w otoczeniu naturalnego piękna tuż przy plaży będą zachwycone! Dodatkowym atutem jest bliskość Kemer.
Ultra 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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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!

Siedmiopiętrowy, luksusowy hotel (odnowiony w 2015 r.) znajduje się w Goynuk tuż przy plaży w otoczeniu bujnej zieleni. Do
centrum Kemer ok. 5 km, 39 km od Antalyi i 46 km od lotniska.

pokazy, imprezy na plaży, wieczory tematyczne); sauna, łaźnia
parowa, siłownia. Za dodatkową opłatą: lekcje surfowania, paralotnia, centrum SPA. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub z polskim
animatorem, plac zabaw.

Plaża

Internet

Prywatna, piaszczysta plaża o długości 100 m. Ręczniki, leżaki
i parasole dostępne są bezpłatnie.

Wi-Fi na terenie hotelu jest bezpłatne.
www.ghazalresort.com

Położenie

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, punkt wymiany walut, 4 windy, restauracja
główna, 2 restauracje ala carte (włoska i rybna, bezpłatne raz
na pobyt, wymagana rezerwacja), 7 barów m.in.: w lobby, przy
basenie, basen kryty, basen zewnętrzny, basen dla dzieci, aqua
park z 3 zjeżdżalniami, relaksacyjny basen tylko dla dorosłych.
Za dodatkową opłatą: możliwość wypożyczenia samochodu lub
roweru, pralnia, fryzjer, lekarz.

Pokoje
Hotel 348 pokoi. Pokoje standardowe (pow. ok. 26 m2) dla max.
3 os. dorosłych i dziecka na dostawce. Wyposażone w łazienkę
z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, szlafrok, klapki kąpielowe, centralnie sterowaną klimatyzację, sejf, telefon, TV-Sat.,
bezpłatny minibar (uzupełniany), zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon. Dodatkowo dostępne pokoje standardowe z łóżkiem
piętrowym dla max. 4 osób (pow. ok. 26 m2), Pokoje rodzinne
typu suite dla max. 4 osób i dziecka na dostawce (pow. ok. 38 m2)
– wyposażony w 2 łazienki i 2 sypialnie.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive – posiłki w formie bufetu w wyznaczonych restauracjach i barach: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (19:00-21:30),
przekąski (11:00-16:00), nocne przekąski (01:00-07:00), tradycyjny turecki przysmak gözleme (11:00-16:00), desery (12:0018:00; 16:00-18:00), lody (14:00-16:00), pizza i lokalny street food
(w sekcji tylko dla dorosłych – 11:00-18:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole dostępne 24 h w wybranym barze.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych
w dzień (m.in. aerobik, lekcje tańca, koszykówka, boccia, siatkówka plażowa) i wieczorem (m.in. muzyka na żywo, profesjonalne

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2230
3699
Maj od
1999
3399
Czerwiec od
2449
4370
Lipiec od
2599
4570
Sierpień od
2570
4549
Wrzesień od
2099
3820
Październik od
1999
3449
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2170
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1199

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4730
7199
4349
6699
5099
8299
5349
8649
5299
8599
4520
7399
4349
6770
3170
1199

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł
45

Turcja

Riwiera Turecka

Royal Alhambra – Evrenseki
Kategoria lokalna:

*****

Stylowy i komfortowy hotel o bogatej infrastrukturze i bardzo dobrym serwisie sprawiają że jest to oferta dla wymagających Gości.
Eleganckie wnętrza, bardzo przestronne pokoje, piękna plaża oraz spokojna okolica sprawiają że to idealne miejsce na wakacyjny
wypoczynek, a jednocześnie dzięki ilości atrakcji nie sposób się tu nudzić.
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony w Çolaklı, na dużym, zadbanym terenie. Do Manavgat ok. 15km, do Side ok. 10 km. Do lotniska w Antalyi ok. 40 km.

Bogaty program sportowy i animacyjny: zabawy przy basenie,
wieczorne show, wieczór turecki, muzyka na żywo, pokazy tańca.
Ponadto: siatkówka plażowa, siłownia, aerobik, sauna, jacuzzi,
łaźnia turecka, tenis stołowy, rzutki, dyskoteka. Dla dzieci: mini
klub, program animacyjny. Płatne dodatkowo: bogato wyposażone centrum SPA, bilard (ok. 8 EUR/godz.).

Plaża
Hotel położony przy pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki. Wzdłuż plaży promenada.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna, 5 restauracji a’la carte: turecka,
włoska, rybna, meksykańska oraz chińska (każda płatna ok. 10
EUR/os., wymagana rezerwacja), 7 różnych barów, m.in.: lobby
bar, pool bar, snack bar, bar na plaży, 7 basenów (5 zewnętrznych
i 2 wewnętrzne): 1 bardzo duży o nieregularnych kształtach, basen
z 5 zjeżdżalniami (czynne w określonych godz.), brodzik, basen
dla dzieci z trzema zjeżdżalniami, bezpłatny lunapark (dla dzieci
pow. 7 roku życia, dla młodszych dzieci-wymagana pisemna zgoda rodziców), plac zabaw.

Pokoje
W hotelu znajduje się 579 pokoi.
Pokoje superior (ok. 40-46 m2) dla max 3 os. dorosłych i dziecka
na dostawce (dostawki w formie normalnego, łóżka polowego
lub/i sofy). Wyposażone są w: łazienkę z wanną lub prysznicem,
suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat.,
telefon, bezpłatny sejf, uzupełniany minibar, serwis do przygotowania kawy i herbaty, klapki kąpielowe i balkon.
Na potwierdzenie: pokoje rodzinne 2-pomieszczeniowe (ok.
72 m2) dla max 4 os. dorosłych. Wyposażone jak pokoje standardowe. Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat
bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (13:00-14:30), obiadokolacja (19:00-21:30),
nocne przekąski (24:00-07:00), szeroki wybór przekąsek w ciągu
dnia: m.in. kebab, pizza, owoce, lody, cukiernia (16:00-24:00).
Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe oraz część napoi
importowanych dostępne w wybranym barze 24 h, w pozostałych barach w godzinach otwarcia. Dodatkowo płatne: napoje
alkoholowe importowane, soki ze świeżych owoców, napoje
w butelkach.
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Aquapark

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie całego hotelu.
www.royalalhambrapalace.com

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
3070
5070
Maj od
3499
5899
Czerwiec od
4549
8049
Lipiec od
5849
10549
Sierpień od
5570
9799
Wrzesień od
4599
8170
Październik od
2899
5549
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2399
Cena za dziecko (2-10 lat) już od
2020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5299
8649
6020
10020
7770
13620
9949
17799
9470
16549
7849
13820
5020
9449
3870
3399

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2899 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Lonicera Premium – Fuğla
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy, nowo otwarty hotel tylko dla dorosłych jest idealnym miejscem dla osób szukających leniwego wypoczynku i relaksu oraz
różnorodnych rozrywek. Eleganckie pokoje, lokalizacja bezpośrednio przy plaży oraz doskonały serwis to gwarancja udanych wakacji!
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Royal

+18 dla dorosłych

Położenie

Internet

Nowy, luksusowy 6-piętrowy hotel Lonicera Premium (tylko dla
dorosłych +18) położony jest przy zatoczce Fuğla, bezpośrednio
przy piaszczystej plaży. Do najbliższych sklepów dojdziesz spacerem w 5 minut. Do Alanyi ok. 20 km. Do lotniska w Antalyi ok.
100 km. Goście mogą korzystać z infrastruktury hoteli Lonicera
Resort and Spa i Lonicera World.

Bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi na terenie hotelu.
www.lonicera.com.tr
Zdjęcia są wizualizacją komputerową.

Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża. Ręczniki, parasole, leżaki dostępne
bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, główna restauracja serwująca posiłki
w formie bogatego bufetu, 2 restauracje a la carte (dodatkowo
płatne), 4 bary, 2 baseny (kryty i zewnętrzny), 2 jacuzzi. Płatne
dodatkowo: pralnia, wejście do dyskoteki (napoje bezpłatne).

Pokoje
W hotelu znajduje się 170 komfortowo zaprojektowanych pokoi.
Pokoje standardowe (pow. ok. 33 m2), wyposażone w łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-Sat., minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, sejf, balkon lub taras. Dostępne również pokoje połączone drzwiami oraz premium suite (pow. ok. 66 m2) z jacuzzi na
balkonie. Pozostałe wyposażenie jak w pokojach standardowych.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive – w formie bufetu: śniadanie (07:00-10:30),
lunch (12:30-14:30), tradycyjny turecki przysmak gözleme (10:3016:00), przekąski (10:30-16:00), kawa (16:00-18:00), obiadokolacja (19:00-21:00), nocny bufet (00:00-07:00). Lokalne alkohole
i napoje bezalkoholowe dostępne są w wyznaczonych barach na
terenie hotelu w godz. 10:00-02:30.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny: wodny aerobik, water polo,
boccia, rzutki, tenis (podświetlenie kortu tenisowego dodatkowo
płatne), siatkówka plażowa, koszykówka, sporty wodne (dodatkowo płatne); sauna, łaźnia parowa, siłownia. Dodatkowo płatne:
masaże, zabiegi kosmetyczne.

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1970
3230
Maj od
1799
2999
Czerwiec od
2020
3499
Lipiec od
2699
4749
Sierpień od
2430
3999
Wrzesień od
1999
3399
Październik od
1799
3099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4299
6399
4020
6020
4399
6849
5520
8949
5070
7699
4349
6699
4020
6199
2870

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł
47

Turcja

Riwiera Turecka

Lonicera Resort – Turkler
Kategoria lokalna:

**** *****

/

/

Fantastyczny hotel o wesołej, klubowej atmosferze. Hotel w ofercie od wielu sezonów – sprawdzony i doceniony przez naszych Klientów.
Polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi z uwagi na duży teren hoteli i szeroki wybór atrakcji. Duży plus za piękną, piaszczystą plażę
z łagodnym zejściem do morza – idealną nawet dla najmłodszych.
All Inclusive

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Riwiera Turecka

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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 Turkler, na zadbanym terenie. W pobliżu centrum handlowe, kilka barów, sklepów, restauracji. Do Alanyi ok.
20 km. Do lotniska w Antalyi ok. 100 km. Hotel składa się z części
4* Lonicera World i 5* Lonicera Resort&SPA.

Plaża
Hotel bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Leżaki, parasole,
ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 10 budynków, goście mogą bez przeszkód przemieszczać się między budynkami i korzystać z dowolnych atrakcji
na terenie całego hotelu (z wyłączeniem restauracji głównych
na 3 główne). 11 barów: przy basenach, fast food bary, w lobby,
w dyskotece, 7 basenów w tym 2 ze zjeżdżalniami czynnymi
w określonych godz., 7 brodzików, aquapark z 19 zjeżdżalniami,
8 brodzików, basen kryty, jacuzzi.

Pokoje
Na terenie resortu znajduje się ok. 1100 pokoi – dla max. 3 os. dorosłych i dziecka do 14 lat (dostawki w formie normalnego łóżka,
rozkładanej sofy lub wysuwanego łóżka). Pokoje standardowe 4*
(ok. 18-20 m2) wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat.,
telefon, sejf (ok. 2 EUR/dzień), minibar (woda uzupełniana codziennie) oraz nieduży balkon. Pokoje przytulne, ale dość małe,
ewentualne dostawki zmniejszają powierzchnię pokoju. Pokoje
standardowe 5* (ok.30 m2) są nowocześnie urządzone, posiadają
dodatkowo zestaw do przygotowania kawy i herbaty. Pozostałe
typy pokoi opisane na R.pl

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:30), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (19:00-21:00) w formie bogatego bufetu, przekąski
w barach: placki gozleme (10:30-16:00), fast food (10:30-16:00),
bar z owocami (10:30-18:30), kącik ze słodyczami i lodami (10:3016:00), podwieczorek, nocna przekąska (24:00-07:00). Napoje
bezalkoholowe i lokalne alkohole (10:00-02:30).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny w ciągu dnia i wieczorami: zabawy przy basenie, wieczorne show, muzyka na żywo.

Ponadto: boisko do koszykówki, 4 korty tenisowe (oświetlenie
ok. 10 EUR/godz.), badminton, tenis stołowy, siłownia, sauna,
łaźnia turecka, dyskoteka (23:30-02:00, wejście płatne ok. 10
EUR, napoje bezalkoholowe bezpłatne do 02:00). Dodatkowo
płatne: centrum SPA, sala gier na świeżym powietrzu. Dla dzieci:
6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem, plac zabaw.

Internet
Internet Wi-Fi na terenie hotelu i w pokojach dostępny bezpłatnie, kącik internetowy płatny (ok. 3 EUR/godz.).
www.lonicera.com.tr

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1920
2770
Maj od
2030
2999
Czerwiec od
2270
3499
Lipiec od
2949
4699
Sierpień od
2720
4049
Wrzesień od
2249
3399
Październik od
2030
3099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1770
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
549

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3399
4799
3570
5199
3970
6020
5099
8020
4720
6930
3930
5849
3570
5349
2370
549

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1920 zł
49

Turcja

Riwiera Turecka

Sultan of Dreams – Kizlot
Kategoria lokalna:

*****

Bardzo dobrej klasy hotel, którego głównymi zaletami jest nowoczesny design, wyśmienita kuchnia oraz bogaty program animacyjny dla
dorosłych oraz dzieci. Ładnie zagospodarowany teren hotelowy i przyjemna obsługa sprawia, że jest to świetny wybór na rodzinny wyjazd.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony w turystycznym regionie Kizlot, ok. 20 km od
Side. ok. 15 km od Manavgat, ok. 95 km od lotniska w Antalyi.
Bezpośrednio przy hotelu dostępna szeroka, piaszczysto-żwirowa plaża. Leżaki, parasole, ręczniki plażowe i materace na plaży
dostępne bezpłatnie.

Hotel prowadzi bogaty program animacyjny: zabawy w wodzie,
aerobik, muzyka na żywo, wieczorne show. Siatkówka plażowa,
rzutki, tenis stołowy, water polo. Dodatkowo dostępna sauna,
centrum fitness, łaźnia turecka, biblioteka. Dla dzieci dostępny
mini klub (4-12 lat) i plac zabaw. Za dodatkową opłatą: centrum
SPA, masaże oraz sporty wodne na plaży.

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24h, windy, przestronne lobby, restauracja główna,
dwie restauracje a’la carte: Sultan oferująca kuchnię turecką
oraz Baia specjalizująca się w daniach kuchni włoskiej (wymagana wcześniejsza rezerwacja, opłata 5 EUR/os.), bar w lobby
(10:00-24:00), bar przy basenie czynny 24h, bar z przekąskami
(10:00-17:00). W hotelu znajduje się rozległy basen o nieregularnym kształcie z 6 zjeżdżalniami oraz brodzik dla dzieci z małą
zjeżdżalnią, dodatkowo dostępny basen wewnętrzny. Bezpłatne
leżaki, ręczniki i parasole przy basenie. Ponadto za dodatkową
opłatą: butiki, supermarket, fotograf, lekarz oraz fryzjer.

Internet Wi-Fi na terenie hotelu dostępny bezpłatnie.

Plaża

Pokoje
W hotelu znajdują się 347 komfortowo urządzone pokoje. Pokoje
standardowe o powierzchni ok. 30m2 dla max. 3 osób wyposażone są w: łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarkę do włosów,
centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (2 EUR/
dzień) i minibar dostępny bezpłatnie. Dostępne również pokoje
z częściowym widokiem na morze oraz z całkowitym widokiem na
morze – pokoje wyposażone są jak pokoje standardowe. Pokoje
rodzinne dwupomieszczeniowe o powierzchni ok. 55m2 dla max.
5 osób wyposażone jak pokoje standardowe.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (18:30-21:00). Przekąski w barze przy basenie oraz
przy plaży (12:00-15:30), ciastka, kawa, herbata: w hotelu (10:0022:00), placki Gozleme (11:00-16:00), przerwa kawowa w barze
z przekąskami (16:00-17:00), lody (12:30-14:30; 18:30-21:00).
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole dostępne w godzinach
(10:00-24:00) w różnych barach w zależności od godzin otwarcia.
All Inclusive nie obejmuje soków ze świeżo wyciskanych owoców,
kawy po turecku.
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KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1899
2699
Maj od
1870
2699
Czerwiec od
2799
4449
Lipiec od
2920
4630
Sierpień od
2899
4599
Wrzesień od
2270
3699
Październik od
1999
3149
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1799
Cena za dziecko (3-7 lat) już od
1499

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3349
4699
3299
4699
4849
7599
5049
7899
5020
7849
3970
6349
3499
5430
2470
2170

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1870 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Sultan of Side – Evrenseki
Kategoria lokalna:

*****

Dobrej klasy hotel dla klientów nastawionych na korzystanie z atrakcji w hotelu oraz uroków pięknej, piaszczystej plaży położonej w zasięgu
krótkiego spaceru. Dodatkową zaletą jest bliskość urokliwego Side. Hotel chwalony za dobre jedzenie i obsługę.
All Inclusive

Fit & Fun

Dla rodzin

Hotel położony w turystycznym regionie Evrenseki ok. 7 km od
Side. ok. 13 km od Manavgat (dogodny dojazd lokalnym transportem), ok. 56 km od lotniska w Antalyi.

rzutki, tenis stołowy, water polo. Dla dzieci dostępny mini klub
(4-12 lat), salon gier i plac zabaw. Za dodatkową opłatą: bilard
ok. 5 EUR/godz., centrum SPA, sporty wodne na plaży, kącik
komputerowy.

Plaża

Internet

Do ładnej, piaszczystej plaży ok. 250 m. Leżaki, parasole, ręczniki
i materace na plaży dostępne bezpłatnie.

Internet Wi-Fi na terenie hotelu dostępny bezpłatnie.
www.sultanofside.com

Położenie

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, windy, lobby, restauracja główna, restauracje a’la
carte: osmańska, włoska i rybna (wymagana wcześniejsza rezerwacja, opłata 5 EUR/os.), bar w lobby (10:00-24:00), bar przy
basenie (10:00-24:00). Basen główny z brodzikiem dla dzieci
oraz basen z 4 zjeżdżalniami. Bezpłatne leżaki, ręczniki i parasole przy basenie. Ponadto za dodatkową opłatą: fotograf, jubiler,
supermarket, butiki oraz fryzjer.

Pokoje
W hotelu znajdują się 334 przytulnie urządzone pokoje. Pokoje
standardowe o powierzchni ok. 30m2 dla max. 3 osób wyposażone są w: łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf
(2 EUR/dzień) i minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą),
zestaw do przygotowywania kawy i herbaty oraz balkon. Pokoje
rodzinne dwupomieszczeniowe o powierzchni ok. 41m2 dla max.
5 osób wyposażone jak pokoje standardowe.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (18:30-21:00). Przekąski w barze przy plaży (12:00-15:00), lunch na plaży (11:0016:00), ciastka, kawa, herbata: w hotelu (10:00-17:00), lody
(12:30-14:00; 19:00-21:00), nocny bufet (21:30-24:00) Lokalne
napoje bezalkoholowe i alkohole dostępne w godzinach (10:0024:00) w różnych barach w zależności od godzin otwarcia. Po
24:00 konsumpcja płatna dodatkowo. All Inclusive nie obejmuje
napoi importowanych, soków ze świeżo wyciskanych owoców,
kawy po turecku.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny: zabawy w wodzie, aqua
aerobik, muzyka na żywo, wieczorne show. Siatkówka plażowa,

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1870
2649
Maj od
1830
2649
Czerwiec od
2630
4130
Lipiec od
2770
4299
Sierpień od
2749
4299
Wrzesień od
2170
3499
Październik od
1949
2999
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1699
Cena za dziecko (3-7 lat) już od
1399

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3299
4599
3230
4599
4570
7070
4799
7349
4770
7349
3799
6020
3430
5199
2299
1999

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1830 zł
51

Turcja

Riwiera Turecka

LABRANDA Alantur Resort – Alanya
Kategoria lokalna:

*****

Otoczenie pięknych ogrodów, plaża na wyciągnięcie ręki, smaczna kuchnia jak i rozrywka na żywo sprawią, że Labranda Alantur Hotel
będzie idealnym miejscem dla tych, którzy szukają relaksującego, ale także aktywnego wypoczynku.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Hotel usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej
plaży w otoczeniu pięknego naturalnego ogrodu. Do centrum
miasta Alanya ok. 6 km. Do lotniska w Antalyi ok. 140 km.

Program sportowy i animacyjny

Prywatna plaża piaszczysto-żwirkowa o długości 550 m znajduje
się bezpośrednio przy hotelu. Leżaki, parasole i ręczniku dostępne
są bezpłatnie.

Dzienne (m.in. aerobik, siatkówka plażowa, minigolf, tenis stołowy, boccia) oraz wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych (m.in.
dyskoteka); łaźnia parowa, hamman. Za dodatkową opłatą:
sporty wodne oraz zabiegi w centrum SPA „La Brise”, masaż.
Dla dzieci – miniklub (4-12 lat), plac zabaw.

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24 h, lobby, kącik z książkami, 4 restauracje: Główna Madera serwująca dania w formie bogatego bufetu oraz restauracje
ala carte: włoska (bezpłatna raz na pobyt, wymagana rezerwacja), oraz płatne dodatkowo: Sunset (zlokalizowana na molo),
Viande (grill i BBQ). 5 barów: przy basenie, w lobby, przy plaży)
oraz Coco (bar na plaży; za dodatkową opłatą); 2 odkryte baseny
(leżaki, parasole i ręczniki są bezpłatne), 2 baseny dla dzieci. Za
dodatkową opłatą: możliwość wypożyczenia samochodu, pralnia,
fryzjer, lekarz.

Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.labranda.com

Plaża

Pokoje
Hotel posiada 350 przestronnych, komfortowo zaprojektowanych
pokoi (kompletnie odnowionych w 2012 r.) z widokiem na morze.
Obiekt oferuje 6 typów pokoi.
Pokoje standardowe typu bungalow (pow. ok. 28 m2) dla max.
3 osób (z możliwością dostawki w postaci łóżka składanego)
- wyposażone w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów,
zestaw kosmetyków, szlafrok, kapcie, centralnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-Sat., minibar (konsumpcja płatna dodatkowo), zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, balkon lub taras.
Pozostałe typy pokoi opisane na R.pl

Wyżywienie
All inclusive: posiłki w formie bufetu – śniadanie (07:00-10:00),
późne śniadanie (10:00-11:00), obiad (12:30-14:30), obiadokolacja
(18:30-21:00) w głównej restauracji; przekąski – w barze przy plaży (12:00-16:00; od maja do września) oraz przy basenie (12:0015:00), tradycyjny turecki przysmak gözleme w barze na plaży
(11:00-15:00; od maja do września) i w barze przy basenie (11:0016:00), kawa w barze przy basenie (17:00-18:00), bufet dla dzieci
(18:30-19:30) w głównej restauracji, nocny bufet z zupami (00:00-
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01:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są
w godzinach 10:0-24:00. Konsumpcja po 24:00 płatna dodatkowo.

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1699
2649
Maj od
1399
2230
Czerwiec od
1599
2849
Lipiec od
2199
4120
Sierpień od
1899
3349
Wrzesień od
1199
2320
Październik od
1099
2049
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1199
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1199

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3849
5430
3499
5070
4199
6430
5349
8549
4849
7270
3699
5549
3499
5099
1199
1199

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1099 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Asia Beach Resort Hotel – Alanya
Kategoria lokalna:

*****

Nowoczesny hotel w europejskim stylu, którego zdecydowanym atutem jest doskonałe położenie oraz eleganckie pokoje. Dzięki
udogodnieniom oferowanym przez hotel, jak również pobliskiemu centrum Alanyi z szerokim wyborem atrakcji, jest to idealna propozycja
zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony jest ok. 3 km od centrum Alanyi z licznymi barami
i restauracjami oraz ok. 140 km od lotniska w Antalyi. Dobry dojazd do centrum Alanyi lokalnymi środkami transportu.

Hotel prowadzi animacje dzienne oraz wieczorne, wieczory przy
muzyce na żywo, show, noc turecka. Ponadto: centrum SPA
(bezpłatna sauna i łaźnia turecka), siłownia, squash (wymagany
depozyt), kino, pokój gier, mini klub dla dzieci. Płatne dodatkowo:
kręgle, bilard, playstation, gry, masaże i zabiegi w centrum SPA.

Plaża
Ok. 30 m do szerokiej, piaszczysto żwirkowej plaży z łagodnym
zejściem do morza (przejście ulicą lub podziemnym tunelem).
Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie. Długie molo z leżakami
i kanapami (bezpłatne). Ręczniki plażowe bezpłatnie (10 EUR
w przypadku zgubienia karty).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu. Kawiarenka
internetowa za opłatą.
www.asiabeachresort.com

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, restauracja główna, 2 restauracje a’la carte - możliwość skorzystania z jednej raz na pobyt – wymagana
rezerwacja, 2 snack bary, kawiarnia, 5 barów, w tym przy basenie,
w dyskotece i na plaży. Basen główny, basen z 3 zjeżdżalniami,
basen kryty, brodzik dla dzieci oraz kryty brodzik dla dzieci. Ręczniki kąpielowe (wymagany depozyt ok. 10 EUR), leżaki i parasole
przy basenie dostępne bezpłatnie.

Pokoje
Hotel posiada 321 elegancko urządzonych pokoi. Pokoje standardowe, mogą zakwaterować max. 3 osoby dorosłe oraz 1 dziecko
(możliwa dostawka w formie rozkładanej sofy), pow. ok. 30 m2.
Wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów,
centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf,
minibar (bezpłatna woda oraz napoje bezalkoholowe, uzupełniane codziennie). Większość pokoi posiada balkon. Pozostałe typy
pokoi opisane na R.pl

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:00) i obiadokolacja (19:00-21:00)
w formie bogatego bufetu. W ciągu dnia przekąski, lody, kawa
i ciastka, nocna przekąska (23:00-07:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wybrane napoje importowane
dostępne 24 h w wybranym barze. Płatne dodatkowo: napoje
w dyskotece, pozostałe importowane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz soki ze świeżych owoców.

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2199
3099
Maj od
1999
2899
Czerwiec od
2699
4220
Lipiec od
2820
4399
Sierpień od
2799
4399
Wrzesień od
2170
3499
Październik od
2020
2970
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1799
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
899

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3849
5349
3499
5020
4699
7220
4899
7520
4849
7520
3799
6020
3549
5130
2449
899

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł
53

Turcja

Riwiera Turecka

Miarosa Incekum Beach – Avsallar
Kategoria lokalna:

*****

Komfortowy hotel dla całej rodziny. Przestronne pokoje pozwolą wygodnie zakwaterować całą rodzinę, a ciekawe animacje sprawią że nie
można się tu nudzić! W niewielkiej odległości znajduje się piękna, szeroka plaża co jest dodatkowym atutem hotelu.
Ultra 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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

54

Turcja

Riwiera Turecka

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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 bezpośrednim sąsiedztwie bujnego lasu, ok.
3 km od kurortu turystycznego Avsallar z szerokim wyborem
sklepów. Ok. 25 km do najbliższego miasta - Alanya, do lotniska
w Antalyi ok. 100 km. W 2019 r. hotel przeszedł gruntowny remont
obejmujący m.in: meble w pokojach, wygląd zewnętrzny hotelu,
wyposażenie restauracji oraz powstała strefa relaksu dla dorosłych.

Plaża
Piaszczysta plaża oddalona od obiektu ok. 150 m (przejście tunelem pod ulicą). Ręczniki, leżaki, parasole dostępne bezpłatnie.

żywo, dyskoteki przy basenie i na plaży, wieczory tematyczne,
seanse plenerowe. Ponadto: koszykówka, bulle, siatkówka plażowa, mini piłka nożna, tenis stołowy i ziemny (oświetlenie oraz
sprzęt płatne dodatkowo), rzutki, łucznictwo, fitness centrum,
łaźnia turecka, sauna. Płatne dodatkowo: Centrum SPA, sporty
wodne na plaży.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach oraz w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.miarosaincekumbeach.com

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, 2 windy, restauracja główna, restauracja a’la carte (kuchnia włoska i turecka 1 na pobyt bezpłatna, wymagana
rezerwacja), 6 barów (m.in. lobby, przy basenie, na plaży, disco
bar, chill out bar tylko dla dorosłych), strefa relaksu tylko dla dorosłych, 2 baseny, brodzik dla dzieci, 2 zjeżdżalnie, ręczniki, leżaki,
parasole dostępne bezpłatnie.

Pokoje
W hotelu 234 przestronnych pokoi. Pokoje standardowe (29 m2)
dla max 3 os. i dziecka na dostawce wyposażone w: łazienkę
(wanna lub prysznic, suszarka do włosów), centralnie sterowana
klimatyzacja, telefon, TV-Sat., bezpłatny sejf, zestaw do przygotowania kawy i herbaty, minibar (uzupełniony w dniu przyjazdu,
później bezpłatnie 2 butelki wody dziennie), balkon. Pozostałe
typy pokoi opisane na R.pl

Wyżywienie
Ultra All inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunche (12:30-14:30)
i obiadokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji
głównej (również wieczory tematyczne, np. turecki, śródziemnomorski). Nocne posiłki w restauracji głównej (23:30-01:00) oraz
nocne przekąski w lobby barze (01:00-07:00) Szeroki wachlarz
przekąsek dostępny w godzinach 12:00-18:00. Napoje bezalkoholowe, lokalne alkoholowe oraz wybór alkoholi importowanych
dostępne 24h w barze w lobby, w pozostałych w godzinach
otwarcia.

Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, np. aerobik, lekcje tańca, konkursy i zawody, muzyka na

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1670
2599
Maj od
1470
2349
Czerwiec od
1620
2649
Lipiec od
2120
3549
Sierpień od
1899
2970
Wrzesień od
1549
2499
Październik od
1470
2399
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1799
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1199

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3799
5349
3470
4930
3720
5430
4549
6930
4199
5970
3599
5199
3470
5020
2420
1199

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1470 zł
55

Turcja

Riwiera Turecka

Side Star Elegance – Side
Kategoria lokalna:

*****

Największym atutem hotelu jest wysoki standard i szeroki wybór typów pokoi, co pozwala dopasować ofertę do potrzeb każdego Klienta
oraz bardzo bogaty Ultra All Inclusive. Hotel polecamy zarówno parom chcącym spędzić wypoczynek w romantycznej atmosferze, jak
i rodzinom z dziećmi, ze względu na piękną plażę i bogaty program animacyjny.
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony kaskadowo na bardzo dużym, zielonym terenie,
zaledwie ok. 2 km od centrum pięknego Side (dogodny dojazd lokalnym transportem), ok. 62 km od lotniska w Antalyi. Do każdego
poziomu hotelu dojeżdża winda. Hotel należy do sieci Side Star.

Hotel prowadzi bogaty program animacji dziennych i wieczornych, organizowane są także wieczorki tematyczne, dyskoteka,
muzyka na żywo. Zabawy przy basenie, aqua aerobik, tenis
(wypożyczenie sprzętu ok. 5 euro/rakietka/1h i oświetlenie kortu
ok. 20 euro/h) płatne dodatkowo), siatkówka plażowa, siłownia,
sauna, tenis stołowy, bilard, rzutki, dla dzieci: plac zabaw, mini
klub, mini dyskoteka. Za opłatą: masaże w centrum SPA.

Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy pięknej, prywatnej,
piaszczystej plaży. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży dostępne
bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, windy, restauracja główna, restauracje a’la
carte: rybna, turecka, chińska, włoska (każda dostępna raz na
pobyt, wymagana rezerwacja), 8 barów m.in.: lobby bar, przy
basenie, na plaży, snack bar, kawiarnia, 3 baseny w tym jeden ze
zjeżdżalniami (czynne w określonych godz.) i jeden relaksacyjny
(dla os. pow. 18 lat), brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki
przy basenie dostępne bezpłatnie.

Pokoje
W hotelu znajduje się 499 pokoi zlokalizowanych w budynku
głównym i 2 budynkach bocznych. Pokoje standardowe (pow.
ok. 22-28 m2) – dla max. 3 osób dorosłych (dostawka w formie
rozkładanego łóżka lub sofy). Pokoje są bardzo elegancko urządzone i wyposażone w łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę
do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon,
bezpłatny sejf, minibar (uzupełniany codziennie: napoje bezalkoholowe i piwo), serwis do przygotowania kawy i herbaty, balkon.
Pozostałe typy pokoi opisane na R.pl

Wyżywienie
Ultra All inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00).
Przekąski w snack barze (12:30-15:30), placki gözleme, gofry,
lody, podwieczorek, nocna przekąska (23:00-06:00), Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole oraz część alkoholi importowanych
w lobby barze 24 h, i w pozostałych barach w godz. otwarcia.
Płatne dodatkowo: świeżo wyciskane soki, część importowanych
napoi alkoholowych.
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Dla rodzin

Internet
W lobby, w pokojach i przy basenie Internet Wi-Fi dostępny
bezpłatnie. Internet powyżej prędkości 2Mb płatny dodatkowo.
www.sidestarhotels.com
KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2049
3070
Maj od
2199
3499
Czerwiec od
3020
5120
Lipiec od
3249
5570
Sierpień od
3230
5470
Wrzesień od
2899
4899
Październik od
2549
4149
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1199
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
730

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
3699
5399
4199
6349
5549
9070
5930
9799
5899
9649
5349
8699
4520
7430
1170
749

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2049 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Kemal Bay – Konakli
Kategoria lokalna:

*****

Przyjemny hotel o swobodnej, wakacyjnej atmosferze. Hotel polecamy szczególnie dla rodzin z dziećmi i osobom nastawionym na aktywny
wypoczynek. Hotel chwalony szczególnie za przestronne, wyremontowane pokoje oraz smaczne jedzenie. Dobra oferta w atrakcyjnej cenie.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel, położony jest w Konakli, ok. 8 km od centrum Alanyi
z licznymi sklepami, restauracjami i miejscami rozrywki (łatwy
dojazd miejscową komunikacją). Odległość od lotniska w Antalyi
ok. 115 km.

Hotel prowadzi bogaty program animacyjny m.in.: zabawy
w wodzie, aqua aerobik, wieczorne show, gry bingo. Koszykówka, siatkówka plażowa, siłownia, fitness, tenis stołowy, rzutki. Dla
dzieci: mini klub, plac zabaw. Za opłatą: bilard ok. 5 EUR/godz,
centrum SPA.

Plaża
HoHotel położony tuż przy piaszczystej plaży z drobnym żwirkiem. Leżaki, parasole i materace bezpłatne, ręczniki plażowe
bezpłatne (wymiana ok. 1 EUR).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, winda, lobby, restauracja główna, restauracja
a’la carte (płatna dodatkowo ok. 25 EUR, dania kuchni tureckiej,
wymagana rezerwacja), 5 barów: lobby bar, w restauracji, snack
bar na plaży, przy basenie. Basen, 2 zjeżdżalnie (czynne w określonych godz.), brodzik dla dzieci. Taras słoneczny z bezpłatnymi
leżakami i parasolami, ręczniki kąpielowe bezpłatne (wymiana
ok. 1 EUR).

Pokoje
W hotelu znajdują się 320 pokoje zlokalizowane w 3 budynkach.
Pokoje standardowe (pow. ok. 32 m2) – przyjemnie i komfortowo
urządzone. Mogą zakwaterować max. 3 os. dorosłe lub 2 os. dorosłe i 2 dzieci na dostawkach (1 dostawka najczęściej w formie
normalnego łóżka, 2 dostawka w formie rozkładanej sofy lub
łóżka polowego). Pokoje wyposażone są w: łazienkę z wanną
lub prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną
klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (ok. 2 EUR/dzień), mini lodówka (codziennie uzupełniana bezpłatnie woda mineralna, w dzień
przylotu cola, fanta, sprite), balkon. Pokoje z widokiem na morze
z uwagi na kształt hotelu mogą posiadać częściowy/boczny widok na morze). Pozostałe typy pokoi opisane na R.pl

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00) w formie bufetu, przekąski (12:00-16:00).
Nocna zupa 23:00-24:00. Mini bufet 00:00-06:00. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w wyznaczonych barach
(10:00-24:00). Za dodatkową opłatą: alkohole importowane, wyciskane soki, turecka kawa.

Internet
Limitowany Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie w określonych
częściach hotelu. Brak internetu w pokojach.
www.atligroup.com

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1899
2620
Maj od
1799
2570
Czerwiec od
2320
3520
Lipiec od
2699
4199
Sierpień od
2470
3730
Wrzesień od
2020
2949
Październik od
1699
2330
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1620
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
899

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3349
4549
3199
4470
4049
6049
4699
7199
4299
6399
3549
5099
2999
4070
2049
870

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1699 zł
57

Turcja

Riwiera Turecka

Miarosa Incekum West Resort – Avsallar
Kategoria lokalna:

****

Przytulny hotel którego największą zaletą jest położenie na wzniesieniu, dzięki czemu oko cieszyć będą niezapomniane widoki. Hotel
chwalony za czystość i miłą atmosferę. Polecamy gościom pragnącym odpocząć w spokoju wśród zieleni.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony w sąsiedztwie bujnego lasu, ok. 3,5 km od kurortu
turystycznego Avsallar z szerokim wyborem sklepów. Do Alanyi
ok. 27 km, do lotniska w Antalyi ok. 100 km. Hotel wyremontowany w 2016 roku.

Hotel organizuje dzienne i wieczorne animacje w wersji soft
dla dzieci i dorosłych. Ponadto: Zabawy przy basenie, aerobic
w wodzie, rzutki, sauna, hammam, centrum fitness, TV room,
Miniklub dla dzieci w wieku 4-10 lat (w godz. 10:00-12:00 oraz
14:00-17:00). Dodatkowo płatne: skutery wodne, parasailing,
narty wodne, rowery wodny, klub nurkowy, Centrum SPA

Plaża
Piaszczysta plaża zlokalizowana jest bezpośrednio przy hotelu
(zejście po schodach), do dyspozycji gości także tarasy słoneczne
przy plaży. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie, ręczniki kąpielowe za dodatkową opłatą (ok. 10 EUR/ręcznik).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, 2 windy, restauracja główna, 3 bary (lobby, przy
basenie, na plaży), basen (leżaki i parasole przy basenie dostępne
bezpłatnie, ręczniki kąpielowe za dodatkową opłatą), brodzik dla
dzieci. Płatne dodatkowo: szisza, pralnia, sklep, fryzjer, fotograf,
wypożyczalnia samochodów, lekarz.

Pokoje
Hotel dysponuje 142 pokojami o różnym standardzie. Pokoje
standardowe (pow. ok. 20 m2) dla max. 3 osób dorosłych lub
dwóch dorosłych i dziecka, wyposażone są w łazienkę (wanna
lub prysznic, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-Sat., sejf (dodatkowo płatny ok. 2 EUR/
dzień), minibar (bezpłatnie butelka wody dziennie). W ofercie
dostępne także pokoje standardowe z widokiem na morze (pow.
ok. 17m2) dla max. 3 osób dorosłych lub dwóch dorosłych i dziecka oraz pokoje typu Family Suite składające się z sypialni i części
dziennej (pow. ok. 28 m2) dla max. 3 osób dorosłych i dziecka
na dostawce.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:30-09:30), lunche (12:30-14:00)
i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej. Ponadto przekąski w barze na plaży (11:30 – 15:30) oraz nocne
posiłki w restauracji głównej (24:00-01:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole dostępne w barze w lobby (10:00-18:00),
barze przy basenie (10:00-23:00) i barze na plaży (10:00-17:00).
Dodatkowo płatne: świeżo wyciskane soki, szampan, alkohole
importowane, napoje butelkowane, kawa po turecku, lody.
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Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach oraz w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.miarosaincekumwest.com

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1620
2470
Maj od
1420
2270
Czerwiec od
1570
2549
Lipiec od
2049
3399
Sierpień od
1820
2830
Wrzesień od
1499
2399
Październik od
1420
2299
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1770
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1199

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3720
5130
3399
4799
3630
5270
4430
6699
4049
5730
3499
5020
3399
4849
2370
1199

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1420 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Club Turtas Beach – Konakli
Kategoria lokalna:

****

Bardzo dobra propozycja dla osób szukających hotelu na rodzinne wakacje w miłej, klubowej atmosferze. Ogromną zaletą hotelu jest
piękny ogród oraz przyjazna obsługa. Hotel polecamy szczególnie dla rodzin z dziećmi i osobom nastawionym na aktywny wypoczynek.
Dobra lokalizacja blisko centrum turystycznej miejscowości.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Hotel otoczony przepięknym ogrodem, położony jest w Konakli
(ok. 250 m do centrum) ok. 12 km od centrum Alanyi z licznymi
sklepami, restauracjami i miejscami rozrywki (łatwy dojazd miejscową komunikacją). Odległość od lotniska w Antalyi ok. 110 km.

Plaża
Hotel bezpośrednio przy szerokiej, piaszczysto-żwirowej plaży.
Leżaki, parasole dostępne bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe płatne
(5 EUR depozyt, pobranie 2 EUR/dzień, wymiana 1 EUR).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 4 windy, lobby, restauracja główna, 4 bary: lobby
bar, snack bar na plaży, bar przy basenie, disco bar, restauracja
a’la carte (płatna dodatkowo, wymagana rezerwacja), 4 baseny:
główny, relaksacyjny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ze zjeżdżalniami (czynne w określonych godz.), 2 brodziki
dla dzieci (w jednym mała zjeżdżalnia). Taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami.

Pokoje
W hotelu znajduje się 275 pokoi w budynku głównym oraz
w budynkach bocznych. Pokoje standardowe (pow. ok. 20 m2)
mogą zakwaterować max. 3 os (dostawka w formie normalnego
łóżka, łóżka rozkładanego). Możliwość wstawienia dodatkowej
dostawki dla dziecka w formie rozkładanego łóżka (dostawki
zmniejszają powierzchnię pokoju). Pokoje wyposażone są w:
łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (ok.2 EUR/dzień), minibar
(woda mineralna dostępna bezpłatnie w dniu przyjazdu, pozostała
konsumpcja za opłatą), balkon lub taras. Pokoje standardowe z
łóżkiem piętrowym - (pow. ok. 24 m2) – dla max. 2 osób dorosłych
i 2 dzieci na dostawce. Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka
do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00) w formie
bufetu, nocna zupa (23:00-23:30). Przekąski na plaży i przy basenie (11:00-16:30), gozleme (11:00-16:00), ciasto i kawa (16:0017:00), turecka pizza (11:00-16:00). Lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dostępne w wyznaczonych barach (10:00-24:00).

Dla rodzin

Dla dzieci lody raz dziennie w mini klubie. Za dodatkową opłatą:
alkohole importowane, wyciskane soki, konsumpcja po 24:00.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny m.in.: zabawy w wodzie, aqua aerobik, wieczorne show. Siatkówka plażowa, siłownia,
tenis stołowy, rzutki. Dla dzieci: mini klub (4-12 lat) i plac zabaw.
Za opłatą: bilard ok. 5 EUR/godz., centrum SPA, dyskoteka, mini
golf oraz sporty wodne na plaży

Internet
W lobby Internet Wi-Fi bezpłatny, w pokojach i na terenie hotelu
(ok. 2 EUR/dzień/urządzenie).
www.clubturtas.com.tr
KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1899
2520
Maj od
1699
2430
Czerwiec od
2349
3570
Lipiec od
2899
4549
Sierpień od
2499
3799
Wrzesień od
1949
2120
Październik od
1699
2449
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1599
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
670

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3349
4399
2999
4230
4099
6130
5020
7770
4349
6520
3430
5970
2999
4270
2099
670

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1699 zł
59

Turcja

Riwiera Turecka

Grand Seker – Evrenseki / Side
Kategoria lokalna:

****

Hotel polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi ze względu na świetne animacje, infrastrukturę rekreacyjną, duży ogród, spokojną okolicę
i przepiękną plażę. Hotel słynie z dobrej, urozmaiconej kuchni. Hotel w ofercie od wielu sezonów, cieszy się dobrymi opiniami wśród
naszych Klientów.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony w turystycznym regionie Evrenseki ok. 7 km od
Side, ok. 13 km od Manavgat (dogodny dojazd lokalnym transportem), ok.58 km od lotniska w Antalyi. Hotel składa się z siedmiu
budynków położonych w przepięknym, zadbanym ogrodzie.

Hotel prowadzi bogaty program animacji dziennych i wieczornych, 1 raz w tygodniu organizowany jest wieczór turecki. Korty tenisowe (wymagana rezerwacja, wypożyczenie sprzętu ok
5 EUR), boisko sportowe (koszykówka, siatkówka), tenis stołowy,
rzutki, szachy, aerobik, siłownia, plac zabaw dla dzieci. Za opłatą:
centrum SPA. Dla dzieci: plac zabaw.

Plaża
Hotel zlokalizowany w odległości ok. 300 m od prywatnej, piaszczystej plaży (jedna z najładniejszych plaż na Riwierze). Leżaki
i parasole na plaży bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, 7 wind. Restauracja główna, restauracje a’la carte
rybna i osmanska (wymagana rezerwacja, pierwsza bezpłatna,
każda kolejna płatna ok. 20 EUR/os.), 5 barów: lobby bar, bar
w restauracji, przy basenie, disco bar i bar przy plaży. 3 baseny
w tym jeden ze zjeżdżalniami (czynne w określonych godzinach), 2
brodziki, leżaki i parasole przy basenie i na plaży bezpłatnie, ręczniki kąpielowe (pobranie i wymiana płatna ok. 0,5 EUR/ręcznik).

Pokoje
W hotelu 389 pokoi. Pokoje standardowe (pow. ok. 20 m2) – dla
2 os. dorosłych i os. na dostawce (możliwa dostawka w formie
łóżka piętrowego). W pokoju: łazienka z wanną lub prysznicem,
suszarka do włosów, indywidualnie sterowana klimatyzacja (w 2
budynkach – klimatyzacja centralna), TV Sat., telefon, sejf (ok. 2
EUR/dzień), minibar (2 butelki wody dziennie bezpłatne), balkon.
Pokoje Eco wyposażone jak standardowe, posiadają balkon
francuski.
Dostępne pokoje rodzinne 1-pomieszczeniowe (pow. ok. 22 m2)
– z dostawką w formie łóżka piętrowego oraz na potwierdzenie
pokoje rodzinne 2-pomieszczeniowe (pow. ok. 27 m2) – dla max.
4 osób. Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:30-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00), przekąski w snack barze (11:00-16:00), lunch
na plaży (12:00-14:00), ciastka, kawa, herbata: w hotelu (10:3017:00), na plaży (11:00-15:30), nocna przekąska (21:00-07:30) Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole (10:00-24:00) oraz w barze
na plaży (10:00-24:00). Po 24:00 konsumpcja płatna dodatkowo.
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Internet
W lobby Internet Wi-Fi bezpłatny, w pokojach płatny (ok. 2 EUR/
dzień).
www.grandsekerhotel.com.tr

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2099
3099
Maj od
2070
3070
Czerwiec od
2149
3599
Lipiec od
2699
4199
Sierpień od
2699
4170
Wrzesień od
2149
3199
Październik od
2070
3070
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1870
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
899

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3699
5349
3630
5299
3770
6199
4699
7199
4699
7130
3770
5520
3630
5299
2570
870

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2070 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Ramira City Hotel – Alanya
Kategoria lokalna:

****

Hotel tylko dla osób powyżej 16 roku życia. Największą zaletą hotelu jest jego położenie w samym sercu tętniącej życiem Alanyi oraz
bardzo eleganckie pokoje. Oferta dla osób które po słonecznych kąpielach w ciągu dnia, pragną zasmakować życia nocnego w centrum
turystycznego kurortu.
All Inclusive

We dwoje

+16 dla dorosłych

Położenie
Hotel położony jest w centrum Alanyi, w odległości zaledwie
500 m do malowniczego portu i tętniącego życiem centrum miasta. W pobliżu hotelu znajdują się liczne bary, restauracje, bazarki
i sklepy. Odległość od lotniska w Antalyi ok. 125 km.

Plaża
Do słynnej plaży Kleopatry ok. 600 metrów. Do plaży dowozi
bezpłatny hotelowy bus. Leżaki, parasole i materace na plaży
dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, 2 windy, restauracja główna, bar przy basenie, bar na plaży, basen, taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami
i parasolami. Ręcznik kąpielowe (pobranie bezpłatne, wymiana
ok. 1 EUR/ok. 7 Lir tureckich).

Pokoje
Hotel posiada 84 przestronne, nowocześnie urządzone pokoje
standardowe, o pow. ok. 18-21 m2, dla 2 os. dorosłych i osoby na
dostawce. Pokoje wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat.,
telefon, sejf (dodatkowo płatny 2,5 EUR/dzień), minibar (woda
uzupełniana codziennie), zestaw do parzenia kawy i herbaty.
Wszystkie pokoje posiadają umeblowany balkon.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-09:30), późne śniadanie (09:3010:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dostępne w godzinach
10:00-24:00. All Inclusive nie obejmuje napoi importowanych,
soków ze świeżo wyciskanych owoców, kawy po turecku, posiłków i napojów na plaży.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny w wersji soft: 2 razy w tygodniu wieczorne show. Brak codziennych animacji rekompensuje
świetne położenie hotelu w pobliżu lokalnych atrakcji.

Internet
Internet Wi-Fi na terenie hotelu i w pokojach dostępny bezpłatnie.

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1949
2670
Maj od
1799
2570
Czerwiec od
2120
3099
Lipiec od
2399
3720
Sierpień od
2399
3520
Wrzesień od
1949
2870
Październik od
1799
2520
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1649

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3430
4630
3199
4470
3720
5349
4199
6399
4199
6049
3430
4970
3199
4399
2099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł
61

Turcja

Riwiera Turecka

Floria Beach Hotel – Alanya
Kategoria lokalna:

****

Bardzo klimatyczny, świeżo wyremontowany i elegancko urządzony hotel w stylu butikowym. Znakomicie zlokalizowany przy plaży Kleopatry,
w pobliżu bogatej oferty życia nocnego, jaką daje Alanya. Polecamy szczególnie parom oraz osobom nastawionym na wieczorne rozrywki
i zwiedzanie. W hotelu panuje bardzo przyjemna atmosfera, dodatkowo obiekt chwalony jest za miłą obsługę i bardzo dobre jedzenie.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Nowoczesny hotel położony nad samym morzem z bezpośrednim dostępem do słynnej plaży Kleopatry. Oddalony zaledwie
ok. 3 km od centrum Alanyi z pięknym portem, licznymi barami,
restauracjami, bazarem i sklepami. Najbliższy przystanek lokalnej komunikacji znajduje tuż obok hotelu. Ok. 100 m od hotelu
znajduje się promenada, którą można dojść do centrum Alanyi.

Hotel prowadzi animacje w wersji soft: dwa razy w tygodniu pokazy tureckiego folkloru i tańca brzucha. Ponadto: tenis stołowy
i rzutki. Płatne dodatkowo: sporty wodne na plaży w okolicy
hotelu.

Plaża

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.floriabeachhotel.com

Hotel położony jest tuż przy słynnej plaży Kleopatry. Na plaży leżaki i parasole dostępne bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe dostępne
za opłatą 2 EUR/ręcznik, depozyt 5 EUR dostepne od 09:00-11:00.
Plaża jest piaszczysta z drobnym żwirkiem, a jej rozmiar może
zależeć od pływów morza.

Do dyspozycji gości
Recepcja, winda, przestronne lobby, restauracja z przepięknym
widokiem na morze oraz zamek w Alanyi, klimatyczny bar przy
basenie ze stolikami na tarasie położonymi pod pięknymi, dającymi cień drzewami kauczukowymi. Goście hotelu mogą korzystać
z niewielkiego basenu, otoczonego tarasem słonecznym z bezpłatnymi leżakami i parasolami.

Pokoje
101 pokoi zlokalizowanych w dwóch budynkach. Pokoje standardowe całkowicie odnowione podczas zimy 2016/2017 (pow. ok. 20
m2) dla max. 3 osób. Dostawki w formie normalnego łóżka lub rozkładanej sofy. Wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę
do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon,
bezpłatny sejf, minibar (pierwszego dnia woda bezpłatnie, dalsza
konsumpcja płatna dodatkowo), balkon. Pokoje posiadają boczny
lub bezpośredni widok na morze. Możliwość wstawienia łóżeczka
dla dziecka do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-09:30), pozne sniadanie (09:3010:30), lunch (12:30-14:00) i obiadokolacje (19:30-21:00) w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Ponadto: przekąski
w ciągu dnia (15:00-17:00), lody, kawa i herbata (17:00-18:00).
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole (10:30-23:00). Płatne
dodatkowo: napoje importowane, kawa po turecku oraz świeżo
wyciskane soki.
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KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1799
2499
Maj od
1820
2570
Czerwiec od
2130
3249
Lipiec od
2649
4199
Sierpień od
2549
3899
Wrzesień od
2130
3330
Październik od
1770
2599
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1649
Cena za dziecko (2-4 lat) już od
1199

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3199
4349
3220
4470
3730
5599
4599
7199
4430
6699
3730
5730
3130
4520
2199
1170

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1770 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Monart City – Alanya
Kategoria lokalna:

****

Dobrze zlokalizowany hotel cieszący się dobrymi opiniami wśród Gości. Polecamy dla osób nastawionych na plażowanie w ciągu dnia
i korzystanie z uroków miasta wieczorami. Duży plus za ładne, choć nieduże pokoje.
All Inclusive

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Świetna lokalizacja, ok. 1,5 km od ścisłego centrum Alanyi z szerokim wyborem barów, restauracji i sklepów. W okolicy hotelu
kawiarnie, sklepiki oraz kantor. Do lotniska w Antalyi ok. 125 km.

Hotel prowadzi animacje w wersji soft, wieczorne show. W ramach infrastruktury hotelowej dostępne: bilard, rzutki, tenis stołowy, siatkówka plażowa. Za opłatą: masaże w centrum SPA. Dla
dzieci: mini plac zabaw dla dzieci.

Plaża
Obiekt usytuowany ok. 30 m od piaszczysto-żwirowej plaży
(przejście przez ulicę). Leżaki i parasole na plaży dostępne bezpłatne. Ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie, wymagany depozyt (ok. 10 EUR). Wzdłuż plaży ciągnie się promenada, którą
można dojść do centrum Alanyi.

Internet
Internet Wi-Fi bezpłatny w pokojach oraz w wspólnych częściach
hotelu.
www.monarthotels.com

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, windy, lobby, restauracja główna, 3 bary: przy
basenie, lobby bar oraz bar na plaży, kawiarnia, restauracja a’la
carte rybna i turecka (jedna dostępna raz na pobyt, wymagana
rezerwacja). 2 baseny, jeden z wydzielonym brodzikiem dla dzieci i jedną zjeżdżalnią. Leżaki i parasole przy basenie bezpłatne,
ręczniki kąpielowe (depozyt ok. 10 EUR).

Pokoje
181 pokoi usytuowanych w 3 budynkach. Pokoje standardowe
(pow. ok 22 m2) mogą komfortowo zakwaterować 3 osoby dorosłe (dostawka w formie normalnego łóżka lub rozkładanej sofy).
Wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf
(1 EUR/dzień) minibar (bezpłatnie woda mineralna uzupełniana
codziennie), balkon. Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka
do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu. Hotel posiada
pokój z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-09:30), późne śniadanie (09:3010:30), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00), przekąski nocne (22:00-02:00), kawa, herbata i ciastka (11:30-18:30),
przekąski (12:00-17:30), kawa, herbata i ciasta (11:30-18:30), lody
w cukierni (12:00-18:00), świeże owoce (12:00-17:30), w barze
na plaży tylko napoje (bezalkoholowe i lokalne alkohole). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dostępne w godzinach
10:00-02:00. Dodatkowo płatne: napoje alkoholowe importowane, świeżo wyciskane soki.

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1630
2170
Maj od
1820
2599
Czerwiec od
1899
2820
Lipiec od
2320
3399
Sierpień od
2270
3230
Wrzesień od
1930
2770
Październik od
1620
2220
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1570
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1199

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
2899
3799
3220
4520
3349
4899
4049
5849
3970
5570
3399
4799
2899
3899
1949
1170

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1620 zł
63

Turcja

Riwiera Turecka

Oba Star – Alanya
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel w centrum Oba, zaledwie 3 km od ścisłego centrum Alanyi. Polecamy dla osób nastawionych na plażowanie w ciągu
dnia i korzystanie z uroków miasta wieczorami. Świetnie opinie wśród Klientów w poprzednich sezonach.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

We dwoje

Położenie
Świetna lokalizacja, ok. 3 km od ścisłego centrum Alanyi. W okolicy hotelu liczne kawiarnie, sklepiki oraz kantor. Do lotniska
w Antalyi ok. 132 km.

Plaża
Obiekt usytuowany ok. 150 m od piaszczysto-żwirowej plaży
(przejście tunelem pod ulicą). Leżaki, parasole i ręczniki plażowe
na plaży bezpłatne.

sauna, łaźnia turecka. Za opłatą: masaże, zabiegi kosmetyczne
w centrum SPA, centrum sportów wodnych na plaży. Dla dzieci:
mini klub, mini disco.

Internet
Internet Wi-Fi w pokojach oraz w lobby i w pokojach bezpłatny.
www.obastarhotel.com

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, winda, lobby, restauracja główna, 2 bary: przy basenie i na plaży. Basen zewnętrzny z wydzielonym brodzikiem dla
dzieci. Leżaki, parasole, ręczniki kąpielowe przy basenie bezpłatne. Dodatkowo płatne: wypożyczalnia samochodów i skuterów.

Pokoje
213 pokoi usytuowanych na 5 piętrach. Pokoje standardowe (pow.
ok. 22 m2) mogą komfortowo zakwaterować 2 osoby dorosłe
(możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dostawek dla
dzieci do lat 12 – dostawki w formie łóżka polowego). Wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (napoje bezalkoholowe, woda mineralna w dniu przyjazdu
bezpłatnie). Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat
bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-09:30), późne śniadanie
(09:30-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00),
nocna zupa (23:30-00:30), przekąski nocne (01:00-06:00), w barze przy basenie kawa i deser (16:00-17:00), przekąski (11:0018:00), lody 3 x w tygodniu (16:00-17:00), w barze na plaży:
przekąski (11:00-18:00), napoje bezalkoholowe, piwo i wino
(10:00-18:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe oraz
część alkoholi importowanych dostępne 24 h w wybranym barze.
Dodatkowo płatne: pozostałe napoje alkoholowe importowane,
soki ze świeżych owoców, lody pakowane, turecka kawa.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft. W ciągu dnia: siatkówka
plażowa, tenis stołowy, rzutki, aqua aerobic. Wieczorami (3 razy
w tygodniu): show, pokazy na żywo, konkursy. Ponadto: siłownia,
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KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1899
2720
Maj od
1849
2620
Czerwiec od
2270
3420
Lipiec od
2620
4030
Sierpień od
2549
3820
Wrzesień od
1999
2999
Październik od
1849
2649
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1720
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
899

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3349
4720
3270
4549
3970
5899
4549
6899
4430
6549
3499
5199
3270
4599
2270
899

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1849 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Hotel Boulevard – Alanya
Kategoria lokalna:

****

Komfortowy hotel Boulevard, zlokalizowany jest zaledwie 500m od centrum Alanyi, gdzie możemy dojść promenadą biegnącą wzdłuż
morza. Przyjemna strefa basenowa umili wypoczynek w ciągu dnia na terenie hotelu, zaś lokalizacja umożliwi korzystanie z uroków i atrakcji
jakie daje Alanya.
All Inclusive

We dwoje

Położenie

Internet

Hotel położony zaledwie 500 m od centrum turystycznego kurortu Alanyia. W okolicy znajdują się liczne restauracje, markety
i sklepiki. Do lotniska w Antalyi jest ok. 110 km.

Bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi w lobby barze i przy basenach. Kafejka internetowa w lobby (2EUR za 1h/laptop).
www.boulevard-hotel.com

Plaża
Obiekt usytuowany jest 50 m od piaszczystej plaży (przejście ulicą). Komplet: 2 leżaki i parasol (ok. 6-8 TL). - goście hotelu mają
zniżkę (20%). Dostępny bar hotelowy - wszystkie napoje płatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, kantor, lobby, 3 windy, restauracja główna serwująca dania w formie bufetu, turecka restauracja ala carte (raz na
pobyt bezpłatna, wymagana rezerwacja), 2 bary: przy basenie
i w lobby; Taras słoneczny, 2 baseny zewnętrzne dla dorosłych, 1
basen dla dzieci, leżaki i parasole przy basenach dostępne bezpłatnie, ręczniki płatne ok. 1 EUR/dzień.

Pokoje
Hotel oferuje 116 pokoi usytuowanych na 5 piętrach w dwóch
budynkach. Pokoje standardowe (pow. ok. 25-30 m2) dla max.
2 osób dorosłych i 1 dziecka (dostawka w formie rozkładanego
łóżka), wyposażone są w łazienkę z prysznicem i suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon,
sejf (2 EUR/dzień), minibar (woda w dniu przyjazdu), balkon.
Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat bezpłatnie.

Wyżywienie
Formuła All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie
(10:00-10:30),lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00),
przekąski (10:00-15:30), w barze przy basenie kawa i deser
(16:00-17:00), nocne przekąski (23:00-23:30). Lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godzinach: 10:00-23:00.
Dodatkowo płatne: soki ze świeżych owoców, turecka kawa oraz
zamówione napoje po godz. 23.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Do dyspozycji gości: centrum fitness,
łaźnia turecka (darmowa w godz. 10:00-20:00, zabiegi płatne
dodatkowo), sauna (darmowa w godz. 15:00-17:00), tenis stołowy. Za dodatkową opłatą: bilard (ok. 5 EUR/godz.). Wieczorami
(3 razy w tygodniu): pokazy na żywo. Dla dzieci: niewielki mini
klub.

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1849
2420
Maj od
1649
2249
Czerwiec od
2070
2999
Lipiec od
2370
3530
Sierpień od
2299
3349
Wrzesień od
1930
2820
Październik od
1670
2399
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1099
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
499

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3270
4220
2920
3930
3630
5199
4130
6070
4020
5770
3399
4899
2970
4199
1999
899

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1649 zł
65

Turcja

Riwiera Turecka

Tu Casa Gelidonya – Kemer
Kategoria lokalna:

****

Otoczony drzewami pomarańczowymi i górami Taurus, usytuowany zaledwie 150 metrów od plaży hotel - zapewni Państwu relaksujący
wypoczynek! Niewielka odległość od centrum popularnej wśród turystów miejscowości Kemer umożliwi dostęp do wielu dodatkowych
atrakcji oraz zapewni udany wypoczynek.
All Inclusive

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony u podnóża gór Taurus, 800 m od centrum miasta
Kemer, w ładnym, zadbanym ogrodzie. W Kemer szeroki wybór
barów, restauracji i sklepów. Do lotniska w Antalyi 60 km.

Hotel prowadzi animacje w formie soft: rzutki, wieczorne show.
Na terenie hotelu znajduje się centrum SPA z turecką łaźnią (zabiegi płatne dodatkowo), sauną, centrum fitness. Dodatkowo
płatne: sporty wodne na plaży. Dla dzieci – miniklub.

Plaża
Żwirowo-piaszczysta niezbyt szeroka plaża znajduje się ok. 150 m
od hotelu (przejście między dwoma hotelami). Leżaki i parasole
dostępne są za darmo, ręczniki plażowe płatne.

Internet
Internet Wi-Fi w lobby i przy basenie dostępny bezpłatnie.
www.tucasagelidonyahotel.com

Do dyspozycji gości
Recepcja, punkt wymiany walut, restauracja główna serwująca
posiłki w formie bufetu, bar przy basenie, bar na plaży, disco
bar (dodatkowo płatny), basen z wydzielonym brodzikiem dla
dzieci. Dodatkowo płatne: wypożyczalnia samochodów, pralnia,
fotograf.

Pokoje

KOD IMPREZY: TRA

Hotel posiada przyjemnie urządzone pokoje umieszczone w 3 budynkach – A, B, C. Hotel oferuje 3 typy pokoi: standardowe (pow.
ok. 18-22 m2) z jedną dostawką, pokoje standardowe large (ok.
24 m2) z dostawkami w postaci łóżka pojedynczego i rozkładanego oraz rodzinne jednopomieszczeniowe (pow. ok. 28-30
m2) dostawki w formie łóżek pojedynczych. Wszystkie pokoje
wyposażone są w łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-Sat., minibar
(woda uzupełniana bezpłatnie), sejf (dodatkowo płatny 1 EUR/
dzień), balkon.

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2049
2999
Maj od
1999
2930
Czerwiec od
2299
3430
Lipiec od
2399
3599
Sierpień od
2399
3570
Wrzesień od
2099
3170
Październik od
1999
2970
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1730
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
899

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (7:00-10:00), lunch (12:30-14:00) i obiadokolacja (19:30-21:30). W ciągu dnia przekąski (12:00-16:00),
turecki przysmak gözleme (11:00-15:00), lody (14:30-16:00),
słodkie naleśniki (16:00-17:00), kawa i ciastka (17:00-18:00) oraz
późne przekąski (23:00-24:00). Lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dostępne w godz. 10:00-23:00 w wyznaczonych
barach. Bar przy plaży (10:00-17:00 napoje bezalkoholowe bezpłatne, piwo płatne dodatkowo). Płatne dodatkowo: importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, kawa po turecku, świeżo
wyciskane soki, napoje butelkowane oraz w puszkach.
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7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3599
5199
3499
5070
4020
5899
4199
6199
4199
6130
3699
5470
3499
5130
2299
899

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Melisa Iko Garden Resort – Kemer
Kategoria lokalna:

***

Niedroga oferta idealna dla osób dysponujących skromniejszym budżetem i ceniących sobie wygodę all inclusive. Znakomita lokalizacja
w pobliżu centrum Kemer. Polecamy szczególnie parom oraz osobom nastawionym na korzystanie z uroków kurortu.
All Inclusive

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Świeżo wyremontowany (w 2019 r.) hotel położony zaledwie ok.
400 m od centrum Kemer - pełnym życia nadmorskim kurocie
otoczonym malowniczym pasmem gór. W okolicy hotelu znajdują się liczne bary, restauracje i sklepy. Odległość od lotniska
w Antalyi to ok. 55 km.

Hotel nie prowadzi animacji. Na terenie hotelu znajduje się miniklub dla dzieci oraz tenis stołowy. Sporty wodne na plaży –
dodatkowo płatne.

Plaża

Internet
Wi-Fi dostępne tylko w holu i przy basenie.
www.ikomelisagarden.com

Hotel usytuowany jest ok. 600 m od żwirowo-piaszczystej prywatnej plaży hotelowej wydzielonej w ramach plaży Moonlight.
Parasole, krzesełka i materace – bezpłatne, plażowe ręczniki płatne. Plaża Moonlight położona jest w zatoczce, tuż obok Mariny, na pięknym zalesionym terenie z bardzo szerokim wyborem
restauracji, barów (konsumpcja płatna dodatkowo).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, windy, lobby, przechowalnia bagażu, restauracja
główna serwująca posiłki w formie bufetu, bar przy basenie, bar
na plaży (serwujący tylko napoje bezalkoholowe); duży basen
z wydzielonym brodzikiem i zjeżdżalnią, leżaki i parasole przy
basenie dostępne są bezpłatnie. Za dodatkową opłatą: żelazko,
wypożyczalnia samochodów i rowerów.

Pokoje
Hotel dysponuje 163 pokojami różnego typu: pokoje standardowe
(pow. ok. 23 m2), pokoje rodzinne (pow. ok. 36 m2), pokoje rodzinne typu junior (pow. ok. 30 m2), które rozlokowane są w 4 budynkach. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę z prysznicem,
suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzacje, TV-Sat., mini lodówka (na żądanie uzupełniana w napoje, konsumpcja płatna dodatkowo), telefon, sejf (dodatkowo płatny), balkon.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:30-21:00), przekąski (11:00-16:00), ciastka, kawa
i herbata (17:00-17:30), lody (14:30-16:00), bar z lokalnymi przekąskami na plaży (12:00-13:00), herbata, kawa, soki owocowe,
woda w barze na plaży (09:00-18:00). Napoje bezalkoholowe
i lokalne alkoholowe dostępne w godzinach 10:00-23:00. All
Inclusive nie obejmuje napoi importowanych, kawy po turecku
i świeżo wyciskanych soków.

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1920
2649
Maj od
1799
2549
Czerwiec od
1899
2670
Lipiec od
2149
3099
Sierpień od
2099
2949
Wrzesień od
1920
2720
Październik od
1820
2699
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1670
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
899

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3399
4599
3199
4430
3349
4630
3770
5349
3699
5099
3399
4720
3220
4699
2199
899

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł
67

Turcja

Riwiera Turecka

Lonicera City Kleopatra – Alanya
Kategoria lokalna:

***

Lonicera City to hotel należący do znanej i cenionej wśród naszych Gości sieci hoteli Lonicera. Niewątpliwą zaletą hotelu jest jego położenie
w odległości spaceru zarówno od słynnej plaży Kleopatry jak i od atrakcyjnego centrum kurortu. Polecamy osobom nastawionym
na plażowanie w ciągu dnia i wieczorne korzystanie z nocnego życia miasta.
All Inclusive

We dwoje

Położenie
Hotel zlokalizowany jest ok. 500 m od ścisłego centrum Alanyi
z pięknym portem, licznymi barami, restauracjami, bazarem
i szerokim wyborem sklepów. Odległość od lotniska w Antalyi
ok. 120 km. Hotel należy do sieci hoteli Lonicera.

Plaża
Do słynnej plaży Kleopatry ok. 350 metrów (przejście przez ulicę).
Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 5 EUR/dzień/komplet).

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 budynków głównych. Recepcja 24 h, windy,
lobby, restauracja główna, 2 bary: Lobby bar i Street bar. Basen,
brodzik dla dzieci, leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie dostępne bezpłatnie.

Pokoje
Hotel dysponuje 60 pokojami. Pokoje standardowe (pow. ok. 24 m2)
dla 2 osób dorosłych i osoby na dostawce (dostawka w formie
rozkładanego łóżka lub sofy). Pokoje wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem i suszarką do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (płatny dodatkowo ok. 2 EUR/dzień),
mini lodówkę (w dzień przylotu woda bezpłatna), większość pokoi
posiada umeblowany balkon. Na potwierdzenie dostępne pokoje
rodzinne dwupomieszczeniowe dla max. 4 osób dorosłych i dziecka
na dostawce (pow. ok. 44 m2). Możliwość wstawienia łóżeczka dla
dziecka do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dostępne w godzinach (10:00-23:00). All Inclusive nie
obejmuje napoi importowanych, soków ze świeżo wyciskanych
owoców, kawy po turecku i lodów.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Brak animacji rekompensuje świetne
położenie hotelu w pobliżu lokalnych atrakcji.

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.lonicera.com.tr/city
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KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1620
2149
Maj od
1630
2270
Czerwiec od
2199
3249
Lipiec od
2299
3399
Sierpień od
2299
3370
Wrzesień od
1970
2949
Październik od
1720
2420
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1099
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
549

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
2899
3770
2899
3970
3849
5599
4020
5849
4020
5799
3470
5099
3049
4220
1920
899

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1620 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Kleopatra Micador – Alanya
Kategoria lokalna:

****

Największą zaletą hotelu jest jego wspaniałe położenie w sercu tętniącej życiem Alanyi. Bliskość wszelakich rozrywek jakich jak bary,
restauracje, sklepy oraz przepiękna plaża Kleopatry dostępna w zasięgu spaceru sprawiają że jest to idealna oferta dla osób które pragną
na wakacjach przeżyć prawdziwą turecką przygodę. Dodatkowym atutem hotelu są eleganckie pokoje.
All Inclusive

We dwoje

Położenie
Świetna lokalizacja, ok. 500 m od ścisłego centrum Alanyi. Obok
hotelu liczne kawiarnie, sklepy, bary i restauracje oraz kantor. Do
lotniska w Antalyi ok. 125 km.

Plaża
Do słynnej plaży Kleopatry ok. 350 metrów. Leżaki i parasole na
plaży płatne (ok. 6 EUR/dzień/komplet, przy rezerwacji w recepcji ok. 3,5 EUR/dzień/komplet).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 2 windy, lobby, przechowalnia bagażu, sejf w recepcji (płatny dodatkowo 2,5 EUR/dzień), restauracja główna,
bar, bar na plaży (konsumpcja płatna dodatkowo). Ponadto:
niewielki basen z wydzieloną częścią dla dzieci, taras słoneczny
z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Hotel nie prowadzi serwisu
ręczników kąpielowych.

Pokoje
85 elegancko urządzone pokoje (pow. ok. 20-25 m2) dla max. 2 osób
dorosłych i osoby na dostawce (możliwość dostawki w formie normalnego łóżka). Wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę
do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-Sat., telefon,
sejf (płatny ok. 2,5 EUR/dzień), mini lodówkę (woda w dniu przyjazdu), umeblowany balkon. Możliwość wstawienia łóżeczka dla
dziecka do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (08:00-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej,
kawa, herbata (16:00-17:00), napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (10:00-23:00). Płatne dodatkowo: świeżo wyciskane soki, alkohole importowane, napoje serwowane w godzinach
(24:00-10:00), kawa po turecku.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Za opłatą: centrum SPA, serwis
plażowy (leżaki i parasole), bar na plaży, sporty wodne na plaży.

Internet
Internet Wi-Fi na terenie hotelu dostępny za opłatą ok. 20 EURtydzień, na plaży Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie.
www.micadorhotel.com

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1770
2299
Maj od
1599
2120
Czerwiec od
2130
3130
Lipiec od
2249
3299
Sierpień od
2220
3249
Wrzesień od
1670
2470
Październik od
1599
2099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1149
Cena za dziecko (3-7 lat) już od
849

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3130
4020
2849
3720
3730
5399
3930
5699
3899
5599
2970
4299
2849
3699
2199
1899

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł
69

Turcja
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Anitas Beach – Konakli
Kategoria lokalna:

***

Niewielki hotel o kameralnej atmosferze, idealny dla mniej wymagających Gości, którzy pragną przede wszystkim odpocząć od zgiełku
i hałasu, ciesząc się wypoczynkiem na piaszczystej plaży. Niewątpliwą zaletą jest sympatyczna obsługa oraz skromnie, acz przyjemnie
urządzone pokoje oraz taras słoneczny na molo zapewniający wspaniałe widoki.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Hotel położony jest na niewielkim terenie wśród zieleni, w miejscowości Konakli, ok. 12 km od centrum Alanyi z licznymi sklepami, restauracjami i miejscami rozrywki (łatwy dojazd miejscową
komunikacją). Odległość od lotniska w Antalyi ok. 120 km. Ok.
500 metrów od hotelu znajduje się bazar, sklepiki i restauracje.

Plaża

kowo: salon SPA, sauna, łaźnia turecka, sporty wodne na plaży
(skutery wodne, kajaki, parasailing, nurkowanie, rowery wodne
i inne).

Internet
W lobby Internet Wi-Fi bezpłatny, w pokoju płatny dodatkowo
(ok. 1 EUR/dzień od urządzenia).
www.anitasbeach.com

Hotel położony jest tuż przy plaży z molo na którym znajduje się
taras słoneczny. Szerokość plaży zależy od pływów morza. Leżaki,
parasole i materace dostępne są na plaży bezpłatnie. Ręczniki
plażowe płatne (ok. 2 EUR za ręcznik, ok. 1 EUR wymiana, ok.
5 EUR depozytu).

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego. Recepcja 24 h, winda,
lobby, restauracja główna, częściowo pod gołym niebem, brak
restauracji a’la carte, lobby bar, bar przy basenie. Basen, brodzik
dla dzieci, leżaki, parasole i materace przy basenie dostępne
bezpłatnie.

Pokoje
Hotel dysponuje 120 pokojami typu standard (pow. ok. 22 m2)
dla 2 osób dorosłych (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej
w formie normalnego łóżka lub 2 dostawek dla dzieci). Pokoje
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (płatny dodatkowo ok. 2 EUR/dzień), mini lodówkę (woda bezpłatnie),
umeblowany balkon lub taras. Możliwość wstawienia łóżeczka
dla dziecka do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), lunch (12:30-14:00),
obiadokolacja (19:00-21:00) ponadto przekąski w ciągu dnia
na plaży oraz tureckie przekąski (11:00-17:00), kawa i herbata
(17:00-18:00), nocna zupa (23:00-23:30). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dostępne są w barze (10:00-24:00). All
Inclusive nie obejmuje napoi importowanych, soków ze świeżo
wyciskanych owoców, kawy po turecku, konsumpcji po 24:00.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft w ciągu dnia i wieczorami.
Ponadto: siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki. Płatne dodat-
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KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1720
2470
Czerwiec od
2120
3099
Lipiec od
2620
4030
Sierpień od
2320
3430
Wrzesień od
1920
2899
Październik od
1999		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1630
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
1199

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3049
4299
3720
5349
4549
6899
4049
5899
3399
5020
3349
2170
1199

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1720 zł

Turcja

Riwiera Turecka

Bilkay Hotel – Alanya
Kategoria lokalna:

***

Znakomita lokalizacja w pobliżu przepięknej plaży Kleopatry i w zasięgu spaceru do bogatej oferty życia nocnego, jaką daje Alanya.
Polecamy szczególnie parom oraz osobom nastawionym na wieczorne rozrywki i zwiedzanie.
All Inclusive

We dwoje

Położenie

Internet

Hotel zlokalizowany jest ok. 1 km od ścisłego centrum Alanyi
z pięknym portem, licznymi barami, restauracjami, bazarem
i licznymi sklepami. Najbliższy przystanek lokalnej komunikacji
znajduje się ok. 150 m od hotelu. Odległość od lotniska w Antalyi
ok. 125 km. Ok 100 metrów od hotelu ciągnie się piękny deptak
wzdłuż morza, gdzie zakupić można tradycyjne tureckie lody
z koziego mleka i świeżo wyciskane soki z owoców.

Internet Wi-Fi bezpłatny w lobby.
www.bilkayhotel.com.tr

Plaża
Do słynnej plaży Kleopatry jedynie ok. 100 m (przejście przez
ulicę). Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 6 EUR/dzień/komplet
– plaża publiczna).

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego. Recepcja, winda, lobby,
restauracja główna, bar. Basen z wydzielonym brodzikiem, leżaki
i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie. Sejf (ok. 15 EUR/
tydzień). Hotel nie prowadzi serwisu ręczników kąpielowych.

Pokoje
Hotel dysponuje 60 pokojami typu standard (pow. ok. 15 m2)
dla 2 osób dorosłych (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej
w formie normalnego lub składanego łóżka). Pokoje wyposażone
są w: łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV, telefon, mini lodówkę, umeblowany
balkon. Na potwierdzenie pokoje rodzinne dwupomieszczeniowe
(27 m2) z dwiema łazienkami dla max. 5 osób. Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat bezpłatnie – do potwierdzenia na miejscu.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (08:00-09:00), późne śniadanie (09:0010:00) lunch (12:00-13:30), obiadokolacja (18:30-20:30). Napoje
bezalkoholowe i lokalne alkoholowe dostępne są w barze (10:0022:00). Bar na plaży płatny dodatkowo. All Inclusive nie obejmuje
napoi importowanych, soków ze świeżo wyciskanych owoców,
kawy po turecku i lodów, konsumpcji po 22:00.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Na plaży siatkówka plażowa. Płatne
dodatkowo: sporty wodne na plaży (skutery wodne, kajaki, parasailing, nurkowanie, rowery wodne i inne).

KOD IMPREZY: TRA

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1749
2230
Maj od
1570
2070
Czerwiec od
1999
2849
Lipiec od
2099
2999
Sierpień od
2070
2970
Wrzesień od
1630
2349
Październik od
1570
2099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1049
Cena za dziecko (3-7 lat) już od
749

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3099
3899
2799
3630
3499
4930
3699
5199
3630
5130
2899
4099
2799
3699
1899
1599

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1570 zł
71

Turcja
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–› Wyloty z: Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Rzeszów, Wrocław
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Turcja
Riwiera Egejska

Informacje ogólne
Wiza
Do przekroczenia granicy tureckiej przez
obywateli Polski niezbędna jest wiza oraz
paszport ważny co najmniej 150 dni od
daty wjazdu do Turcji oraz 60 dni od momentu wygaśnięcia ważności wizy. Pośredniczymy w uzyskaniu wizy. Szczegółowe
informacje w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Izmir

TURCJA

Grecja

Turcja

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.

Bodrum

Kusadasi

Język urzędowy
Turecki.
Waluta
TL - lira turecka. Warto zabrać ze sobą euro
lub dolary. Wymiany pieniędzy można
dokonać w kantorach, na poczcie, w banku
lub w recepcji hotelu (w hotelach kurs jest
zazwyczaj najmniej korzystny).

Bi
te
z

Yalikavak
Ortakent
Turgutreis

Gu
m
be
t

Didim

Torba
Bodrum

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.

Wybrzeże Morza Egejskiego to kameralna część
turystycznej Turcji określana przez wielu turkusowym
wybrzeżem, ze względu na charakterystyczny błękit
wód niezliczonych, urokliwych zatoczek.
Turcja Egejska to niska, biała zabudowa miast, gdzie
znajdziemy zarówno ciszę i spokój, jak również liczne
atrakcje turystyczne, te starożytne
i te bardziej współczesne.

Telefony
Karty telefoniczne można kupić w sklepach
i kioskach w pobliżu publicznych aparatów
telefonicznych. Karta ze 100 jednostkami
za ok. 5 EUR wystarcza na krótką rozmowę międzynarodową. Koszty połączeń
w roamingu polskich sieci komórkowych
są stosunkowo drogie, dlatego prosimy
o sprawdzenie operatora stawek przed
wyjazdem.
Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Turcji
trwa od 01.06 do 30.09.
Orientacyjne ceny
Pizza ok. 20 TL; woda 1,5 l - ok. 1,5-2 TL,
piwo w sklepie ok. 9 TL. Poza sklepami spożywczymi warto się targować.

W regionie
Kusadasi
Malowniczy i urokliwy kurort, położony ok.
100 km od Izmiru, jest jedną z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu egejskim. Swą oryginalną nazwę „wyspa
ptaków” zawdzięcza położonej nieopodal małej
wysepce, która stanowi turystyczny symbol
Kusadasi. Miasto posiada bogatą historię,
zabytki z czasów antycznych, barwny folklor
oraz bogatą ofertę życia nocnego, a ponadto
lazurowo niebieskie morze i przepiękne plaże.
Didim
Nieduże miasteczko położone w miejscu
antycznej Didymy, gdzie podziwiać można
ruiny świątyni Apollina, zaledwie ok. 70 km od
lotniska w Bodrum-Milas. Obecnie popularny
nadmorski resort słynący z długich piasz-

Czy wiecie, że Bodrum wyrosło na starożytnym
Halikarnasie? To właśnie tutaj znajdowało się
Mauzoleum, czyli jeden z 7 CUDÓW STAROŻYTNEGO ŚWIATA.

czystych plaż, przejrzystej turkusowej wody,
zabytkowych ruin oraz niemalże niekończącej
się ilości słonecznych dni.
Izmir
Trzecie co do wielkości miasto oraz, po
Stambule, największy port morski Turcji.
Miasto przez wieki należące do Greków,
będące również częścią Imperium Rzymskiego,
łączy w sobie dużą dozę historii wymieszaną
z nowoczesnym budownictwem, szerokimi
bulwarami oraz kosmopolityczną atmosferą.
Będąc w Izmirze nie można pominąć wizyty na
agorze, spaceru wzdłuż nadmorskiego deptaku
Kordon oraz wizyty na Kemeralti - największym
bazarze w mieście.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek lokalnych, posiłków i napoi innych niż
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym
z hoteli, pozostałych wydatków osobistych oraz
wizy tureckiej.

Wyloty
Wyloty z: Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska,
Katowic, Łódzi, Poznania, Rzeszowa, Wrocławia. Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na poszczególnych lotniskach
na 2 godziny przed wylotem samolotu.
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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Efez

Turcja
Riwiera Egejska
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Efez - smak starożytności
Jedno z najlepiej zachowanych starożytnych miast świata. Miasto było ośrodkiem kultu bogini Artemidy, miastem portowym
i centrum handlu. Za panowania Rzymian wzniesiono tu świątynie ku czci cesarzy: Domicjana, Trajana i Hadriana. Niesamowite
miejsce, którego kamienie pamiętają filozofa Heraklita, a zbocza
góry Pion niosą echo wystąpień św. Pawła. Efeski Kościół Marii
Panny gościł biskupów trzeciego soboru powszechnego. Zgodnie
z wierzeniami okolice Efezu to także ruiny bazyliki z grobem św.
Jana Ewangelisty oraz Dom Marii – Matki Jezusa, gdzie spędziła
ostatnie lata życia. Cena od 239 zł/os.

Pamukkale
Ten turecki cud przyrody znajduje się na terenie Parku Narodowego i został umieszczony na Liście Światowego Dziedzictwa
Przyrody UNESCO. Fantastyczne wapienne tarasy, wodospady
i gorące źródła królują nad terenami zachodniej Anatolii. Nazywane są „Bawełnianą Twierdzą” – białe, kaskadowo ułożone
baseny z daleka rzeczywiście wyglądają jak kłębki wełny. Uroku
temu miejscu dodaje starożytne miasto Hierapolis królujące nad
tarasami, a słynące z jednej z największych nekropolii na terenie
Azji Mniejszej. Cena od 239 zł/os.
Morska wyprawa
Wspaniały rejs statkiem podczas, którego będziemy podziwiać malownicze krajobrazy, urocze zatoczki, kąpać się w krystalicznie czy-

Turcja – będąca bramą do Świata Orientu, to
nie tylko piękne plaże i komfortowe hotele, ale
też wiele okazji do niezapomnianych przeżyć.
Odkryjcie Efez i poczujcie atmosferę starożytnego miasta. Zanurzcie się w termalnych wodach
Pamukkale, Pospacerujcie w Şirince i zasmakujcie lokalnego owocowego wina. W ciągu dnia
skorzystajcie z niezliczonych możliwości uprawiania sportów wodnych, a w nocy zaszalejcie
w klubach przy rytmach tureckiej muzyki.
Angelika Kaczmarek – Kuchar
Rezydent Rainbow

Pamukkale
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stej wodzie, pełen relaks z przyjemną muzyką, fantastyczna szansa
na opalanie, przerwy na kąpiele i skoki do wody. Cena od 69 zł/os.
Dalyan - turecka Amazonka
Wspaniała wyprawa do Dalyanu – niezwykłego miejsca, gdzie
spotykają się i mieszają ze sobą flora i fauna typowe dla wód słodkich i słonych. Z autokaru przesiądziemy się na łódkę i ruszymy
w rejs kanałem łączącym jezioro Köyceğiz z morzem. Po drodze
będziemy mieli okazję podziwiać ogromne licyjskie grobowce
wykute w skale, zobaczymy gdzie łowione są błękitne kraby, żeby
w końcu dopłynąć do przepięknej plaży Iztuzu, gdzie zagrożone
wyginięciem żółwie morskie składają jaja. Tam też czas na kąpiele
morskie i słoneczne. Następnie popłyniemy łódką na lunch, a zaraz po nim do kąpieli błotnych, gdzie każdy będzie miał okazję
poczuć się jak dziecko. Cena ok. 60 EUR/os.
Rejs na wyspę Samos
Wyspa Samos to jeden z ważniejszych ośrodków klasycznej sztuki
greckiej. Od Turcji oddziela ją wąska cieśnina. Obecnie uważana jest za jedną z najbardziej zielonych wysp greckich. Zgodnie
z mitologią Samos było miejscem narodzin Hery (na wyspie znajdziemy poświęconą jej świątynię). Jest także miejscem urodzenia greckiego filozofa i matematyka Pitagorasa, filozofa Epikura
i astronoma Arystarcha z Samos. W cenie wycieczki transfer do/z
portu oraz bilety na prom. Cena ok. 50 EUR/os.
Dolphin show
Czas spełnić marzenia z dzieciństwa! Najpierw delfiny pochwalą
się swoimi niezwykłymi umiejętnościami podczas fantastycznego
show, a po pokazie odpłatnie będzie mozliwość indywidualnego pływania z tymi radosnymi stworzeniami. Świetna przygoda
szczególnie dla najmłodszych i niezapomniane wrażenia gwarantowane! Cena ok. 18 EUR/os. Pływanie z delfinami płatne
dodatkowo ok. 100 EUR/os.

Dla Aktywnych
Nurkowanie
Przyszedł czas na nowe wyzwania. Wyprawa na nurkowanie to
doskonała szansa na poznanie przepięknego podwodnego świata fauny i flory Morza Egejskiego. Sam na sam z profesjonalnym
instruktorem i indywidualnym podejściem. Spędź czas aktywnie!
Cena ok. 30 EUR z Kuşadası.
Jeep Safari
Szalona wyprawa dla amatorów mocnych wrażeń, którzy kochają górskie bezdroża, słońce i wiatr we włosach. To właśnie
z myślą o nich przygotowaliśmy program Jeep Safari. W górach
znajdziesz stylowe domki, nadzwyczajne widoki i nieprzebrane
bogactwo przyrody. Podczas smacznego obiadu, będzie można
podzielić się wrażeniami z turystami z naszego jeepa. Cena ok. 35
EUR, (Jeepy + Rejs statkiem) – cena ok. 45 EUR.

Przyroda
Piękno Natury w Parku Narodowym Dilek
Niecałe 25 kilometrów na południe od Kuşadası znajduje się
przepiękny park narodowy: Park Narodowy Półwyspu Dilek
i Delty Rzeki Dużego Meandera. Zajmuje on imponujący obszar
28 tysięcy hektarów. Jest to wspaniałe miejsce dla miłośników
pieszych wędrówek, jak i wielbicieli orzeźwiających, morskich kąpieli. Z parku dostrzec można grecką wyspę Samos, znajdującą
się nieopodal tureckiego wybrzeża.

Relaks
Hamam
Raj dla zmysłów! Hamam, czyli łaźnia turecka to wspaniała relaksująca odnowa ciała i ducha o wielowiekowej tradycji. Pobyt
w saunie, peeling specjalną rękawicą „kese” oraz kąpiel w pianie
odbywa się w pięknych, marmurowych wnętrzach, a czas upłynie Państwu w wyjątkowej atmosferze i pozwoli się odprężyć.
Zabiegi te przygotują skórę do słonecznych kąpieli, gwarantując
długotrwałą i piękną opaleniznę, dlatego też pobyt w Turcji warto
zacząć od wizyty w hamamie. Cena ok. 10 EUR.
Rejs Statkiem
Relaksujący rejs po Morzu Egejskim, podczas którego spędzisz
cudowny dzień na łonie natury. Słońce, delikatny szum morza
oraz malownicze krajobrazy z pewnością pozwolą się zrelaksować. Podczas rejsu można popływać w krystalicznie czystych
wodach, opalać się oraz podziwiać piękno urokliwych zatoczek.
Lunch na pokładzie. Cena ok. 18 EUR
Jade Beach Club - Zabawa przy plaży
Świetny klub usytuowany przy samej plaży znajdujący się w miejscowości Kuşadası. Zabawa trwa tutaj dzień i noc. W sezonie odbywa się tu wiele koncertów na żywo, natomiast za dnia można
poszaleć uprawiając sporty wodne bądź powylegiwać się na
plaży. Idealne miejsce dla lubiących rozrywkę w dobrym wydaniu.
www.jadebeachclub.com
Bar Street - Ulica Imprezowiczów
Zatłoczona, głośna - taka jest Bar Street - jedna z najbardziej
ruchliwych ulic w Kuşadası. Znajdują się tutaj najlepsze lokale
i kluby nocne. Muzyka rozbrzmiewa z każdego pubu na ulicy.
Polecamy miłośnikom dobrej zabawy i nocnego życia.

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

Kuchnia
Kuchnia regionu Morza Egejskiego
Ze wszystkich regionów Turcji to właśnie kuchnia regionu Morza
Egejskiego jest najbardziej zbliżona do greckiej. Lokalne potrawy są przygotowywane na bazie oliwy z oliwek, a charakterystycznymi daniami są potrawy z owoców morza oraz rozmaitych

Samos
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Spokojne
wakacje 50+
••

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!*

•

Specjalna oferta dla Klientów 50+ Terminy poza szczytem sezonu w dużo niższej cenie Zakwaterowanie w hotelu Palmin *** lub Belmare ****
Wyżywienie All Inclusive
Przyjemne temperatury
Jedna wycieczka lokalna w cenie dobrana w taki sposób, aby uniknąć zbędnego
pośpiechu
Opieka profesjonalnych, polskojęzycznych rezydentów

•

•

•

Turcja – Riwiera Egejska

Dzień 1 Wyloty z Polski. Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na poszczególnych
lotniskach na 2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na
www.R.pl/rozklady.
Dzień 2-3 Czas na wypoczynek, kąpiele
morskie i słoneczne, udział w wycieczkach lokalnych itp.
Dzień 4 Po śniadaniu, zapraszamy na całodzienną wycieczkę do Sirince - uroczej wioski
o greckich korzeniach, położonej na szczycie
góry. Niezwykłe widoki i lokalny charakter sprawiają, że nawet szklaneczka herbaty smakuje
tu wyjątkowo. Miejsce słynie w wyrobu owocowych win, ale mieszkańcy mają do zaoferowania również wyroby rękodzielnicze, przyprawy,
oliwę i świeże soki. Okazja do spędzenia miłego,
spokojnego popołudnia, w otoczeniu brzoskwiniowych sadów. Wioska przeżyła prawdziwe
oblężenie w grudniu 2012 r., kiedy pojawiło się
przekonanie, że zostanie oszczędzona podczas
ogłoszonej przez Majów apokalipsy! Podczas
wycieczki przerwa na lunch (wliczony w cenę,
napoje dodatkowo płatne). Późnym popołudniem powrót do hotelu.
Dzień 5-7 Czas na wypoczynek, kąpiele
morskie i słoneczne, udział w wycieczkach lokalnych itp.
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Dzień 8 Wykwaterowanie z hotelu, transfer
na lotnisko, powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 7 rozpoczętych dób hotelowych,
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę
polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu podczas wycieczki oraz usługi przewodnika
lokalnego (ok. 20 EUR/os), wycieczek lokalnych,
posiłków i napoi innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, pozostałych wydatków osobistych oraz wizy tureckiej.
Uprzejmie informujemy że od dnia 26.04.2019
w Turcji przestaną być honorowane banknoty
o nominale 500 EUR. W związku z tym nie będzie
możliwości opłacania pakietów płatnych pilotowi oraz wycieczek lokalnych banknotami o tym
nominale. Prosimy o poinformowanie Klientów.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy tureckiej przez
obywateli Polski niezbędna jest wiza oraz paszport ważny co najmniej 150 dni od daty wjazdu
do Turcji oraz 60 dni od momentu wygaśnięcia ważności wizy. Szczegółowe informacje na
stronie R.pl.

HOTEL: Belmare Hotel ****

HOTEL: Palmin Hotel ****

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

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

Termin
cena w promocji od
12.04 - 19.04
1470
19.04 - 26.04
1520
26.04 - 03.05
1649
30.04 - 07.05
1699
03.05 - 10.05
1620
07.05 - 14.05
1520
04.10 - 11.10
1549
11.10 - 18.10
1549
18.10 - 25.10
1499
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od

Termin
cena w promocji od
12.04 - 19.04
1449
19.04 - 26.04
1520
26.04 - 03.05
1570
30.04 - 07.05
1549
03.05 - 10.05
1499
07.05 - 14.05
1499
04.10 - 11.10
1649
11.10 - 18.10
1599
18.10 - 25.10
1549
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od

cena katalogowa
2899
2970
3199
3270
3130
2970
2999
2999
2920
1720
1449
300

cena katalogowa
2849
2970
3049
2999
2920
2920
3199
3099
2999
1699
1430
279

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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 ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z 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

więcej na: R.pl

Kod imprezy: TSB

Kod imprezy: TSB

CENA OD

CENA OD

1470 zł

1449 zł

Turcja

Riwiera Egejska

Belmare – Kusadasi
Kategoria lokalna:

****

Niewielki hotel o kameralnym charakterze jest idealną propozycją na spokojne wakacje w Kusadasi. Wygodne pokoje, bogate
wyżywienie All Inclusive oraz oferta SPA pozwolą w pełni oddać się atmosferze relaksu.

(ręczniki plażowe, leżaki i parasole – bezpłatne). Dodatkowo płatne: wypożyczenie samochodu, pralnia.

Pokoje
Hotel posiada 91 komfortowo pokoi, mieszczących się w niskim
budynku. Pokoje wyposażone są w łazienkę (prysznic, suszarka
do włosów), klimatyzację, telefon, TV-SAT, balkon.

Wyżywienie
All inclusive w formie bogatego bufetu – śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godz. 10:00-24:00. Napoje w puszkach i w butelkach,
jak i soki świeżo wyciskane, kawa po turecku i importowane
alkohole są dodatkowo płatne.

Położenie

Plaża

Program sportowy i animacyjny

Czterogwiazdkowy hotel Belmare z widokiem malowniczym widokiem na wody Morza Egejskiego. Hotel położony jest ok. 5 km
od ścisłego centrum Kusadasi, a w najbliższym otoczeniu hotelu
znajdują się sklepy, restauracje i kawiarnie. Lotnisko w Bodrum
oddalone jest o ok. 140 km.

Hotel położony jest ok. 1,5 km od piaszczystej plaży. Obiekt zapewnia prywatny transfer na plażę, serwis plażowy bezpłatny.

Na terenie hotelu do dyspozycji Gości jest siłownia, łaźnia turecka,
tenis stołowy, bilard. Za dodatkową opłatą: masaż i sauna.

Do dyspozycji gości

Internet

Całodobowa recepcja, restauracja główna, lobby bar, bar przy
basenie, bar z przekąskami, basen kryty, 2 baseny na zewnątrz

Bezpłatny internet Wi-Fi w lobby hotelowym.
www.belmareotel.com

Palmin – Kusadasi
Kategoria lokalna:

****

Komfortowo wyposażone pokoje, jak i idealne położenie – blisko plaży i centrum to jedne z największych atutów tego hotelu! Goście
chwalą hotel również za miłą i profesjonalną obsługę oraz dobrą kuchnię!

sejf, minibar (dodatkowo płatny, uzupełniany na życzenie), zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon.

Wyżywienie

Położenie

Do dyspozycji gości

Czterogwiazdkowy hotel położony na terenie egzotycznego
ogrodu, oddalony ok. 2 km od centrum Kuşadası. W najbliższym
otoczeniu znajdują się restauracje, kawiarnie i sklepy. Lotnisko
w Bodrum położone jest w odległości 135 km od hotelu.

Recepcja całodobowa, lobby, winda, restauracja główna (dania
w formie bufetu), lobby bar, bar przy basenie, basen kryty (podgrzewany), basen na zewnątrz, basen dla dzieci, zjeżdżalnie dla
dzieci i dorosłych. Za dodatkową opłatą: pralnia, fryzjer, wypożyczenie samochodu.

Plaża
Publiczna piaszczysta plaża Ladies Beach – usytuowana jest
ok. 500 m od hotelu. Bezpłatny serwis plażowy (leżaki, parasole i ręczniki) oraz bezpłatny transfer z hotelu (w określonych
porach).

Pokoje
W hotelu znajduje się 156 komfortowo zaaranżowanych, przestronnych pokoi wyposażonych w łazienkę (prysznic, suszarka do
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-SAT, telefon,

All inclusive - posiłki w formie bufetu: śniadanie (07:30 - 10:30),
obiad (12:30 - 14:00), przekąski (14:00 - 16:30), kawa i herbata
(16:30 - 17:30), kolacja (19:30 - 21:30), późne przekąski (23:30 00:30), napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkoholowe (10:00
- 24:00). Za dodatkową opłatą: importowane alkohole, lody, kawa
po turecku, świeżo wyciskany sok z pomarańczy.

Program sportowy i animacyjny
Codzienne animacje w dzień i 5 razy w tygodniu - nocne pokazy.
Dla dzieci – miniklub (4-12 lat), plac zabaw. Dodatkowo: siłownia,
łaźnia parowa, sauna, jacuzzi, tenis stołowy, rzutki. Dodatkowo
płatne: łaźnia turecka, masaże, kort tenisowy (w dzień), bilard,
wypożyczenie laptopów.

Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi w lobby.
www.palminhotel.com
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Korumar Ephesus Beach – Kusadasi
Kategoria lokalna:

*****

Bardzo elegancki i nowoczesny hotel, który polecamy dla rodzin z dziećmi oraz osób nastawionych na aktywne spędzanie czasu. Bogaty
program animacyjny oraz aquapark zostaną docenione przez miłośników sportów, natomiast doskonałe położenie tuż przy szerokiej plaży
pozwoli na wakacyjny wypoczynek! Dodatkowym atutem jest wyśmienita kuchnia!
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Nowo wybudowany luksusowy hotel, znajdujący się w odległości
ok. 12 km od centrum Kusadasi z licznymi sklepami, restauracjami
i barami. Blisko atrakcji turustycznych/historycznych, ok. 130 km
od lotniska w Bodrum.

Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy pięknej, 230-metrowej
piaszczystej plaży. Parasole, leżaki oraz ręczniki plażowe bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, winda, restauracja główna,
3 restauracje à la carte (włoska, turecka oraz rybna - dodatkowo
płatne, ok. 3 EUR/os. każda), 4 bary m.in.: bar przy basenie oraz
bar w lobby. Na terenie hotelu znajduje się duży basen główny
z 9 zjeżdżalniami dla dorosłych, basen dla dzieci z 8 zjeżdżalniami,
a także basen wewnętrzny. Taras słoneczny przy basenie z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami. Dodatkowo płatne: opieka
medyczna, fryzjer, sklepy, pralnia, fotograf, kantor, pokój z grami.

Pokoje
Hotel oferuje swoim Gościom 325 nowoczesnych i komfortowych
pokoi, mieszczących się w kilku 3-piętrowych budynkach. Pokoje
standardowe o pow. ok. 34 m2 dla max. 3 os. dorosłych i dziecka
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (uzupełniany codziennie bezpłatnie: woda,
soda oraz fanta/cola, pozostała konsumpcja dodatkowo płatna),
zestaw do przygotowania kawy i herbaty, balkon. Łóżeczko dla
dziecka do 2 lat dostępne bezpłatnie. Pokoje rodzinne z dwoma
łazienkami, składają się z sypialni oraz pokoju dziennego o powierzchni ok. 44 m2, wyposażone jak pokoje standardowe. Hotel
posiada pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunche (12:30-14:00) i obiadokolacje (19:00-21:30)
w formie urozmaiconego bufetu, bufet dla dzieci (18:30-19:30),
przekąski w ciągu dnia (11:00-16:00), nocne przekąski (23:0000:30) oraz ciasta i słodycze (15:00-18:00). Świeży sok pomarańczowy serwowany do śniadania. Lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe 24 h w wybranym barze, w pozostałych barach w go-
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Royal

dzinach otwarcia. Za opłatą: pozostałe napoje importowane, świeżo
wyciskane soki, kawa po turecku. Na zapytanie dieta bezglutenowa.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny: zabawy i gry przy
basenie i wieczorne show, dyskoteka 16+ (23:00-02:00). Ponadto: kort tenisowy (oświetlenie dodatkowo płatne), koszykówka,
siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, łucznictwo, boccia, karty,
aerobik, centrum fitness (16+), łaźnia turecka, łaźnia parowa, sauna. Za opłatą: bilard, piłkarzyki, sporty wodne, zabiegi i masaże
w centrum SPA. Dla dzieci: mini klub hotelowy (4-12 lat).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi.
KOD IMPREZY: TRI

CENY 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
3349
4199
6099
Maj od
1970
3249
3799
5930
Czerwiec od
2499
4020
4599
7220
Lipiec od
3299
5549
6020
9770
Sierpień od
2899
4599
5349
8199
Wrzesień od
2420
3899
4549
7020
Październik od
1970
3349
3799
6099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1170
1170
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
599
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1970 zł

Turcja
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Korumar Deluxe – Kusadasi
Kategoria lokalna:

*****

Ekskluzywny i elegancki hotel z pięknymi widokami i bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym. Doskonała baza wypadowa do
odkrywania tej części Turcji, w niedalekiej odległości od centrum Kusadasi z licznymi atrakcjami. Polecamy tym, którzy oczekują od hotelu
dobrego serwisu, pysznej kuchni i komfortowych pokoi.
All Inclusive

Przy plaży

Royal

We dwoje

Położenie
Elegancki hotel usytuowany na wzniesieniu, z którego rozciąga
się niesamowity widok na błękitne wody Morza Egejskiego. Ok.
2 km do centrum Kusadasi z licznymi barami, restauracjami i sklepami oraz szeroką ofertą życia nocnego. Do lotniska w Bodrum-Milas ok. 125 km.

Plaża

sprzęt za dodatkową opłatą), tenis stołowy, rzutki, łucznictwo,
sauna, łaźnia turecka. Dla dzieci: hotelowy mini klub (4-12 lat),
plac zabaw. Za dodatkową opłatą: bilard, sporty wodne, szkoła
nurkowania, zabiegi w centrum SPA.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.korumar.com.tr

Hotel położony bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej plaży
z platformą utrzymującą się nad wodą. Bezpłatne leżaki, parasole
i ręczniki.

Do dyspozycji gości
Recepcja, przestronne lobby, kantor, sala telewizyjna, restauracja
główna, 3 restauracje a’la carte (za dodatkową opłatą, wymagana
wcześniejsza rezerwacja), 5 barów m.in.: przy plaży, snack bar, lobby bar. Basen główny, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią dla dzieci
w wieku 3-10 lat. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki przy basenie. Za dodatkową opłatą: butiki, market, lekarz, fryzjer, pralnia.

Pokoje
Hotel oferuje 272 elegancko urządzonych pokoi zlokalizowanych
w budynku głównym. Pokoje standardowe z możliwością dwóch
dostawek w postaci pojedynczych łóżek lub rozkładanej sofy, wyposażone są w: w łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do
włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, minibar (bezpłatnie woda oraz napoje bezalkoholowe uzupełniane
codziennie, pozostała konsumpcja za dodatkową opłatą), zestaw
do parzenia kawy i herbaty, bezpłatny sejf, balkon. Dostępne pokoje z widokiem na morze za dodatkową opłatą.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30),
obiadokolacja (19:00-21:30). Dodatkowo przekąski w ciągu dnia
(11:00-16:00), bufet dla dzieci 19:00-21:00, przerwa kawowa ze
słodkimi przekąskami (16:30-17:30). Lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe dostępne w godzinach 10:00-24:00. Za dodatkową opłatą: importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, świeżo wyciskane soki, napoje butelkowane oraz w puszkach.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne i wieczorne, aerobik, siłownia,
gry w basenie, wieczorne show, kort tenisowy (oświetlenie oraz

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1720
2670
Maj od
1499
2570
Czerwiec od
1970
3370
Lipiec od
2599
4520
Sierpień od
2370
3830
Wrzesień od
1920
3149
Październik od
1499
2670
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1799
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1170

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3899
5470
3499
5299
4299
6549
5349
8549
4970
7399
4220
6270
3499
5470
2570
1170

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1499 zł
79

Turcja

Riwiera Egejska

Kairaba Bodrum Princess Resort – Turgutreis
Kategoria lokalna:

*****

Hotel o wysokim standardzie oraz dogodnej lokalizacji. Dzięki spacerowej odległości od klimatycznego Turgutreis oraz nienagannego
serwisu i smacznej kuchni polecamy osobom wymagającym. Dodatkowo bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe sprawia, że jest to idealne
miejsce dla rodzin z dziećmi, a także par.
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Royal

We dwoje

Położenie
Elegancki hotel położony zalewie ok. 1 km od urokliwego, turystycznego miasteczka Turgutreis z malowniczą mariną. W spacerowej odległości od centrum znajdują się bary, restauracje oraz sklepy. Ok. 20 km od Bodrum oraz ok. 50 km od lotniska Bodrum-Milas.

Plaża
Bezpośrednio przy wąskiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Bezpłatne leżaki, parasole oraz ręczniki.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, sala telewizyjna, restauracja
główna oraz a’la carte (możliwość bezpłatnego skorzystania z restauracji a’la carte raz na tydzień po wcześniejszej rezerwacji), 5
barów: lobby bar (10:00-07:00), przy basenie (10:00-18:00), snack
bar (10:00-18:00) oraz za dodatkową opłatą: vitamin bar, cash bar
oraz bar otwarty podczas dyskoteki. 2 baseny z bezpłatnymi leżakami, parasolami oraz ręcznikami. Za dodatkową opłatą: wypożyczalnia samochodów, opiekunka do dziecka, lekarz, fryzjer, pralnia.

Pokoje
Hotel oferuje 255 elegancko urządzonych pokoi zlokalizowanych
w kilkupiętrowych budynkach. Pokoje standardowe z możliwością jednej dostawki w postaci rozkładanej sofy, o pow. ok. 1622m2 wyposażone są w: łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, minibar (bezpłatna woda
oraz niektóre napoje bezalkoholowe uzupełniane codziennie), TV
Sat., bezpłatny sejf, zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon
francuski. Pokoje standardowe z widokiem na morzę o pow. ok.
25-30 m2 dodatkową posiadają tradycyjny balkon. Pokoje superior z widokiem na okolicę hotelu o pow. ok. 38-45 m2 wyposażone są jak pokoje standardowe z balkonem francuskim. Pokoje
superior z widokiem na morze o pow. ok. 40-45 m2 dodatkowo
posiadają pokój dzienny oraz tradycyjny balkon.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:00-14:30), obiadokolacja (18:00-21:30).
Przekąski w ciągu dnia (12:00-17:00), słodkie przekąski (17:0018:00), nocna zupa (23:00-00:00). Lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe dostępne w godzinach 10:00-07:00 w lobby
barze. Za dopłatą: pozostałe importowane napoje bezalkoholowe
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i alkoholowe, napoje butelkowane oraz w puszkach, świeżo wyciskane soki.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi lekkie animacje dla dzieci i dorosłych. Muzyka na
żywo, wieczorne show, dyskoteka, siłownia, gimnastyka wodna,
water polo, rzutki, boccia, tenis stołowy. Mini klub 6 razy w tygodniu dla dzieci w wieku 4-9 lat, plac zabaw. Za dodatkową opłatą:
centrum SPA z ofertą masaży, turecką łaźnią, sauną, zabiegami
na twarz oraz sporty wodne na plaży.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
kairaba-hotels.com
KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1720
2699
Maj od
1520
2470
Czerwiec od
2099
3670
Lipiec od
2799
4999
Sierpień od
2549
4220
Wrzesień od
1870
2820
Październik od
1499
2499
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1899
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1170

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3899
5520
3549
5130
4520
7130
5699
9349
5270
8049
4130
5720
3499
5199
2630
1170

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1499 zł

Turcja

Riwiera Egejska

LABRANDA Ephesus Princess – Kusadasi
Kategoria lokalna:

*****

Ekskluzywny i elegancki hotel ze znakomitą kuchnią i pięknymi widokami. Niezwykle szeroka oferta typów pokoi pozwoli dopasować ofertę
do potrzeb każdego Klienta. Idealny zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi, ze względu na bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną jak
i doskonały serwis.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Royal

szczególnie polecamy

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Luksusowy hotel położony na rozległym, zielonym terenie, na
malowniczym wzgórzu skąd rozpościera się przepiękny widok
na wody Morza Egejskiego. Zaledwie ok. 10 km do popularnego
kurortu Kusadasi z licznymi barami, restauracjami i sklepami. Ok.
140 km do lotniska Bodrum-Milas.

Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Wieczorne show, muzyka na żywo, tureckie wieczory
i disco, gry w basenie i na plaży, siatkówka plażowa, aerobik,
korty tenisowe, mini golf, tenis stołowy, rzutki, boisko do piłki
nożnej, sauna, siłownia, łaźnia parowa i turecka. Dla dzieci: mini
klub (4-12 lat), plac zabaw. Za dodatkową opłatą: bilard, zabiegi
w centrum SPA, sporty wodne na plaży.

Plaża
Hotel położony przy piaszczystej plaży z pomostem (zejście do
plaży schodkami lub bezpłatny przejazd hotelowym busem).
Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.

Do dyspozycji gości
Recepcja, 24 h, eleganckie lobby, sala telewizyjna, restauracja
główna, restauracje tematyczne a’la carte (bezpłatnie raz na pobyt,
wymagana rezerwacja), m.in.: włoska, turecka, z owocami morza. 7
barów, m.in. przy basenie, na plaży, w lobby, za dodatkową opłatą,
m.in.: winiarnia, bar przy dyskotece. 3 baseny w tym jeden ze zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.

Pokoje
Pokoje o różnym standardzie zlokalizowane w 21 bungalowach lub
w budynku głównym. Pokoje standardowe znajdujące się w bungalowach w ogrodzie o pow. ok. 25 m2 z możliwością 1 dostawki w formie pojedynczego łóżka wyposażone są w: łazienkę z prysznicem
i suszarką do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat.,
telefon, bezpłatny sejf, minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą),
zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon lub taras. Pokoje superior z widokiem na morze są zlokalizowane w budynku głównym
o pow. ok. 25 m2. Pokoje rodzinne zlokalizowane w bungalowach
mogą zakwaterować max. 3 osoby (pow. ok. 30 m2 z dwoma pomieszczeniami: jedno podwójne łóżko i dwa pojedyncze lub łóżko
piętrowe) oraz pokoje rodzinne dla max. 5 osób (pow. ok. 41 m2)
z 2 sypialniami (podwójne łóżko oraz 2 pojedyncze) i pokojem
dziennym z sofą.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (19:00-21:30). Ponadto: nocna zupa 21:00-01:00, lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe w lobby barze (10:00-24:00). Za dodatkową opłatą
importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby, przy basenie głównym i restauracji.

Kategoria: *****
www.labrandaresort.com
KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1699
2599
Maj od
1499
2399
Czerwiec od
2020
3499
Lipiec od
2599
4599
Sierpień od
2370
3899
Wrzesień od
1770
2670
Październik od
1470
2399
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1849
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1170

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3849
5349
3499
5020
4299
6699
5349
8699
4970
7520
3970
5470
3470
5020
2530
1170

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1470 zł
81

Turcja

Riwiera Egejska

Venosa Beach – Altinkum/Didim
Kategoria lokalna:

*****

Bardzo elegancki, przyjazny rodzinom z dziećmi hotel. Posiada wiele udogodnień dla najmłodszych oraz bogatą infrastrukturą sportoworekreacyjną. Położony przy pięknej plaży, doskonały na spokojny, rodzinny wypoczynek. Hotel słynie z wyśmienitej kuchni. Sprawdzony
i doceniony przez naszych Klientów w poprzednich sezonach, chętnie wybierany ponownie.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Fit & Fun

Royal

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Riwiera Egejska

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony w miejscowości Yesilkent (ok. 5 km od centrum
Altinkum), ok. 5 km od miasta Didim, ok. 70 km od lotniska
Bodrum-Milas. Dogodny dojazd do centrum miasta Altinkum komunikacją lokalną (busy w sezonie letnim kursują co ok. 15 min)
lub taksówką.

Bardzo bogaty program sportowy i animacyjny: aerobik, aqua
aerobik, fitness, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, tenis ziemny (oświetlenie oraz wypożyczenie sprzętu za opłatą), strzelanie
z łuku, wieczorne show, dyskoteka. Ponadto bogato wyposażone
centrum SPA: sauna i łaźnia turecka bezpłatne. Za dodatkową
opłatą: masaże i zabiegi w centrum SPA, sporty wodne na plaży.
Dla dzieci: mini klub hotelowy, 6 x w tygodniu figloklub z polskim
animatorem (od połowy czerwca do połowy września), plac zabaw.

Plaża
Bezpośrednio przy szerokiej, piaszczysto-żwirowej plaży, z łagodnym zejściem do morza (zalecane obuwie kąpielowe). Bezpłatne leżaki i parasole.

Do dyspozycji Gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby restauracja główna, 5 restauracji a’la carte, 4 bary: lobby, pool, snack oraz vitamin bar,
dyskoteka. Basen ze zjeżdżalniami, basen olimpijski, basen kryty
(nieczynny od połowy czerwca do połowy września) oraz brodzik
dla dzieci. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy
basenie. Za opłatą: lekarz, fryzjer, sklepiki z pamiątkami.

Pokoje
339 komfortowo wyposażonych pokoi. Pokoje standardowe,
o pow. ok. 28 m2, dla max. 3 os. dorosłych (dostawka w formie
rozkładanej sofy), wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (bezpłatna woda a w dniu przyjazdu: cola i soki, pozostała konsumpcja za opłatą), balkon lub taras.
Pokoje typu large, o pow. ok. 33 m2 dla 3 os. dorosłych i dziecka na
dostawce, pokoje rodzinne 2-pomieszczeniowe, o pow. ok. 36 m2,
dla max. 4 os. dorosłych i dziecka na dostawce. Wszystkie pokoje
posiadają co najmniej częściowy widok na morze.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie, późne śniadanie, lunch, obiadokolacja w formie bogatego bufetu, przekąski w ciągu dnia, lody dla
dzieci, kawa/herbata, nocna przekąska, tureckie słodkości. Raz
na pobyt możliwość skorzystania z restauracji a’la carte (wymagana rezerwacja). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
oraz niektóre importowane napoje alkoholowe dostępne w lobby
barze 24 h. Za opłatą: pozostałe importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, napoje butelkowane i w puszkach, wybrane
napoje w dyskotece oraz świeżo wyciskane soki.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz w pokojach.
www.venosa.com.tr
KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2149
3220
Maj od
1920
2970
Czerwiec od
2449
3930
Lipiec od
2899
4899
Sierpień od
2699
4399
Wrzesień od
2230
3520
Październik od
2130
3449
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1870
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
599

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4099
5899
3720
5470
4430
6799
5349
8699
5020
7849
4220
6399
4070
6270
2599
599

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1920 zł
83

Turcja

Riwiera Egejska

Kairaba Bodrum Imperial (ex. Magic Life Bodrum Imperial) – Turgutreis
Kategoria lokalna:

*****

Elegancki hotel z malowniczym położeniem, bardzo smaczna kuchnia a także różnorodność typów pokoi, sprawi, że jest to idealne miejsce
zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi. Nikt tu nie będzie się nudzić, a bogata oferta sportowo-rekreacyjna połączona z polskimi animacjami
dla dzieci pozwoli zadowolić najbardziej wymagających Klientów.
Ultra All Inclusive

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Riwiera Egejska

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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

Program sportowy i animacyjny

Wysokiej klasy hotel, położony w zacisznym miejscu w pięknym
otoczeniu, wśród bujnej, nadmorskiej roślinności. Ok. 11 km do
urokliwej miejscowości Turgutreis, ok. 18 km do centrum Bodrum
z licznymi sklepami, barami i restauracjami i ok. 55 km do lotniska
Bodrum-Milas.

Hotel prowadzi bogaty program sportowy i animacyjny. Muzyka
na żywo, siłownia, minigolf, tenis stołowy. Dla dzieci: hotelowy
mini klub, plac zabaw, 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem (od połowy czerwca do połowy września). Za dodatkową
opłatą: sporty wodne na plaży, zabiegi w centrum SPA.

Plaża

Internet

Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej plaży z bezpłatnymi
leżakami, parasolami i ręcznikami.

Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, kantor, restauracja główna,
restauracja a’la carte (za dodatkową opłatą), 4 bary, m.in. przy
basenie, na plaży, lobby bar oraz za dodatkową opłatą Coco bar.
Basen ze zjeżdżalniami, basen dla dzieci. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki. Za dodatkowa opłatą: pralnia, fryzjer, wypożyczalnia samochodów, sala konferencyjna.

Pokoje
Hotel dysponuje 375 pokojami o różnym standardzie zlokalizowanych w budynkach w ogrodzie. Pokoje standardowe z możliwością max. 1 dostawki w formie rozkładanej sofy lub fotela o pow.
ok. 24 m2 wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną,
suszarką do włosów, klimatyzację, bezpłatny sejf, telefon, TV Sat.,
minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą), balkon. Możliwość
zarezerwowania pokoju z widokiem na otoczenie hotelu lub na
morze. Dostępne również pokoje standardowe dla rodziny 2+2
z łóżkiem piętrowym. Pokoje rodzinne 2-pomieszczeniowe są
z widokiem na ogród o pow. ok. 40 m2 dla rodziny 3+1. Łóżeczko
dla dziecka do 2 lat na zapytanie.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:00-14:30), obiadokolacja (18:00-21:30).
Przekąski w ciągu dnia (12:00-17:00), słodkie przekąski (17:0018:00), nocna zupa (23:00-00:00). Lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe dostępne w godzinach 10:00-07:00 w lobby
barze. Za dopłatą: pozostałe importowane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe, napoje butelkowane oraz w puszkach, świeżo wyciskane soki.

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1899
2999
Maj od
1649
2749
Czerwiec od
2199
3849
Lipiec od
2899
5249
Sierpień od
2549
4320
Wrzesień od
1970
3070
Październik od
1649
2770
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1799
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1170

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4199
6020
3770
5599
4699
7430
5849
9770
5270
8220
4299
6130
3770
5630
2470
1170

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1649 zł
85

Turcja

Riwiera Egejska

Palm Wings Ephesus – Kusadasi
Kategoria lokalna:

*****

Hotel należący do sieci Palm Wings, sprawdzonej przez naszych Klientów i rekomendowanej marki, gwarantującej wysoki standard
świadczonych usług oraz doskonałe wakacje. Spokojna lokalizacja, piękna plaża, atrakcje oferowane przez hotel oraz bliskość miasta Kusadasi
stanowią idealne połączenie, w którym zarówno rodziny z dziećmi, aktywni turyści, jak i szukający spokoju znajdą coś dla siebie.
Ultra All Inclusive

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Riwiera Egejska

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony jest w zatoce Pamucak, w spokojnej okolicy, blisko
atrakcji turystycznych/historycznych. Do miasta Kusadasi z licznymi barami, restauracjami i sklepami oraz szeroką ofertą życia
nocnego ok. 12 km, do lotniska w Bodrum ok. 130 km.
Bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej, prywatnej plaży. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki plażowe.

Hotel prowadzi animacje dzienne i wieczorne. Ponadto: tenis,
koszykówka, siatkówka plażowa, aerobik, aqua aerobik, tenis
stołowy, rowerki wodne, kajaki, siłownia, sauna, łaźnia turecka.
Za opłatą: zabiegi i masaże w SPA, bilard, PlayStation, centrum
sportów wodnych przy plaży. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub
z polskim animatorem (od połowy czerwca do połowy września),
hotelowy mini klub (4-12 lat), plac zabaw.

Do dyspozycji Gości

Internet

Recepcja 24 h, lobby, restauracja, 4 restauracje a’la carte, 6 barów,
4 baseny, w tym 1 ze zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.

Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.ephesus.palmwings.com.tr

Plaża

Pokoje
450 przestronnych pokoi. Pokoje standardowe, o pow. ok. 26 m2,
dla max. 3 os. dorosłych (dostawka w formie normalnego łóżka,
sofy lub łóżka składanego), wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę (pierwszego dnia
napoje bezalkoholowe bezpłatne, woda uzupełniana codziennie),
zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz balkon. Większość pokoi
posiada widok na morze. Pokoje large (pow. ok. 27 m2) dla 2 os.
dorosłych oraz 2 dzieci, wyposażone jak pokoje standardowe,
z dostawką w formie łóżka piętrowego. Dostępne również 2-pomieszczeniowe pokoje rodzinne zlokalizowane w 3-piętrowych
budynkach bocznych (pow. ok. 42 m2) z widokiem na ogród lub
basen. Na potwierdzenie 2-pomieszczeniowe pokoje rodzinne
z bezpośrednim dostępem do basenu (możliwość zakwaterowania rodziny z dziećmi od 8 roku życia).

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie, późne śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bufetu. Bufet dla dzieci. przekąski w ciągu dnia, kawa,
herbata, ciastka, lody, nocna przekąska. Możliwość bezpłatnego
skorzystania z restauracji a’la carte raz na tydzień (oprócz niedzieli) po wcześniejszej rezerwacji. Lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dostępne 24 h w Lobby Bar. Niektóre importowane
napoje w cenie. Za dopłatą: pozostałe importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, napoje butelkowane oraz w puszkach,
świeżo wyciskane soki (do śniadań świeży bezpłatnie).

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1920
2799
Maj od
1720
2749
Czerwiec od
2320
3699
Lipiec od
2830
4799
Sierpień od
2620
4270
Wrzesień od
2199
3449
Październik od
2149
3399
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1749
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
599

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3720
5199
3399
5099
4399
6699
5230
8520
4899
7649
4199
6270
4099
6199
2449
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1720 zł
87

Turcja

Riwiera Egejska

Palm Wings Kusadasi – Kusadasi
Kategoria lokalna:

*****

Lubiany hotel, idealny na wypoczynek zarówno we dwoje, jak również dla rodzin z dziećmi ze względu na liczne atrakcje, które hotel oferuje
najmłodszym. Położenie na uboczu gwarantuje wypoczynek w spokoju, długa plaża pozwala na wieczorne spacery, natomiast bliskość
Kusadasi na korzystanie z uroków turystycznego miasta.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Hotel położony jest ok. 4 km od centrum niedużej miejscowości
Davutlar, ok. 15 km od centrum Kusadasi oraz ok. 120 km od lotniska w Bodrum. W niedalekiej okolicy hotelu znajdują się m.in.
ruiny miasta Efez, monastyr Kursunlu, Park Narodowy Dilek oraz
wiele innych atrakcji turystycznych.

i alkoholowe dostępne 24 h w Cafe Bar. Za dopłatą: importowane
napoje bezalkoholowe i alkoholowe, świeżo wyciskane soki, napoje butelkowane oraz w puszkach.

Program sportowy i animacyjny

Bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej, prywatnej plaży. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na plaży dostępne bezpłatnie.

Hotel prowadzi animacje dzienne i wieczorne, aerobik, aqua aerobik, siatkówka plażowa, łaźnia turecka, sauna. Za opłatą: zabiegi
i masaże w SPA, bilard (ok. 7 EUR/godz.), PlayStation, centrum
sportów wodnych na plaży. Dla dzieci: hotelowy mini klub (412 lat), plac zabaw.

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24 h, lobby, restauracja, 3 restauracje a’la carte (rybna,
turecka, włoska), 5 barów: lobby, pool&beach, snack, cafe oraz disco bar. Basen główny, basen ze zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci
ze zjeżdżalnią, leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie
bezpłatnie. Za opłatą: fryzjer, fotograf, lekarz, butik, pokój gier.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz przy basenie.
www.palmwings.com.tr

Pokoje

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2020
2970
Maj od
1799
2749
Czerwiec od
2199
3470
Lipiec od
2699
4630
Sierpień od
2530
4099
Wrzesień od
2070
3220
Październik od
1999
3170
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1799
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
599

Plaża

346 nowocześnie urządzonych pokoi. Pokoje standardowe, o pow.
ok. 26 m2, dla max. 3 os. dorosłych (dostawka w formie normalnego łóżka, sofy lub łóżka składanego), wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, minibar (1 butelka wody mineralnej/dzień bezpłatnie,
pozostała konsumpcja za opłatą). Ponadto dostępne pokoje large
(pow. ok. 32 m2) wyposażone jak pokoje standardowe z dostawką w formie łóżka piętrowego dla 2 os. dorosłych oraz 2 dzieci.
Dostępne także dwupomieszczeniowe pokoje rodzinne (pow. ok.
42 m2). Wszystkie pokoje posiadają balkon (pokoje standardowe
możliwe z balkonem francuskim). Możliwość wstawienia bezpłatnie
łóżeczka dla dziecka do 2 lat. Hotel posiada pokoje przystosowane
dla osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja w formie bufetu
(19:30-21:30), bufet dla dzieci (19:00-20:00). Przekąski w ciągu
dnia, kawa, herbata, ciastka, lody, nocna przekąska. Możliwość
skorzystania z restauracji a’la carte raz na tydzień (oprócz niedzieli) po wcześniejszej rezerwacji. W Cafe Bar w godz. (24:0007:00) dostępne kanapki i ciastka. Lokalne napoje bezalkoholowe
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We dwoje

KOD IMPREZY: TRI

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3899
5470
3499
5099
4199
6299
5020
8099
4730
7349
3970
5899
3849
5799
2430
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł

Turcja

Riwiera Egejska

Amara Sealight Elite – Kusadasi
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy hotel, spełniający oczekiwania najbardziej wymagających Gości. Dedykowany głównie osobom, które preferują aktywny
wypoczynek, a także cenią bogaty program animacyjny i bliskość atrakcyjnego Kusadasi. Dodatkowym atutem jest wyśmienita kuchnia –
aż 6 restauracji pozwoli spróbować kuchni z różnych regionów świata!
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Royal

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Nowoczesny i elegancki hotel, należący do sieci Sealight, położony w odległości ok. 6 km od centrum Kusadasi, gdzie znajduje
się wiele restauracji, barów i sklepów. Oddalony o ok. 25 km od
historycznego Efezu oraz ok. 130 km od lotniska w Bodrum.

Hotel prowadzi bogaty program animacyjny: zabawy i gry przy
basenie i wieczorne show, muzyka na żywo. Ponadto: kort tenisowy, koszykówka, siatkówka, joga, aerobik, centrum fitness, łaźnia
turecka, łaźnia parowa, sauna. Za opłatą: kajaki, bilard, sporty
wodne, zabiegi i masaże w centrum SPA. Dla dzieci: mini klub
hotelowy (4-12 lat).

Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy prywatnej, 130-metrowej
piaszczysto-żwirowej plaży. Parasole, leżaki oraz ręczniki plażowe
bezpłatnie.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, winda, restauracja główna,
7 restauracji oferujących dania kuchni międzynarodowej, w tym:
restuaracja główna i 5 restauracji à la carte (bezpłatne: azjatycja,
turecka i międzynarodowa) pozostałe (kebab, włoska, rybna) za
dodatkową opłatą; 3 bary: m.in. snack bar przy basenie, w lobby.
Na terenie hotelu znajduje się duży basen główny o nieregularnych kształtach, mini aqua park dla dzieci ze zjeżdżalniami, basen
wewnętrzny oraz wewnętrzny brodzik dla dzieci. Taras słoneczny
przy basenie z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami. Dodatkowo płatne: opieka medyczna, fryzjer, sklepy, pralnia, fotograf.

Pokoje
Hotel składa się z 392 komfortowych i nowoczesnych pokoi. Pokoje standardowe o pow. ok. 42 m2, mogące zakwaterować 3 osoby
dorosłe lub rodzinę 2+2 (dostawka dla 2 osób w postaci rozkładanej sofy), wyposażone są w: łazienkę z prysznicem i jacuzzi, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat.,
telefon, bezpłatny sejf, minibar (soft drinki i piwo, uzupełniany
codziennie), zestaw do przygotowania kawy i herbaty, balkon.
Łóżeczko dla dziecka na zapytanie. Hotel dysponuje pokojami
dla osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunche (12:30-14:30)
i obiadokolacje (19:00-21:30) w formie urozmaiconego bufetu,
przekąski w ciągu dnia (11:00-17:00), kawa, herbata, ciasta i lody
(12:00-19:00). Świeży sok pomarańczowy serwowany w ciągu dnia.
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 24 h w wybranym barze, w pozostałych barach w godzinach otwarcia. Za opłatą: pozostałe napoje importowane, świeżo wyciskane soki, kawa po turecku.

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2049
3220
Maj od
2030
3199
Czerwiec od
2399
3920
Lipiec od
3199
5399
Sierpień od
2949
4630
Wrzesień od
2270
3449
Październik od
2020
3220
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1970
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
599

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3930
5899
3899
5849
4520
7049
5849
9520
5430
8249
4299
6270
3899
5899
2799
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2020 zł
89

Turcja

Riwiera Egejska

Sealight Resort Kusadasi – Kusadasi
Kategoria lokalna:

*****

Elegancki hotel, którego kaskadowe położenie gwarantuje wspaniałe widoki. Polecamy osobom nastawionym na aktywny wypoczynek
dzięki bogatym animacjom oraz bliskości turystycznego Kusadasi. Dodatkowym atutem jest dobre jedzenie i bogata formuła Ultra All
Inclusive.
Ultra All Inclusive

Fit & Fun

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Riwiera Egejska

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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

Program sportowy i animacyjny

Ten elegancki hotel znajduje się w odległości ok. 5 km od centrum
Kusadasi z licznymi sklepami, restauracjami i barami. Ok. 25 km
od historycznego Efezu oraz ok. 130 km od lotniskowa w Bodrum.
Hotel położony jest na wysokim brzegu, do zatoki z 300-metrową piaszczystą plażą (łagodne zejście do wody) można dojść po
schodach lub skorzystać z hotelowego busa (10:00-18:00). Na
plaży leżaki, parasole i ręczniki dostępne bezpłatnie.

Codzienny program animacyjny: zabawy i gry przy basenie i wieczorne show, muzyka na żywo. Ponadto: kort tenisowy, koszykówka, siatkówka, siłownia, joga, łucznictwo, mini piłka nożna,
mini golf, kajaki (20 min. bezpłatnie), rowery wodne, sauna.
Za opłatą: tenis stołowy, kręgle, bilard, oświetlenie kortu, sporty
wodne, zabiegi i masaże w centrum SPA. Dla dzieci: mini klub
hotelowy, 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem (od
połowy czerwca do połowy września).

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24 h, przestronne lobby, 6 wind, restauracja główna
z panoramicznymi widokami, 2 restauracje à la carte: z owocami
morza i turecka (dostępna bezpłatnie dwa razy na pobyt, wymagana rezerwacja), 2 pozostałe restauracje à la carte tj. kuchnia
wschodu i śródziemnomorska (otwarte będą w zależności od
obłożenia hotelu), 7 barów m.in.: bar przy basenie, bar na plaży, w lobby. 3 baseny: bardzo duży o nieregularnych kształtach,
jeden ze zjeżdżalniami (czynne w określonych godz.), basen ze
słoną wodą oraz brodzik dla dzieci. Taras słoneczny przy basenie
z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz w pokojach.
www.sealighthotel.com

Plaża

Pokoje
Hotel posiada 465 komfortowych i nowoczesnych pokoi. Pokoje
standardowe o pow. ok. 25 m2 dla max. 3 os. dorosłych z dostawką w postaci pojedyńczego łóżka lub rozkładanej sofy:
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (soft drinki, uzupełniany codziennie), zestaw do
przygotowania kawy i herbaty, balkon. Pokoje superior o pow.
ok. 45 m2 dla rodziny 2+2 z dostawką w postaci rozkładanej sofy.
Wiekszość pokoi posiada widok na morze.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadania (07-00-10:00), lunche (12:30-14:00)
i obiadokolacje (19:00-21:30) w formie urozmaiconego bufetu,
przekąski w ciągu dnia (11:00-17:00), kawa, herbata, ciasta i lody
(12:00-20:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 24 h
w wybranym barze, w pozostałych w godzinach otwarcia. Za
opłatą: pozostałe napoje importowane, świeżo wyciskane soki,
kawa po turecku.

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1899
2930
Maj od
1899
2920
Czerwiec od
2170
3470
Lipiec od
2799
4570
Sierpień od
2499
3849
Wrzesień od
2049
3099
Październik od
1870
2920
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1870
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3699
5399
3699
5399
4130
6299
5199
8149
4699
6930
3930
5699
3630
5399
2599
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1870 zł
91

Turcja

Riwiera Egejska

Diamond of Bodrum – Bodrum
Kategoria lokalna:

*****

Niewątpliwie największym atutem hotelu jest jego malownicze położenie oraz bliskość do centrum Bodrum. Przy hotelu ciągnie się
promenada, którą można dotrzeć do takich miejsc jak zamek św. Piotra, czy urokliwe knajpki. Polecamy parom, grupom znajomych, którzy
w ciągu dnia korzystają z bogatego serwisu hotelu a wieczorami z życia nocnego jakie oferuje to turystycznego miasteczko.
Ultra All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Kaskadowo położony hotel z bajecznym widokiem na lazurowe
wody Morza Egejskiego oraz na zamek św. Piotra. Ok. 500 m do
centrum turystycznego Bodrum, gdzie znajduje się wiele butików,
sklepów, barów i restauracji. Ok. 32 km do lotniska Bodrum-Milas.

Hotel prowadzi lekki program animacyjny dla dzieci oraz dla dorosłych. Gry w basenie, bilard, rzutki, aqua aerobik, tenis stołowy, mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat, plac zabaw, muzyka na
żywo, pokazy, centrum SPA: łaźnia turecka, sauna a za dodatkową
opłatą masaże i zabiegi.

Plaża
Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirowej plaży (przejście przez
promenadę lub tunelem), dno miejscami kamieniste (zalecane
obuwie ochronne). Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.diamondofbodrum.com.tr

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, restauracja a’la carte (dodatkowa płatna, czynna w szczycie sezonu), 4 bary: bar przy
plaży (10:00-18:00), bar na dachu z panoramicznym widokiem
na zatokę (16:00-24:00), całodobowy lobby bar, bar przy basenie
(10:00-24:00). Ponadto: basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki przy basenie. Dodatkowo płatne:
sala konferencyjna, pralnia, fryzjer, doktor, fotograf, minimarket.

Pokoje
Hotel oferuje 214 pokoi zlokalizowanych w kilku budynkach. Pokoje standardowe o pow. ok. 19 m2 z możliwością jednej dostawki
w postaci rozkładanego pojedynczego łóżka wyposażone są w:
łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., bezpłatny sejf, minibar
(w dniu przyjazdu uzupełniony w napoje bezalkoholowe, ponadto
codziennie 1 butelka wody na osobę), balkon, widok na ogród lub
za opłatą na morze. Pokoje rodzinne z dwoma pomieszczeniami
o pow. ok. 38 m2 dla rodziny 4-osobowej.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-11:00), lunch (12:30-14:30),
obiadokolacja (19:00-21:30), lody (12:30-14:30, 19:00-21:30),
przekąski w ciągu dnia (12:30-17:00), przerwa kawowa ze słodką
przekąską (17:00-18:00), nocna przekąska (23:30-00:15), kanapki
na zimno (01:00-07:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz niektóre importowane napoje importowane w lobby
barze 24 h. Dodatkowo płatne: pozostałe importowane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe, napoje butelkowane i soki ze świeżych owoców.
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KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1449
2130
Maj od
1499
2170
Czerwiec od
1849
3049
Lipiec od
2299
3920
Sierpień od
2049
3349
Wrzesień od
1670
2620
Październik od
1230
2049
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1499
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3430
4570
3099
4230
4020
6099
4849
7549
4430
6599
3799
5399
3070
4349
1930
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1230 zł

Turcja

Riwiera Egejska

Kustur Club Holiday Village – Kusadasi
Kategoria lokalna:

*****

Wspaniała oferta dla osób, które w trakcie wakacji pragną oderwać się od codziennych trosk i zrelaksować w otoczeniu ciepłego morza
i pięknego ogrodu. Formuła wioski wakacyjnej gwarantuje wspaniałą zabawę w nieskrępowanej atmosferze, jednocześnie dzięki
wydzielonej części relaksacyjnej pozwoli odpocząć w ciszy i spokoju. Duży plus za smaczną kuchnię. Polecamy rodzinom z dziećmi!
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

świeżo wyciskane soki oraz kawa po turecku.

Hotel położony jest na dużym zadbanym terenie, ok. 3 km od centrum turystycznej miejscowości Kusadasi z szerokim wyborem restauracji i sklepów, ok. 120 km od portu lotniczego Bodrum-Milas.

Program sportowy i animacyjny

Plaża
Obiekt usytuowany kilkanaście metrów od piaszczystej plaży (ładnej, choć niezbyt szerokiej) – przejście przez ulicę lub przejściem
podziemnym. Leżaki, parasole i ręczniki dostępne są bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, restauracja główna, 5 restauracji a’la carte:
rybna, azjatycka, meksykańska, turecka oraz włoska (płatne ok.
5 EUR/os., wymagana rezerwacja), Ada Cafe, 4 bary: przy basenie,
przy basenie relaksacyjnym, na plaży oraz w dyskotece (płatny).
3 baseny, w tym jeden ze zjeżdżalniami (czynne w określonych
godz.), basen relaksacyjny, jacuzzi, brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki przy basenie bezpłatne. Za dodatkową opłatą: sklep.

Pokoje
450 pokoi usytuowanych w niewysokich budynkach położonych
w pięknym ogrodzie. Pokoje standardowe, o pow. ok. 27 m2, mogące zakwaterować max. 3 os. dorosłe lub 2 os. dorosłe i 2 dzieci
na dostawkach, wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub
wanną, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (ok. 3 EUR/dzień), minibar (woda, soft
drinki i piwo w dniu przyjazdu bezpłatne, pozostała konsumpcja
za opłatą), balkon lub taras. Pokoje Promo zlokalizowane są
najdalej od budynku głównego z tym samym wyposażeniem co
pokoje standardowe. Pokoje Garden w parterowych budynkach,
o pow. ok. 24 m2, dla max. 3 os., wyposażenie jak pokoje standard,
posiadają taras. Na potwierdzenie pokoje rodzinne dwupomieszczeniowe, o pow. ok. 31 m2, dla max. 3 os. dorosłych i dziecka.
Możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:30)
w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia (11:00-16:00), podwieczorek (16:00-18:00) oraz nocna przekąska (24:00-01:00).
Lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe dostępne całą
dobę w Ada Cafe. Za dodatkową opłatą: importowane napoje,

Hotel prowadzi bogaty program animacji dziennych i wieczornych, m.in. zabawy przy basenie, aqua aerobik. Ponadto: boisko
do koszykówki, kort tenisowy (oświetlenie płatne), siatkówka
plażowa, siłownia, mini football, mini golf, tenis stołowy, strzelanie z łuku, rzutki, kajaki. Ponadto: sauna i łaźnia turecka. Płatne
dodatkowo: zabiegi i masaże w centrum SPA, bilard, piłkarzyki.
Dla dzieci: mini klub oraz plac zabaw.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby, w Ada Cafe oraz przy basenie.
www.kusturclub.com
KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1670
2449
Maj od
1620
2420
Czerwiec od
2249
3699
Lipiec od
2770
4820
Sierpień od
2799
4599
Wrzesień od
1930
2899
Październik od
1599
2399
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1699
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1170

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3299
4599
3220
4549
4270
6699
5130
8549
5199
8199
3730
5349
3199
4520
2249
1170

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł
93

Turcja

Riwiera Egejska

Sealight Family Club – Kusadasi
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel, należący do lubianej i cenionej za wysoką jakość usług sieci Sealight. Doskonale położony tuż przy plaży, z bogatą ofertą
animacji oraz sportów, pozwoli na swobodny wypoczynek całym rodzinom, a bliskość Kusadasi pozwoli na odkrycie uroków tego kurortu.
Dodatkowym atutem jest bardzo dobra kuchnia!
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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

94
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Riwiera Egejska

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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
Wygodny hotel, należący do sieci Sealight, położony na rozległym terenie, oddalony o ok. 5 km od centrum Kusadasi z wieloma sklepami, restauracjami i barami. Położony ok. 25 km od
historycznego Efezu oraz ok. 130 km od lotniska w Bodrum.

Plaża
Hotel położony jest tuż przy 300-metrowej żwirowo-piaszczystej
plaży z łagodnym zejściem do wody. Dojście do plaży po schodach lub dojazd busem sąsiedniego hotelu Sealight Resort do
baru nad plażą a następnie zejście schodkami. Na plaży leżaki
oraz parasole dostępne bezpłatnie.

gry planszowe, rzutki, łaźnia turecka (wymagana wcześniejsza
rezerwacja) oraz sauna (wymagana wcześniejsza rezerwacja)
w sąsiednim hotelu Sealight Resort. Za opłatą: bilard, sporty
wodne, mini golf, masaż. Dla dzieci: mini klub hotelowy (4-12 lat)
oraz 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem (od połowy
czerwca do połowy września).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w ogólnodostępnych częściach hotelu oraz w pokojach.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, bar przy basenie, bar na plaży z panoramicznym widokiem. Na terenie hotelu znajdują się
basen główny, aquapark na terenie sąsiedniego hotelu Sealight
Resort oraz mini aquapark dla najmłodszych Gości na terenie hotelu. Leżaki, ręczniki oraz parasole przy basenie są bezpłatne. Dodatkowo płatne: opieka lekarska, fryzjer, sklepy, pralnia, fotograf.

Pokoje
Hotel składa się z 111 komfortowych wygodnych i zadbanych
pokoi. Pokoje standardowe o pow. ok. 32 m2, mogące zakwaterować 3 osoby dorosłe lub rodzinę 2+2 (dostawka w formie łóżka piętrowego lub rozkładanej sofy), wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, klimatyzację, TV Sat., telefon,
płatny sejf ok. 1,5 EUR/dzień, minibar (dodatkowo płatny), zestaw
do przygotowania kawy i herbaty, balkon. Bezpłatne łóżeczko dla
dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:00) i obiadokolacja (19:00-21:30) w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia
(14:00-16:30), napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe dostępne w barze przy basenie oraz w lobby (10:0024:00). Za opłatą: napoje importowane, świeżo wyciskane soki,
lody, kawa po turecku.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny w wersji soft: imprezy
tematyczne, poranne i wieczorne gry przy basenie i wieczorne
show, muzyka na żywo. Ponadto: tenis stołowy, karty, szachy,

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1620
2349
Maj od
1599
2349
Czerwiec od
1920
2970
Lipiec od
2499
3870
Sierpień od
2230
3299
Wrzesień od
1799
2520
Październik od
1599
2349
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1670
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
599

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3220
4430
3199
4430
3720
5470
4599
6970
4199
6020
3499
4720
3199
4430
2199
599

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł
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Jasmin Beach – Gumbet
Kategoria lokalna:

****

Przyjemny, zadbany hotel, położony zarówno w pobliżu plaży jak i rozrywkowego centrum Gumbet. Polecamy osobom, które preferują
aktywny wypoczynek oraz korzystanie z uroków życia nocnego. Bogata infrastruktura rekreacyjna, w tym liczne baseny, gwarantują szeroki
wachlarz atrakcji na terenie hotelu.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

We dwoje

Położenie
Hotel położony w miejscowości Gumbet, ok. 1 km od centrum
oferującego szeroki wybór rozrywek (restauracje, bary, sklepy,
dyskoteki), ok. 3 km od centrum Bodrum oraz ok. 35 km od lotniska Bodrum-Milas.

Program sportowy i animacyjny

Piaszczysto-żwirowa, publiczna plaża znajduje się ok. 50 m od
hotelu. Bezpłatne leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe.

Hotel prowadzi animacje dzienne i wieczorne w wersji soft.
Ponadto: siłownia, łaźnia turecka, sauna sucha i parowa, tenis
stołowy, bilard, rzutki. Za opłatą: zabiegi i masaże w centrum SPA,
centrum sportów wodnych na plaży (narty wodne, banan, ringo,
skutery wodne, parasailing).

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24 h, kantor, lobby, restauracja główna, restauracja a’la
carte, 4 bary: pool, panorama, garden i lobby bar. 5 basenów ze
słodką wodą: jeden ze zjeżdżalniami czynnymi w godz. (11:0012:00) oraz (15:00-16:00) - tylko dla dzieci powyżej 10 lat, 1 basen
kryty, 3 baseny z wydzielonymi brodzikami dla dzieci. Ręczniki
kąpielowe, leżaki i parasole przy basenach bezpłatne. Za opłatą:
fryzjer, pralnia, mini market 24 h, fotograf, lekarz, kantor, sklep
z pamiątkami, pokój gier.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby i przy basenie.
www.jasminbeach.com

Plaża

Pokoje
Hotel posiada 276 przestronnych pokoi o różnym standardzie.
Pokoje standardowe wyposażone są w: łazienkę z prysznicem,
suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV
Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę oraz balkon lub taras w większości z widokiem na basen lub ogród. Pokoje Club
posiadają starsze wyposażenie. Dwupomieszczeniowe pokoje
rodzinne Club wyposażone jak pokoje standard Club, dodatkowo
posiadają indywidualnie sterowaną klimatyzację oraz niektóre
wannę. Możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla dziecka
do 2 lat. Hotel dysponuje dwoma pokojami dla osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bogatego
bufetu. Przekąski serwowane w restauracji głównej (14:00-16:30),
kawa, herbata, ciastka (17:00-18:00). Możliwość skorzystania
z restauracji a’la carte (1 raz na pobyt, wymagana rezerwacja)
w godz. (19:30-21:30). Lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe (10:00-23:00). Za dodatkową opłatą: importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, świeżo wyciskane soki, lody,
kawa po turecku oraz lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
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serwowane po godz. 23:00. Na potwierdzenie możliwość zamówienia posłków bezglutenowych.

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1649
2399
Maj od
1620
2420
Czerwiec od
2049
3199
Lipiec od
2549
4099
Sierpień od
2299
3530
Wrzesień od
1749
2570
Październik od
1699
2520
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1920
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3270
4520
3220
4549
3930
5849
4770
7349
4349
6399
3430
4799
3349
4720
2699
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1620 zł

Turcja

Riwiera Egejska

Bodrum Anadolu – Gumbet
Kategoria lokalna:

****

Fantastyczna oferta dla wszystkich, którzy pragną dobrze się bawić na wakacjach podczas aktywnego wypoczynku. Polecamy szczególnie
osobom młodym, które poza hotelowymi atrakcjami pragną poznawać na własną rękę uroki wakacyjnego kurortu. Zespół animatorów nie
pozwoli na nudę, a okoliczne atrakcje dostarczą niezapomnianych przeżyć.
All Inclusive

We dwoje

Pokoje
Hotel dysponuje 155 pokojami położonymi w 2-kondygnacyjnych
budynkach w ogrodzie. Pokoje standardowe, o pow. ok. 16 m2
(pokoje 2-osobowe), ok. 18 m2 (pokoje 3-osobowe), 20-24 m2
(pokoje 4-osobowe), mogące zakwaterować max. 3 os. dorosłe
lub 2 os. dorosłe i 2 dzieci (możliwe dostawki w formie pojedynczego łóżka lub rozkładanej sofy), wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, mini lodówkę (woda bezpłatna w dniu
przyjazdu, pozostała konsumpcja za opłatą).

kową opłatą: centrum sportów wodnych na plaży (narty wodne,
banan, ringo, skutery wodne), zabiegi i masaże w centrum SPA.
Dla dzieci: mini klub (4-12 lat), mini disco.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.anadoluhotelbodrum.com

Położenie
Hotel położony jest w zadbanym ogrodzie, ok. 1 km od rozrywkowej dzielnicy Gumbet z szerokim wyborem barów, restauracji i dyskotek. Ok. 2 km od centrum Bodrum oraz ok. 35 km od
lotniska Bodrum-Milas. Ostatni remont hotel przeszedł w 2015 r.

Plaża
Obiekt usytuowany ok. 50 m od ładnej, choć niezbyt szerokiej,
piaszczysto-żwirowej, publicznej plaży z łagodnym zejściem do
morza. Leżaki i parasole na plaży bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor, bezpłatny sejf na recepcji, lobby z salą telewizyjną, restauracja główna, restauracja a’la carte (za dodatkową
opłatą), snack bar i pool bar. Basen główny, basen ze zjeżdżalniami oraz brodzik dla dzieci. Ręczniki, leżaki i parasole przy basenie
dostępne bezpłatnie. Za dodatkową opłatą: wypożyczalnia samochodów, rowerów i skuterów, fryzjer, pralnia.

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1620
2349
Maj od
1599
2320
Czerwiec od
1770
2630
Lipiec od
2170
3330
Sierpień od
1970
2899
Wrzesień od
1649
2399
Październik od
1599
2330
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1670
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3220
4430
3199
4399
3470
4899
4130
6070
3799
5349
3270
4520
3199
4399
2199
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:30-21:00) w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia
(15:00-17:00), podwieczorek (17:00-18:00). Lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe w godz. 10:00-23:00 w barze przy
basenie. Za dodatkową opłatą: restauracje a’la carte, importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, świeżo wyciskane soki
oraz kawa po turecku.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne i wieczorne w wersji soft: gry
i zabawy przy basenie oraz na plaży, aqua aerobik, siłownia, sauna, łaźnia turecka, bilard, rzutki, karty, gry planszowe. Za dodat-

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł
97

Turcja

Riwiera Egejska

Batihan Beach Resort & Spa – Kusadasi
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel o przyjemnej atmosferze, który ceniony jest za dbałość o Gościa. Doskonała lokalizacja niedaleko centrum Kusadasi
pozwala cieszyć się spokojnym wypoczynkiem z możliwością korzystania z uroków turystycznego miasteczka. Polecamy zarówno parom,
jak i rodzinom z dziećmi ze względu na oferowaną bogatą infrastrukturę.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

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

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

Zajęcia w Figloklubach dostosowywane są do warunków panujących
w hotelu. Niektóre aktywności mogą
być dodatkowo płatne.
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Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony na obrzeżach Kusadasi, ok. 7 km od ścisłego centrum z licznymi barami, restauracjami, sklepami i klubami. Składa
się z budynku głównego oraz budynku Select. W pobliżu hotelu
sklepy, bary i przystanek lokalnego busa kursującego do centrum
miejscowości (za opłatą). Ok. 150 km do lotniska Bodrum-Milas.

Hotel prowadzi animacje w wersji soft, gry, zabawy, show cooking.
Ponadto: siłownia, kort tenisowy, aqua aerobik, aerobik, zumba,
tenis stołowy, mini golf, boccia, rzutki. Za opłatą: zabiegi i masaże
w centrum SPA, sporty wodne przy plaży, oświetlenie kortu i boisk,
bilard. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem
(od połowy czerwca do połowy września), plac zabaw i mini klub.

Plaża
Bezpośrednio przy piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do
morza. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor, lobby, 3 restauracje: główna, serwująca
przekąski oraz restauracja a’la carte (raz na pobyt bezpłatna,
wymagana rezerwacja), bar w lobby oraz przy plaży. 5 basenów,
w tym kryty, ze zjeżdżalniami oraz brodzik dla dzieci (bezpłatne
ręczniki, leżaki i parasole). Za opłatą: usługi room service, pokój
gier, lekarz, pralnia, fryzjer, sklepy, wypożyczalnia samochodów
i skuterów, usługi opiekunki dla dzieci.

Pokoje
Hotel posiada 338 pokoi o różnym standardzie. Pokoje standardowe, o pow. ok. 23 m2, mogące zakwaterować max. 3 os. dorosłe
(dostawka w formie rozkładanego łóżka), wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
sejf (za opłatą, ok. 1 EUR/dzień), minibar (konsumpcja za opłatą)
oraz balkon. Dostępne również dwupomieszczeniowe standardowe
pokoje rodzinne o pow. ok. 29 m2 znajdujące sie w budynku głównym oraz dwupomieszczeniowe pokoje rodzinne select (w nowszej
części hotelu). Pokoje select są większe i nowsze. Na potwierdzenie
pokoje rodzinne select pool z bezpośrednim dostępem do basenu.
Możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla dziecka do 2 lat.
Hotel posiada pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-09:00), późne śniadanie
(09:00-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja w formie
bogatego bufetu (19:30-21:30). W ciągu dnia przekąski (10:0024:00), lody oraz przerwa kawowa. Nocna przekąska. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w lobby barze (24h).
Za opłatą: importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu, również w pokojach.
www.batihanbeachresort.com

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1949
2849
Maj od
1749
2620
Czerwiec od
2049
3199
Lipiec od
2549
4099
Sierpień od
2299
3530
Wrzesień od
1799
2699
Październik od
1770
2649
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1770
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3770
5270
3430
4899
3930
5849
4770
7349
4349
6399
3499
5020
3470
4930
2399
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1749 zł
99

Turcja

Riwiera Egejska

Mandarin Resort – Bodrum
Kategoria lokalna:

*****

Dobrej klasy hotel położony w samym sercu rozrywkowego kurortu jakim jest Bodrum. Jest to idealna propozycja dla tych, którzy oprócz
plażowania pragną poczuć klimat tętniącego życiem miasta a doskonały serwis hotelu sprawi, że będą to udane wakacje.
All Inclusive

We dwoje

Położenie
Zadbany hotel składający się z kilkunastu budynków otoczonych
bujną roślinnością. Obiekt położony w centrum rozrywkowego
Bodrum, a ok. 400 m od hotelu znajdują się bary, restauracje
i butiki. Przystanek lokalnego busa zlokalizowany bezpośrednio
przy hotelu. Ok. 35 km od lotniska Bodrum-Milas.

w tygodniu), plac zabaw. Za dodatkową opłatą: zabiegi kosmetyczne, masaże

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.mandarinresort.com.tr

Plaża
Ok. 400 m od publicznej piaszczysto-żwirkowej plaży z płatnym
serwisem plażowym.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, winda, restauracja główna, bar
w lobby, bar z przekąskami, bar przy basenie, bar Leon, basen relaksacyjny ze słodką wodą, basen z dwoma zjeżdżalniami, brodzik
dla dzieci, basen wewnętrzny. Bezpłatne leżaki i parasole, ręczniki
po uiszczeniu depozytu ok. 10 EUR. Ponadto za dodatkową opłatą: fryzjer, pralnia, sklep.

Pokoje
Hotel oferuje 181 pokoi zlokalizowanych w 1-piętrowych budynkach w ogrodzie. Pokoje standardowe o pow. ok. 26 m2
z możliwością jednej dostawki w postaci rozkładanej sofy wyposażone są w: łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, minibar
(konsumpcja za dodatkową opłatą), bezpłatny sejf, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, umeblowany balkon lub taras. Pokoje
z widokiem na ogród lub basen. Pokoje rodzinne 2-pomieszczeniowe o pow. ok. 42 m2 dla max. 4 osób wyposażone jak
pokoje standardowe.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), lunch (12:00-14:00)
i obiadokolacja (19:30-12:30) w formie bogatego bufetu. Przekąski w ciągu dnia w snack barze (14:00-16:00), przerwa kawowa
ze słodką przekąską (17:00-18:00), lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe w godzinach 10:00-23:00. Za dodatkową opłatą
importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft. Siatkówka plażowa, rzutki,
siłownia, tenis stołowy, water polo, muzyka na żywo, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat (6 razy
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KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1599
2370
Czerwiec od
1930
3020
Lipiec od
2399
3799
Sierpień od
2170
3270
Wrzesień od
1799
2549
Październik od
1599
2370
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1230
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
799

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3199
4470
3730
5549
4520
6849
4130
5970
3499
4770
3199
4470
1620
799

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł

Turcja

Riwiera Egejska

Bitez Garden Life – Bitez
Kategoria lokalna:

****+

Hotel polecamy osobom preferującym wypoczynek w ciszy i z dala od zgiełku miejscowości turystycznych, z możliwością przespacerowania
się do centrum Bodrum z licznymi sklepami i restauracjami. Dobry wybór dla rodzin ze starszymi dziećmi ze względu na pokoje rodzinne.
Dobry stosunek jakości do ceny.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Hotel położony w spokojnej okolicy w miejscowości Bitez. Do
centrum Bodrum z licznymi barami, restauracjami oraz sklepami
ok. 6 km. Możliwość dojazdu do centrum dolmuszem, koszt ok.
2 EUR/osobę. Do lotniska Bodrum-Milas ok. 45 km.

Plaża
Ok. 350 m od publicznej, piaszczysto-żwirowej plaży. Parasole
dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor, lobby, restauracja główna, restauracja a’la
carte serwująca owoce morza (wymagana rezerwacja), 3 bary,
w tym bar w ogrodzie oraz przy basenie. 3 baseny, z których 1
posiada wydzieloną część dla dzieci, w tym basen relaksacyjny.
Ręczniki kąpielowe, leżaki i parasole przy basenie dostępne
bezpłatnie. Płatne dodatkowo: mini market, boutique, fryzjer,
fotograf oraz pomoc medyczna.

Pokoje
Hotel posiada 183 przyjemnie urządzone pokoje, położone w jednopiętrowych budynkach w ogrodzie. Pokoje standardowe, o pow.
ok. 15-20 m2, mogą zakwaterować max. 3 osoby dorosłe (możliwa
dostawka w formie rozkładanej sofy). Wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (płatny ok. 4 EUR/dzień), minibar
(konsumpcja płatna dodatkowo) oraz balkon (możliwy francuski).
Dostępne są również pokoje rodzinne z oddzielną sypialnią, o pow.
ok. 30 m2, mogące zakwaterować max. 3 osoby dorosłe lub 3 osoby
dorosłe i dziecko oraz 2-pomieszczeniowe pokoje rodzinne dla max
5 osób o pow. ok. 45m2. Wyposażone są jak pokoje standardowe.
Możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, późne śniadanie, lunch i obiadokolacja
w formie bogatego bufetu. Możliwość skorzystania raz na pobyt
z restauracji a’la carte, serwującej dania z owocami morza - wymagana rezerwacja (otwarta wt.-niedz. od połowy czerwca do
połowy września). W ciągu dnia przekąski, tureckie naleśniki gozleme, kawa i ciastka. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
dostępne w godz. 10:00-23:00. Płatne dodatkowo: importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, kawa po turecku, napoje

energetyczne, świeżo wyciskane soki, napoje butelkowane oraz
w puszkach.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft. W niektóre dni tygodnia
organizowane jest wieczorne show oraz muzyka na żywo. Ponadto: piłka wodna, aqua aerobik, rzutki, tenis stołowy, bilard oraz
centrum SPA (bezpłatna sauna i łaźnia turecka). Płatne dodatkowo: zabiegi i masaże w centrum SPA. Dla dzieci: plac zabaw oraz
mini klub (4-12 lat, czynny jedynie w lipcu i sierpniu).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.bitezgardenlife.com
KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1649
2249
Maj od
1470
2070
Czerwiec od
1949
2999
Lipiec od
2299
3620
Sierpień od
2170
3270
Wrzesień od
1730
2320
Październik od
1449
2070
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1470
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3270
4270
2970
3970
3770
5520
4349
6549
4130
5970
3399
4399
2920
3970
1770
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1449 zł
101

Turcja

Riwiera Egejska

Breeze Beach Bodrum – Gumbet
Kategoria lokalna:

****

Skromny, ale wygodnie urządzony hotel o doskonałej lokalizacji. Ze względu na bliskość tętniącego energią Gumbet, oferującego liczne
restauracje, bary i dyskoteki, polecamy szczególnie osobom młodym duchem. Przytulny charakter hotelu pozwoli na całodzienne plażowanie
na prywatnej plaży lub przy basenie hotelowym, natomiast wieczorem omożna zasmakować nocnego życia pobliskich Gumbet oraz Bodrum!
All Inclusive

We dwoje

Położenie
Wygodny i kameralny hotel położony w Bodrum, ok. 400 m od
centrum rozrywkowej dzielnicy Gumbet, z dużym wyborem sklepów, restauracji, barów i klubów. Do mariny jachtowej w centrum
Bodrum ok. 3 km. Do lotniska w Bodrum ok. 35 km.

Plaża
Przy hotelu znajduje się prywatna, piaszczysta plaża (miejscami
kamieniste dno) z bezpłatnymi parasolami, leżakami i ręcznikami.

Do dyspozycji gości
Hotel jest położony w skąpanym w zieleni ogrodzie. Do dyspozycji Gości: recepcja, lobby, restauracja z widokiem na zatokę,
bar przy basenie (10:00-23:00). Goście mogą korzystać z basenu zewnętrznego oraz brodzika dla dzieci, otoczonych tarasem
słonecznym. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe bezpłatnie.

Pokoje

KOD IMPREZY: TRI

W hotelu znajduję się 50 komfortowych pokoi. Pokoje standardowe, o powierzchni około 20 m2, mogą pomieścić max. 3 os.
dorosłe (dostawka w formie normalnego łóżka). Wyposażone
są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf, mini bar (woda
bezpłatnie, pozostała konsumpcja dodatkowo płatna), balkon
lub taras.

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1499
2099
Maj od
1470
2120
Czerwiec od
1830
2770
Lipiec od
2249
3520
Sierpień od
2049
3049
Wrzesień od
1520
2120
Październik od
1499
2099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1599
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
570

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), lunch (12:30-14:00) i obiadokolacja (19:30-21:00) w formie bufetu. W ciągu dnia przekąski (14:00-16:00) oraz kawa,
herbata (17:00-18:00), lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10:00-23:00). Za dodatkową opłatą: importowane napoje
bezalkoholowe, napoje energetyczne.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft. Bezpłatnie: tenis stołowy,
plac zabaw dla dzieci. Brak animacji hotelowych rekompensuje
bliskość rozrywkowego i pełnego atrakcji Gumbet.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.breezehotelbodrum.com
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7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
2999
4020
2970
4049
3570
5130
4270
6399
3930
5599
3049
4049
2999
4020
2020
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1470 zł

Turcja

Riwiera Egejska

Cactus Fleur Beach Club – Yalıkavak
Kategoria lokalna:

****

Dość oryginalny kameralny hotel z ciekawą architekturą. Polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi oraz młodym duchem amatorom
aquaparków! Hotel o wesołej, rodzinnej atmosferze, w którym dzięki bogatemu programowi animacji nie sposób się nudzić. Dodatkowym
atutem hotelu jest malownicze położenie i znakomita kuchnia.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Przepięknie położony hotel tuż przy prestiżowej zatoce Yalikavak,
skąd rozpościera się malowniczy krajobraz wód Morza Egejskiego. Hotel otoczony zadbanym ogrodem, położony ok. 2 km od
centrum miejscowości Yalıkavak, gdzie znajduje się szeroki wybór
barów i restauracji oraz lokalnych atrakcji. Do centrum rozrywkowego Bodrum ok. 20 km i ok. 45 km od lotniska Bodrum-Milas.

mini golf, piłkarzyki, rzutki, sauna i łaźnia turecka. Aquapark
przylegający do hotelu, możliwość bezpłatnego korzystania od
poniedziałku do piątku od czerwca do połowy września (w zależności od pogody), w weekendy za dodatkową opłatą ok. 15 EUR/
os. dorosłą i ok. 10 EUR/dziecko. Za dodatkową opłatą: masaże
i zabiegi w centrum SPA, sporty wodne na plaży (m.in. rowery
wodne, kajaki), bilard. Dla dzieci: mini klub, mini disco.

Plaża

Internet

Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirowej plaży z pomostem. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki (wymiana za ok. 1 EUR).

Do dyspozycji Gości

Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
W pokojach za dodatkową opłatą.
www.fleurbeach.cactushotels.com

Recepcja 24 h, kantor, lobby, sala telewizyjna, restauracja główna,
restauracja turecka a’la carte (dodatkowo płatna, ok. 5 EUR/os.),
3 bary. Duży basen z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami oraz brodzik dla dzieci. Za opłatą: lekarz, pralnia.

KOD IMPREZY: TRI

Położenie

Pokoje
W hotelu znajduje się 152 stylowo urządzone pokoje o różnym
standardzie. Pokoje standardowe dla max. 3 os. dorosłych dostawka w postaci normalnego łóżka lub rozkładanej sofy), wyposażone
są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (dodatkowo płatny,
ok. 10 EUR/tydzień), minibar (w dniu przyjazdu: cola, fanta, woda
bezpłatnie, pozostała konsumpcja płatna dodatkowo), część pokoi
posiada przejściowy taras. Pokoje rodzinne 2-pomieszczeniowe o
pow. ok. 35 m2 dla max 3 os. dorosłych lub 2 os. dorosłych i 2 dzieci.

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:0012:00), lunch (12:30-14:00) i obiadokolacja (19:30-21:30) w formie bufetu. W ciągu dnia przekąski (12:30-16:30), podwieczorek
(16:30-17:30), świeże, sezonowe owoce (17:30-19:00) i nocna
przekąska (23:00-24:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz część alkoholi importowanych (10:00-23:00). Płatne
dodatkowo: pozostałe importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, napoje butelkowane.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft oraz zajęcia sportowe:
zabawy przy basenie, fitness, wieczory tematyczne, muzyka na
żywo. Ponadto: boisko do koszykówki, siatkówki, tenis ziemny,

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1770
2649
Maj od
1749
2630
Czerwiec od
2120
3349
Lipiec od
2649
4320
Sierpień od
2399
3699
Wrzesień od
1799
2699
Październik od
1730
2630
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1770
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3470
4930
3430
4899
4049
6099
4930
7720
4520
6699
3499
5020
3399
4899
2399
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1730 zł
103

Turcja

Riwiera Egejska

Dragut South – Turgutreis
Kategoria lokalna:

****

Nowocześnie urządzony hotel, zlokalizowany w jednym z najbardziej malowniczych części tego regionu. Polecamy głównie parom
oraz znajomym, którzy poszukują komfortu w postaci nienagannego serwisu oraz przytulnych pokoi a lokalizacja sprawi, że nikt nie będzie
się tu nudzić.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Internet

Komfortowy hotel położony blisko turystycznej miejscowości
Turgutreis, gdzie znajdują się sklepy, bary, restauracje a także
urokliwa marina. Ok. 20 km do centrum Bodrum ok. 55 km do
lotniska Bodrum-Milas.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach oraz w miejscach ogólnodostępnych.
www.dragutpoint.com

Plaża
Przy piaszczysto-żwirkowej plaży (przejście przez promenadę)
z pomostem. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja główna, bar z przekąskami, Lobby bar, basen główny, basen dla dzieci, bezpłatne
leżaki, parasole i ręczniki. Ponadto za dodatkową opłatą: pralnia,
lekarz, sala konferencyjna, wypożyczalnia samochodów i motorowerów.

Pokoje

KOD IMPREZY: TRI

Hotel oferuje 84 pokoi standardowych z możliwością dostawki
w formie rozkładanego 1-osobowego fotela. Pokoje o pow. ok.
23 m2 z bocznym lub pełnym widokiem na morze, wyposażone
są w: łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, minibar (codziennie uzupełniany w wodę, pozostałe napoje dodatkowo płatne),
bezpłatny sejf, balkon.

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1799
2470
Maj od
1599
2270
Czerwiec od
2149
3299
Lipiec od
2530
3970
Sierpień od
2370
3570
Wrzesień od
1899
2549
Październik od
1599
2299
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1620
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
799

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), lunch (12:30-14:30), przekąski w ciągu dnia (15:00-17:00),
obiadokolacja (19:30-21:30), nocna zupa (23:30-24:00). Lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w barze z przekąskami i Lobby bar w godzinach 10:00-24:00. Za dodatkową opłatą: napoje
importowane, butelkowane oraz świeżo wyciskane soki.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienny i wieczorny programy animacyjny w wersji soft. Wieczorne pokazy, muzyka na żywo aerobik, sauna,
fitness, rzutki. Za dodatkową opłatą: tenis stołowy, łucznictwo,
zabiegi i masaże w centrum SPA, sporty wodne na plaży (m.in.:
kajaki, windsurfing, szkoła nurkowania, narty wodne).

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł
104

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3349
4470
2999
4130
3930
5849
4570
6970
4299
6299
3499
4599
2999
4199
2070
799

Turcja

Riwiera Egejska

Dragut North – Turgutreis
Kategoria lokalna:

***

Dużym plusem hotelu jest jego położenie, tuż przy niewielkiej, urokliwej miejscowości Turgutreis. Polecamy mniej wymagającym Klientom,
którzy cenią sobie wypoczynek z dala od turystycznego zgiełku i preferują zrelaksowaną atmosferę.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Internet

Nieduży hotel położony tuż przy promenadzie, którą dotrzeć
można do pobliskiego (ok. 1 km), urokliwego miasteczka Turgutreis. W centrum znajdują się sklepy, bary, restauracje oraz
malownicza marina. Ok. 20 km do centrum Bodrum oraz ok.
55 km do lotniska.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach oraz w miejscach ogólnodostępnych.
www.dragutpoint.com

Plaża
Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej plaży z pomostem
(przejście przez promenadę) z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, bar, basen główny, basen
dla dzieci, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki. Ponadto za dodatkową opłatą: pralnia, lekarza (na zapytanie), wypożyczalnia
samochodów.

Pokoje
Hotel oferuje 79 pokoi standardowych dla max. 2 osób o pow.
ok. 15 m2 wyposażonych w: łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, minibar
(uzupełniany codziennie w wodę, pozostała konsumpcja za dodatkową opłatą), bezpłatny sejf, brak balkonów. Pokoje large
o pow. ok. 18 m2 mogą zakwaterować max. 3 osoby z dostawką
w postaci składanego fotela.

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30), obiadokolacja (19:30-21:30). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w barze (10:00-24:00). Za dodatkową opłatą:
napoje importowane, butelkowane oraz świeżo wyciskane soki.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje w wersji soft.
Ponadto: występy, muzyka na żywo, aerobik, sauna, fitness. Za
dodatkową opłatą: tenis stołowy, łucznictwo, zabiegi i masaże
w centrum SPA, sporty wodne na plaży (m.in.: kajaki, windsurfing, szkoła nurkowania, narty wodne).

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1699
2199
Maj od
1099
1449
Czerwiec od
1899
2770
Lipiec od
2199
3299
Sierpień od
2070
2999
Wrzesień od
1699
2220
Październik od
1099
1449
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1099
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
399

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3199
4020
2849
3699
3499
4970
4020
5849
3799
5349
3199
4049
2899
3730
1570
499

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1099 zł
105

Turcja

Riwiera Egejska

Tiana Beach Resort – Turgutreis
Kategoria lokalna:

***

Niewielki, kameralny hotel o przyjaznej atmosferze, położony w spokojnej okolicy tuż przy piaszczystej plaży. Polecamy osobom, które
nastawione są na plażowanie w ciągu dnia z możliwością korzystania ze sportów wodnych, a wieczorem na odkrywanie życia nocnego
pobliskiej miejscowości Turgutreis.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Kameralny hotel położony w zadbanym ogrodzie w spokojnej
okolicy, blisko urokliwej miejscowości Turgutreis (ok. 3 km), gdzie
znajdują się liczne bary, restauracje oraz sklepy. Do centrum
Bodrum ok. 18 km, do lotniska Bodrum-Milas ok. 55 km.

Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się prywatna, piaszczysta plaża z pomostem. Bezpłatne leżaki i parasole na plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja główna, lobby bar
oraz bar przy basenie (10:00-23:00), basen o regularnym kształcie z bezpłatnymi leżakami, brodzik dla dzieci. Za dodatkową
opłatą: fryzjer, fotograf, market.

Pokoje
Hotel składa się z jednego budynku głównego, gdzie na 2 piętrach znajduje się 86 pokoi standardowych dla max. 3 osób dorosłych lub rodziny z dwójką dzieci (dostawka w formie łóżka piętrowego). Pokoje standardowe o pow. ok. 22-25 m2 wyposażone
są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie
sterowaną klimatyzację, mini bar (woda bezpłatna w dniu przyjazdu), płatny sejf (ok. 2 EUR/dzień), TV Sat., telefon. Wszystkie
pokoje posiadają balkon lub taras.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), lunch (12:30-14:00), kolacja (19:30-21:30) w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia (17:0018:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane
w barze przy basenie (10:00-23:00). Za dodatkową opłatą:
importowane napoje alkoholowe, napoje butelkowane, świeżo
wyciskane soki, kawa turecka.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft. Bezpłatnie dostępny: tenis
stołowy, rzutki, kort tenisowy (oświetlenie za opłatą), siatkówka
plażowa, łaźnia turecka, sauna, mini centrum fitness. Za opłatą:
centrum sportów wodnych na plaży, masaże, wycieczki łódkami.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.tianabeachresort.com
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KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1430
1870
Maj od
1099
1420
Czerwiec od
1930
2849
Lipiec od
2199
3299
Sierpień od
2099
3049
Wrzesień od
1520
2020
Październik od
1499
1999
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1070
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
549

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
2730
3470
2770
3630
3570
5099
4020
5849
3849
5430
2899
3720
2849
3699
1399
599

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1099 zł

Turcja

Riwiera Egejska

Kriss Hotel – Ortakent
Kategoria lokalna:

***

Niewielki, kameralny hotel o przyjaznej atmosferze, położony niedaleko promenady, wzdłuż której znajduje się szeroki wybór barów
i restauracji. Jest to świetna propozycja dla par chcących spędzić spokojny urlop z dala od miejskiego zgiełku.
All Inclusive

We dwoje

Położenie
Kameralny hotel położony w zadbanym ogrodzie, w spokojnej
okolicy. W zasięgu spaceru od niewielkiej miejscowości Ortakent,
gdzie wzdłuż promenady znajdują się liczne bary, kawiarnie
i sklepy. Blisko hotelu znajduję się przystanek lokalnych busów.
Ok. 13 km do centrum Bodrum i ok. 45 km od lotniska Bodrum-Milas.

Plaża
Hotel zlokalizowany ok. 300 m od publicznej, piaszczystej plaży
w Ortakent (ok. 6 minut spacerem) z płatnymi leżakami i parasolami. Ok. 1,5 km od plaży Camel Beach - jednej z najpiękniejszych
plaż w tej części Turcji (płatne leżaki i parasole).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, restauracja główna, bar przy basenie. Basen
z wydzieloną częścią dla dzieci, bezpłatne leżaki i parasole przy
basenie. Za dodatkową opłatą: sejf w recepcji.

Pokoje
W hotelu znajduje się 45 pokoi usytuowanych w jednym z kilkupiętrowych budynków położonych w zadbanym ogrodzie. Pokoje
standardowe o powierzchni ok. 22-25 m2, dla max. 2 osób dorosłych
i 2 dzieci (dostawka możliwa w formie łóżka piętrowego) wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, balkon francuski.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), lunch (12:30-14:00), kolacja (19:30-21:30) w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia (17:0018:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane
w barze przy basenie (10:00-23:00). Za dodatkową opłatą:
importowane napoje alkoholowe, napoje butelkowane, świeżo
wyciskane soki, kawa turecka.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Ponadto: tenis stołowy, rzutki, mini plac zabaw dla dzieci. Za opłatą: centrum sportów
wodnych na plaży, rejsy.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.bodrumkrissotel.com

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1399
1820
Maj od
1099
1330
Czerwiec od
1720
2449
Lipiec od
1949
2799
Sierpień od
1870
2599
Wrzesień od
1449
1849
Październik od
1099
1370
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1020
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
420

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
2670
3399
2670
3430
3220
4430
3599
5020
3470
4699
2770
3430
2670
3399
1349
530

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1099 zł
107

Turcja

Riwiera Egejska

Sami Beach – Gumbet
Kategoria lokalna:

***

Fantastyczna lokalizacja, tuż przy popularnej plaży w Gumbet oraz w pobliżu rozrywkowego centrum tej tętniącej życiem, turystycznej
miejscowości. Obiekt polecamy głównie parom oraz młodym i mniej wymagającym Klientom, którzy po pełnych wrażeń atrakcjach życia
nocnego odnajdą spokój na terenie hotelu (brak animacji).
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel otoczony śródziemnomorskim ogrodem, położony jest
w centrum rozrywkowej miejscowości Gumbet. W najbliższym
otoczeniu hotelu znajdują się liczne bary, restauracje oraz kluby.
Gumbet słynie z tętniącego życiem centrum oraz licznych dyskotek. Ok. 3 km do centrum Bodrum oraz ok. 40 km do lotniska
Bodrum-Milas.

Hotel nie prowadzi wieczornych animacji. Do dyspozycji Gości
zajęcia jogi (pierwsza lekcja bezpłatna, pozostałe za opłatą), tenis
stołowy, rzutki. Dodatkowo płatne: sauna, oraz łaźnia turecka,
sporty wodne przy plaży (narty i skutery wodne, parasailing,
kajaki, rowerki wodne, banan, ringo), zabiegi i masaże w centrum SPA.

Plaża

Internet

Obiekt usytuowany w pobliżu prywatnej, piaszczysto-żwirowej
plaży, wystarczy przeciąć nadmorską promenadę. Leżaki i parasole na plaży dostępne bezpłatnie, brak ręczników plażowych.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częśćiach hotelu.
www.samibeachhotel.com

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 budynków: 3-kondygnacyjnego budynku
głównego oraz 2-kondygnacyjnego budynku annex (po drugiej
stronie ulicy, brak windy). Recepcja, kantor, lobby, sejf w recepcji
(ok. 2 EUR/dzień), sala telewizyjna. Restauracja główna, restauracja a’la carte (za opłatą, dla Gości hotelowych 10% zniżki), 2 bary:
snack bar oraz bar przy basenie. Basen oraz brodzik dla dzieci,
taras słoneczny. Leżaki i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie. Za opłatą: fryzjer, lekarz, pralnia.

Pokoje
Hotel oferuje łącznie 159 pokoi. Pokoje standardowe (w budynku
głównym), zakwaterować mogą max. 3 osoby dorosłe (możliwość dostawki w formie rozkładanej sofy), wyposażone są w:
łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, mini lodówkę (bezpłatna
butelka wody w dniu przyjazdu), oraz balkon lub taras z wyjściem
na ogród lub basen. Większość pokoi posiada częściowy widok
na morze. Pokoje annex mogą zakwaterować max. 3 os. dorosłe lub 2 os. dorosłe i 2 dzieci, mogą mieć starsze wyposażenie.
Możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), lunch (12:30-14:00), kolacja (19:30-21:30) serwowana w formie bufetu, przekąski w ciągu
dnia (15:00-16:00), kawa i herbata (17:00-18:00). Lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe (11:00-23:00). Za dodatkową
opłatą: importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, świeżo
wyciskane soki oraz kawa po turecku.
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KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1949
2749
Maj od
1749
2520
Czerwiec od
2030
3049
Lipiec od
2320
3549
Sierpień od
2199
3249
Wrzesień od
1799
2599
Październik od
1730
2549
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1699
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
799

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3599
4930
3270
4549
3730
5430
4220
6270
4020
5770
3349
4699
3230
4599
2270
799

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1730 zł

Turcja

Riwiera Egejska

Club Blue White – Turgutreis
Kategoria lokalna:

***

+

Hotel o charakterze rodzinnym, położony blisko urokliwego miasteczka Turgutreis. Duży, ładnie zagospodarowany teren hotelowy
oraz przyjemna obsługa sprawia, że jest to świetny wybór na rodzinny wypoczynek. Formuła wioski wakacyjnej gwarantuje wesołą,
zrelaksowaną atmosferę.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Położenie
Ten przytulny hotel położony jest na wzgórzu, w zadbanym ogrodzie wzdłuż plaż wybrzeża Morza Egejskiego. Ok. 4 km od ścisłego centrum turystycznego miasteczka Turgutreis z wyborem
barów i restauracji oraz uroczą mariną. Ok. 20 km od centrum
Bodrum oraz ok. 55 km od lotniska w Bodrum.

siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Dla dzieci: plac zabaw i mini
klub (4-12 lat). Za dodatkową opłatą sporty wodne na plaży.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w ogólnodostępnych częściach hotelu.
clubbluewhite.com

Plaża
Bezpośrednio przy prywatnej, wąskiej, piaszczysto-żwirowej plaży. Bezpłatne leżaki i parasole dostępne na plaży oraz na terenie
hotelowego ogrodu przy plaży. Ręczniki dostępne po opłaceniu
depozytu zwrotnego.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, restauracja główna, bar przy basenie (blisko plaży). Basen główny z brodzikiem dla dzieci oraz basen ze
zjeżdżalniami. Bezpłatne leżaki i parasole przy basenie. Ręczniki
dostępne po opłaceniu depozytu zwrotnego. Za dodatkową opłatą: pralnia, sklepik z pamiątkami.

Pokoje
W hotelu znajduje się 80 przyjemnie urządzonych pokoi standardowych. Pokoje te o pow. ok. 20 m2, mogą zakwaterować
max. 3 os. dorosłe lub 2 os. dorosłe i 1 dziecko i wyposażone są
w: łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (płatny
ok. 2 EUR/dzień), minibar (w dniu przylotu woda dostępna
bezpłatnie, pozostała konsumpcja za opłatą), balkon lub taras.
Pokoje rodzinne z widokiem na morze o pow. ok. 25 m2 z dwoma
oddzielnymi sypialniami dla rodziny 4-osobowej wyposażone tak
samo jak pokoje standardowe.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), lunch (12:30-14:00) i obiadokolacja (19:30-21:30) w formie
bufetu. W ciągu dnia przekąski (14:00-16:00) i przerwa na kawę,
herbatę i ciastka (17:00-18:00). Lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dostępne w lobby barze w godzinach 10:00-23:00.
Płatne dodatkowo: napoje importowane i butelkowane.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w ciągu dnia w wersji soft: aerobik oraz
wieczorne animacje. Ponadto: tenis stołowy, rzutki, boisko do

KOD IMPREZY: TRI

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1670
2199
Maj od
999
2049
Czerwiec od
1920
2849
Lipiec od
2199
3299
Sierpień od
2099
3030
Wrzesień od
1549
2070
Październik od
999
2030
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1099
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
530

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3130
4020
2849
3770
3549
5099
4020
5849
3849
5399
2920
3799
2970
3730
1920
799

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

999 zł
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–› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań
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Informacje ogólne

Grecja

TURCJA

Wiza
Do przekroczenia granicy tureckiej przez
obywateli Polski niezbędna jest wiza oraz
paszport ważny co najmniej 150 dni od
daty wjazdu do Turcji oraz 60 dni od momentu wygaśnięcia ważności wizy. Pośredniczymy w uzyskaniu wizy. Szczegółowe
informacje w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Turcja
Marmaris

Hisaronu

Marmaris

Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.
Dalaman

Icmeler
Sarigerme

Język urzędowy
Turecki.

Fethiye
Oludeniz

Waluta
TL - lira turecka. Warto zabrać ze sobą euro
lub dolary. Wymiany pieniędzy można
dokonać w kantorach, na poczcie, w banku
lub w recepcji hotelu (w hotelach kurs jest
zazwyczaj najmniej korzystny).
Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.
Telefony
Karty telefoniczne można kupić w sklepach
i kioskach w pobliżu publicznych aparatów
telefonicznych. Karta ze 100 jednostkami
za ok. 5 EUR wystarcza na krótką rozmowę międzynarodową. Koszty połączeń
w roamingu polskich sieci komórkowych
są stosunkowo drogie, dlatego prosimy
o sprawdzenie operatora stawek przed
wyjazdem.

Ten region to przede wszystkim przepiękna,
szeroka, zakończona laguną plaża wieńcząca
Oludeniz, idealny punkt dla amatorów
paraglidingu, centrum nocnych rozrywek
w miejscowości Marmaris, szał zakupów w Fethiye,
a to wszystko przeplatane nicią starożytnej historii.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Turcji
trwa od 01.06 do 30.09.

W regionie
Marmaris
Jeden z najpopularniejszych kurortów egejskiego wybrzeża Turcji znany z największego, malowniczego portu jachtowego i bogatego życia
nocnego. Doskonałe położenie, piękne widoki
i mnóstwo zieleni czynią z Marmaris doskonałe
miejsce do wypoczynku i zwiedzania. Stąd blisko do Efezu, Pamukkale czy Dalyanu, a nawet
na grecką wyspę Rodos na którą katamaranem
płynie się zaledwie 60 min.
Oludeniz
Oludeniz jest bardzo znanym i popularnym
miejscem wypoczynkowym. Po pierwsze położone jest przy zdecydowanie najpiękniejszej
i najczęściej fotografowanej plaży w Turcji. Po
drugie uznawane jest za jedno z najlepszych
miejsc na świecie do uprawiania paraglidingu. Podczas lotu paralotnią podziwiać można
przepiękne widoki na lagunę oraz unikalne
zatoczki.
W Marmaris znajduje się największy port jachtowy w całej Turcji.

Orientacyjne ceny
Pizza ok. 20 TL; woda 1,5 l. - ok. 1,5-2 TL,
piwo w sklepie ok. 9 TL. Poza sklepami spożywczymi warto się targować.

Fethiye
Położone w miejscu antycznego miasta
Telmessos, którego ruiny podziwiać można
podczas spacerów wzdłuż wybrzeża. Obecnie
jest ono jednym z najbardziej popularnych
centrów turystycznych w Turcji przyciągając co
roku rzesze turystów z całej Europy.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych
dób hotelowych, wyżywienie wg opisu
zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta,
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek
lokalnych, posiłków i napoi innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z
hoteli, pozostałych wydatków osobistych oraz
wizy tureckiej.
Uwaga! Od dnia 26.04.2019 w Turcji przestaną być honorowane banknoty o nominale
500 EUR. W związku z tym nie będzie możliwości opłacania pakietów płatnych pilotowi
oraz wycieczek lokalnych banknotami o tym
nominale.

Wyloty
Wyloty z: Warszawy, Gdańska, Katowic
i Poznania. Zbiórka przy stanowisku
odpraw Rainbow na poszczególnych lotniskach na 2 godziny przed wylotem samolotu. 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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Dalyan

Turcja
Marmaris
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Dalyan
Wspaniała wyprawa do Dalyanu – niezwykłego miejsca, gdzie
spotykają się i mieszają ze sobą flora i fauna typowe dla wód słodkich i słonych. Z autokaru przesiądziemy się na łódkę i ruszymy
w rejs kanałem łączącym jezioro Köyceğiz z morzem. Po drodze
będziemy mieli okazję podziwiać ogromne licyjskie grobowce
wykute w skale, żeby w końcu dopłynąć do przepięknej plaży
Iztuzu, gdzie zagrożone wyginięciem żółwie morskie składają
jaja. Tam też czas na kąpiele morskie i słoneczne. Następnie
popłyniemy łódką na lunch, a zaraz po nim do kąpieli błotnych,
gdzie każdy będzie miał okazję poczuć się jak dziecko. Cena od
179 zł/os.

Pamukkale - bawełniana twierdza
Ten turecki cud przyrody znajduje się na terenie Parku Narodowego i został umieszczony na Liście Światowego Dziedzictwa
Przyrody UNESCO. Fantastyczne wapienne tarasy, wodospady
i gorące źródła królują nad terenami zachodniej Anatolii. Nazywane są „Bawełnianą Twierdzą” – białe, kaskadowo ułożone
baseny z daleka rzeczywiście wyglądają jak kłębki wełny. Uroku
temu miejscu dodaje starożytne miasto Hierapolis królujące nad
tarasami, a słynące z jednej z największych nekropolii na terenie
Azji Mniejszej. Cena od 219 zł/os.
Efez - smak starożytności
Jedno z najlepiej zachowanych starożytnych miast świata. Miasto było ośrodkiem kultu bogini Artemidy, miastem portowym

Wakacje w Marmaris to świetna okazja, aby podczas jednego urlopu zobaczyć dwa kraje i z Azji
na chwilę znowu powrócić do Europy - na Rodos
(Wyspę Słońca). Dzieli nas stąd jedynie 45 min
podróży katamaranem. Z kolei tropikalna przyroda, licyjskie grobowce skalne, szalona zabawa
w błotnym basenie oraz podglądanie żółwi Caretta to tylko niektóre z atrakcji, które dostarczą
Wam niezapomnianych wrażeń podczas rejsu po
rzece Dalyan zwanej Turecką Amazonką.
Patrycja Sztaba
Rezydent Rainbow

Efez
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i centrum handlu. Za panowania Rzymian wzniesiono tu świątynie ku czci cesarzy: Domicjana, Trajana i Hadriana. Niesamowite
miejsce, którego kamienie pamiętają filozofa Heraklita, a zbocza
góry Pion niosą echo wystąpień św. Pawła. Efeski Kościół Marii
Panny gościł biskupów trzeciego soboru powszechnego. Zgodnie
z wierzeniami okolice Efezu to także ruiny bazyliki z grobem św.
Jana Ewangelisty oraz Dom Marii – Matki Jezusa, gdzie spędziła
ostatnie lata życia. Cena od 289 zł/os.
Rodos
Rodos – czyli Wyspa Słońca to miejsce, w którym można poczuć
prawdziwą, grecką atmosferę i tym samym podczas jednego urlopu zobaczyć dwa kraje. Po podróży wodolotem zapraszamy na
spacer w porcie oraz odwiedzenie miejsca, w którym znajdował
się jeden z cudów starożytnego świata – Kolos Rodyjski. Zachęcamy również do obejrzenıa Pałacu Wielkich Mistrzów – jednego
z najbardziej imponujących zabytków na wyspie. Na Rodos zachowały się też obiekty z okresu panowania tureckiego tj.: Meczet
Sulejmana Wspaniałego, łaźnie tureckie oraz biblioteka osmańska
posiadająca w swoich zbiorach cenne manuskrypty islamskie.
Spacerując po Rodos nie można nie ulec czarowi malowniczych,
wąskich uliczek oraz tętniących życiem greckich tawern, gdzie
czekają na nas wyśmienite, lokalne specjały. Wycieczka odbywa
się w zależności od rozkładu promów, jest uzależniona od pogody.
Wycieczka bez polskiego przewodnika. Należy zabrać PASZPORT.
UWAGA! Jeśli Klient decyduje się na zakup wizy turystycznej
w Ambasadzie Republiki Tureckiej w Warszawie (wiza jednokrotnego wjazdu), wracając do Turcji z Rodos, Klient musi kupić kolejną wizę. Jeśli wiza jest zakupiona na lotnisku, przez system e-visa
bądź za naszym pośrednictwem (wiza wielokrotnego wjazdu),
Klient nie musi wykupywać kolejnej wizy. Cena ok. 65 EUR/os.
Morska przygoda - All inclusive
Wspaniały rejs statkiem rozpoczyna się w przepięknym porcie
w Marmaris, w tym dniu będziemy podziwiać malownicze krajobrazy, urocze zatoczki, kąpać się w krystalicznie czystej wodzie,
pełen relaks z przyjemną muzyką, fantastyczna szansa na opalanie, przerwy na kąpiele i skoki do wody. Cena ok. 30 EUR/os.
Wieczór turecki
Tradycyjny wieczór turecki w baśniowej krainie tańca i śpiewu.
Biesiada połączona z pokazem artystycznym na wysokim poziomie. W tę noc dziedziniec XVI-wiecznego karawanseraju w Marmaris wypełnia tłum gości, zapach tureckiej kuchni oraz dźwięki
tradycyjnej muzyki. Wśród atrakcji: tańce brzucha, wirujący
derwisze i inne tańce regionalne. Dobra zabawa gwarantowana.
Cena ok. 35 EUR/os.

orzeźwiających kąpieli podczas postojów przy malowniczych
zatoczkach. Błogie lenistwo! Cena ok. 25 EUR/os.

Dla aktywnych
Rafting w Dalamanie
Coś dla miłośników mocnych wrażeń oraz aktywnego wypoczynku w jednym, czyli spływ pontonami po górskiej rzece Dalaman.
Ekstremalne przeżycia i niezapomniane wspomnienia gratis! Minimalny wiek uczestników to 16 lat. Cena ok. 55 EUR.
Paralotnie w Ölüdeniz
Ölüdeniz to jeden z najlepszych na świecie rejonów do uprawiania
paralotniarstwa. Co roku odbywa się tutaj festiwal Air Games.
Loty (z instruktorem) rozpoczynają się na górze Babadağ. Jest
to wspaniała okazja do podziwiania piękna przyrody parku krajobrazowego z lotu ptaka, a także spora dawka adrenaliny. Cena
ok. 120 EUR.
Wąwóz Saklikent
Saklikent to drugi co do wielkości wąwóz w Europie, liczący ok.
18 km długości oraz 300 metrów wysokości. Został uformowany
przez spływająca z gór Taurus rzekę Eşen i jest doskonałym miejscem do trekkingu. Spacer w lodowatej wodzie ścieżką turystyczną będzie wspaniałą okazją nie tylko do ochłodzenia ale także
do podziwiania wspaniałych widoków i niespotykanych formacji
skalnych, którymi otoczony jest wąwóz. Cena ok. 40 EUR.

Zwiedzanie
Kayaköy
W przewodnikach Kayaköy nazywane jest często miastem duchów. Ta dawna osada rzemieślnicza opustoszała w 1923 roku
kiedy zamieszkujący ją prawosławni Grecy zostali przesiedleni.
Kayaköy nie udało się zasiedlić ponownie. Z dawnej osady pozostało ok. 2 tysięcy kamiennych zabudowań, które dzisiaj stanowią
atrakcję turystyczną. Kayaköy zostało uznane przez UNESCO za
Światową Wioskę Przyjaźni i Pokoju.

Dolina Motyli
To przepiękna dolina znajdująca się między ścianami wąwozu,
do którego można dostać się jedynie od strony morza. Rajskie
miejsce, które swą nazwę zawdzięcza licznie występującym tam
motylom (ponad 70 różnych gatunków). Słynie także z pięknej
plaży oraz wodospadu.

Z dziećmi
Szalone atrakcje w wodnym świecie
W Marmaris znajdują się 2 parki wodne (Aqua Dream i Atlantis-posiada własną plażę), w których każdy znajdzie coś dla siebie.
Baseny, zjeżdżalnie i inne atrakcje wodne sprawią, że nikt nie
będzie się tutaj nudził. Olbrzymia frajda dla małych i dużych.

Przyroda
12 wysp - rejs statkiem
Przyjemne kołysanie podczas rejsu po zatokach Morza Śródziemnego. Łagodny wiatr w upalnym słońcu, lazur wody i cudowne
widoki ukołyszą Państwa zmysły. Podczas rejsu można zażyć

lowniczych gór. Krystalicznie czysta, błękitna woda sprawia, że
czujemy się jak w raju. Obszar ten jest objęty ochroną, a wstęp
na lagunę jest płatny.

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

Błękitna Laguna
Najpiękniejsza plaża w Turcji to z pewnością plaża w Ölüdeniz,
zakończona słynną Błękitną Laguną, położoną w otoczeniu ma-

Pamukkale
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Orka Lotus Beach –Icmeler
Kategoria lokalna:

*****

Nowoczesny, elegancki hotel z pięknymi widokami na zatokę, szerokim wyborem restauracji oraz komfortowo wyposażonymi pokojami.
Polecamy Gościom, którzy cenią sobie odpoczynek w luksusie i w formule Ultra All Inclusive. Również nasi najmłodsi Goście znajdą tu
atrakcje dla siebie, gwarantujące niezapomniany wypoczynek w rodzinnej, wakacyjnej atmosferze.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

Zajęcia w Figloklubach dostosowywane są do warunków panujących
w hotelu. Niektóre aktywności mogą
być dodatkowo płatne.
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Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też
atrakcji rodzinnych.

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

Położenie
Wybudowany w 2015 r. hotel, położony w jednej z najpiękniejszych zatok Morza Egejskiego, z jednej strony otoczony lazurowymi wodami, z drugiej śródziemnomorskim lasem piniowym.
Ok. 2 km do Icmeler oraz ok. 6 km do rozrywkowego Marmaris.
Ok. 90 km do lotniska w Dalamanie.

Plaża
Piaszczysta, prywatna plaża o długości ok. 650 m - przejście
przez promenadę. Bezpłatne ręczniki, leżaki, materace i parasole.

Do dyspozycji gości

wane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, napoje butelkowane
i soki ze świeżych owoców.

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny, wieczory przy muzyce na żywo. Ponadto siatkówka plażowa, aqua aerobik, sauna i łaźnia turecka
w centrum SPA, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki i boccia, siłownia.
Za opłatą: masaże i zabiegi w centrum SPA, sporty wodne przy
plaży, lekcje nurkowania. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub
z polskim animatorem (od połowy czerwca do połowy września),
mini disco, plac zabaw.

Recepcja 24 h, restauracja główna, 3 restauracje a’la carte, 6 barów (Vitamin Bar i Cove Bistro za opłatą). Ponadto aquapark
z 5-ma zjeżdżalniami, basen relaksacyjny, basen kryty, taras
słoneczny. Bezpłatne ręczniki, leżaki i parasole. Za opłatą: room
service, sklepy, fryzjer, salon piękności, usługi opiekunki dla dzieci.

Internet

Pokoje

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2349
3549
Maj od
2199
3370
Czerwiec od
2449
3820
Lipiec od
3099
5099
Sierpień od
2730
4230
Wrzesień od
2220
3420
Październik od
2399		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1199
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
549

441 pokoi w 9 budynkach. Pokoje standardowe o pow. ok. 26 m2,
dla max. 3 os. dorosłych (dostawka w formie normalnego łóżka
lub rozkładanej sofy), wyposażone w: łazienkę z prysznicem lub
wanną, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację,
TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (uzupełniony codziennie
w wodę i soki). Większość pokoi posiada balkon. Pokoje z widokiem na morze za dodatkową opłatą. Pokoje promo posiadają widok na inne budynki hotelowe i mogą znajdować się w przyziemiu.
Pokoje standard large o pow. ok. 36 m2, dla max. 4 os. (dostawki
w formie normalnych łóżek lub rozkładanej sofy), wyposażone jak
pokoje standardowe, ponadto posiadają zestaw do przygotowywania kawy i herbaty. Na potwierdzenie 2-pomieszczeniowe pokoje rodzinne (pow. ok. 40-55 m2) dla max. 4 os. dorosłych i dziecka.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:30), późne śniadanie
(10:30-11:30), lunch (12:30-14:30) i obiadokolacja (19:00-21:30)
w formie bogatego bufetu, popołudniowe, nocne przekąski i lody.
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz niektóre napoje
importowane, napoje gorące i ciastka dostępne w lobby barze
24 h. Restauracja a’la carte: azjatycka lub włoska raz na pobyt
bezpłatnie (wymagana rezerwacja), turecka dodatkowo płatna
(wymagana rezerwacja). Płatne dodatkowo: pozostałe importo-

Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz w pokojach.
www.orkahotels.com
KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4270
6270
4020
5970
4349
6720
5520
8849
4899
7399
4049
6049
4020
1199
549

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2199 zł
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Jiva Beach Resort – Fethiye
Kategoria lokalna:

*****

Elegancki obiekt, w przepięknej lokalizacji. Polecamy zarówno parom chcącym poza plażowaniem i kąpielami skorzystać z szerokiego
wachlarza aktywności oferowanych przez hotel oraz uroków pobliskiego Calis i Fethiye, jak również rodzinom z dziećmi ze względu
na bogaty program animacyjny w języku polskim. Hotel słynie z bardzo dobrej kuchni oraz wysokiego standardu usług.
Ultra All Inclusive

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

Zajęcia w Figloklubach dostosowywane są do warunków panujących
w hotelu. Niektóre aktywności mogą
być dodatkowo płatne.
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Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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

Program sportowy i animacyjny

Nowoczesny hotel oddalony od centrum Calis o ok. 1 km, dokąd
można dotrzeć spacerując promenadą wzdłuż plaży lub dojechać
lokalnym busem. Do centrum Fethiye, z szerokim wyborem sklepów,
barów i restauracji ok. 5 km, do lotniska w Dalamanie ok. 50 km.
Tuż przy pięknej, szerokiej, piaszczysto-żwirowej, prywatnej plaży
w Calis (przejście przez niewielką ulicę). Bezpłatne ręczniki, leżaki
i parasole.

Hotel posiada bogaty program animacyjny. Ponadto: nieduże boisko do plażowej piłki nożnej, siatkówka plażowa, fitness, centrum
SPA (bezpłatne: sauna sucha, parowa, łaźnia turecka), aerobik,
aqua aerobik, tenis stołowy, bilard, rzutki. Za opłatą: masaże i zabiegi w centrum SPA, nurkowanie, kitesurfing, lekcje surfowania,
wyprawy jachtem, windsurfing (wymagana licencja). Dla dzieci:
mini klub hotelowy oraz 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem (od połowy czerwca do połowy września).

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24 h, restauracja główna, 3 restauracje a’la carte: turecka, śródziemnomorska i azjatycka (1 dostępna raz na pobyt,
wymagana rezerwacja, pozostałe płatne dodatkowo ok. 10 EUR/
os.), kawiarnia, 6 barów, w tym bar przy basenie i bar w centrum
SPA, nowootwarty Freud Coctatil Bar (1 bezpłatny koktajl na pobyt,
pozostałe za opłatą). 5 basenów: główny, ze zjeżdżalniami, relaksacyjny, wewnętrzne jacuzzi, brodzik dla dzieci. Bezpłatne ręczniki
kąpielowe, leżaki i parasole. Za opłatą: room service, fryzjer, lekarz,
fotograf, wypożyczalnia samochodów, usługi opiekunki dla dzieci.

Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.jivabeachresort.com

Plaża

Pokoje
367 komfortowych pokoi. Pokoje standardowe o pow. ok. 32 m2,
w których zakwaterować można max. 3 os. dorosłe (możliwa dostawka w formie rozkładanego łóżka), wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini bar (woda w dniu
przyjazdu bezpłatna, pozostała konsumpcja płatna), zestaw do
przygotowywania kawy i herbaty oraz balkon. 2-os. pokoje na
poddaszu o pow. ok. 20 m2, wyposażone jak pokoje standardowe, zamiast balkonu posiadają zagospodarowaną loggię, 2-pomieszczeniowe pokoje rodzinne o pow. ok. 40 m2, dla max. 2 os.
dorosłych oraz 2 dzieci (łóżko małżeńskie, 2 pojedyncze łóżka).

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja w formie bogatego bufetu. Serwowane w snack barze przekąski, przerwa kawowa
oraz wieczorna przekąska. Dostępne 24 h: zimne przekąski, kawa,
herbata, soki (poza sokami ze świeżych owoców) oraz lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe. Za opłatą: importowane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe, koktajle, soki ze świeżych owoców.

KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2249
3670
Maj od
2399
3799
Czerwiec od
2970
4870
Lipiec od
3299
5630
Sierpień od
3020
4949
Wrzesień od
2199
3299
Październik od
2330		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2030
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4099
6470
4349
6699
5299
8470
5849
9749
5399
8599
3970
5849
3899
2899
570

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2199 zł
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Turunc Resort – Turunc
Kategoria lokalna:

*****

Malowniczo położony hotel o dogodnej lokalizacji niedaleko centrum miasta oraz pobliskich atrakcji. Komfortowo urządzone pokoje
oraz bogaty All Inclusive są dodatkowym atutem tego hotelu. Hotel ceniony przede wszystkim za znakomitą kuchnię, serwis oraz położenie.
Oferta skierowana głównie dla rodzin z dziećmi oraz dla osób pragnących odpocząć blisko natury.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

Zajęcia w Figloklubach dostosowywane są do warunków panujących
w hotelu. Niektóre aktywności mogą
być dodatkowo płatne.
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Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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
Przepięknie położony kompleks Turunc Resort otoczony zielonymi wzgórzami, gdzie u podnóża rozciągają się turkusowe wody
zatoki. Do pobliskiej miejscowości Turunc ok. 1 km, gdzie znajdują
się liczne sklepy, kawiarnie i restauracje. Do centrum Marmaris
ok. 20 km. Do lotniska w Dalamanie ok. 120 km (transfer ok. 2,5h
z przesiadką do busów w Marmaris).

Plaża
Tuż przy piaszczysto-żwirowej prywatnej plaży wyróżnionej certyfikatem Błękitnej Flagi. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie.
Ręczniki dostępne za depozytem ok. 20 TL.

Do dyspozycji Gości
Recepcja 24 h, restauracja główna oraz 2 restauracje a’la carte:
turecka oraz włoska (płatne dodatkowo, wymagana wcześniejsza
rezerwacja), 5 barów: przy basenie, snack bar, lobby bar, przy
plaży i Aqua bar. Ponadto: 2 baseny ze słodką wodą, basen kryty,
aquapark ze zjeżdżalniami, brodzik dla dzieci. Bezpłatne leżaki
i parasole przy basenach, ręczniki kąpielowe dostępne po uiszczeniu depozytu.

Pokoje
W hotelu znajduje się 380 pokoi położonych w 5 kilkupiętrowych
budynkach. Pokoje standardowe dla max. 3 osób dorosłych (dostawka w postaci normalnego łóżka) lub dla rodziny z dwójką
dzieci (dostawka w formie łóżka piętrowego) o pow. ok. 20 m2
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę
do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., bezpłatny sejf, minibar (woda dostępna na powitanie), zestaw do
parzenia herbaty i kawy, balkon. Dostępne również pokoje duplex
(dwupoziomowe, dodatkowo 2 toalety) o pow. ok. 45 m2 dla 4
osób (dostawka w formie rozkładanej sofy) oraz pokoje rodzinne
o pow. ok 43 m2 z dwoma sypialniami dla 4 osób.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie, późne śniadanie, lunch, obiadokolacja serwowane w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia
(12:00-16:00), lody (14:30-17:00), przerwa kawowa (16:0017:00), nocne przekąski (23:30-02:00). Lokalne napoje bezalkoholowe dostępne 24 h oraz lokalne napoje alkoholowe oraz
niektóre importowane napoje alkoholowe dostępne do 02:00

w lobby barze. Pozostałe importowane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Bardzo bogaty program sportowy i animacyjny: aerobik, aqua aerobik, fitness, tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa, dyskoteka
(płatna dodatkowo), wieczorne pokazy. Ponadto centrum SPA:
sauna i łaźnia turecka bezpłatne. Za dodatkową opłatą: bilard,
masaże i zabiegi w centrum SPA, sporty wodne na plaży. Dla
dzieci: mini klub hotelowy, 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem (od połowy czerwca do połowy września), plac zabaw.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w hotelowym lobby.
www.turunchotels.com.
KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1999
2999
Maj od
1850
3249
Czerwiec od
2250
3749
Lipiec od
2899
4870
Sierpień od
2699
4299
Wrzesień od
2099
3199
Październik od
2130		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1849
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
499

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3799
5349
3549
5399
4270
6599
5299
8470
4899
7520
3970
5699
3770
2620
530

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1850 zł
119
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Turunc Premium – Turunc
Kategoria lokalna:

*****

Ekskluzywny hotel dla wymagających Klientów. Niewątpliwym atutem hotelu jest bliskość centrum miasta oraz lokalnych atrakcji. Bogate
oferta All Inclusive, przestronne pokoje i wyśmienita obsługa sprawi, że poczują się tu Państwo jak na prawdziwych tureckich wakacjach.
Ultra All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Royal

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Elegancki i nowoczesny hotel, wybudowany w 2015 roku. Dogodnie położony, zaledwie ok. 100 m od centrum Turunc, gdzie
znajdują się liczne sklepy, kawiarnie i restauracje. Do centrum
Marmaris ok. 20 km. Do lotniska w Dalamanie ok. 120 km (transfer
ok. 2,5h z przesiadką do busów w Marmaris).

Bogaty program sportowy i animacyjny: aqua aerobik, fitness, tenis
stołowy, rzutki, wieczorne show, muzyka na żywo. Ponadto bogato wyposażone centrum SPA: sauna, łaźnia turecka bezpłatne. Za
dodatkową opłatą: bilard, masaże i zabiegi w centrum SPA, sporty
wodne na plaży. Dla dzieci: mini klub (4-12 lat), plac zabaw. Goście z hotelu Turunc Premium mogą korzystać z aquaparku hotelu
Turunc Resort za dodatkową opłatą (ok. 100 LT za osobę za dzień).

Plaża
Hotel położony jest tuż przy piaszczysto-żwirowej prywatnej
plaży. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie. Ręczniki plażowe
dostępne za depozytem ok. 20 TL (ok. 10 EUR).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 3 windy, restauracja główna oraz turecka restauracja a’la carte otwarta w godzinach: 20:00-22:00 (płatna
dodatkowo, wymagana wcześniejsza rezerwacja), 5 barów: przy
basenie, Lotus bar, lobby bar, Panorama bar i bar w centrum Spa.
Ponadto: basen ze słodką wodą, basen kryty, brodzik dla dzieci ze
zjeżdżalniami. Bezpłatne leżaki i parasole przy basenach, ręczniki kąpielowe dostępne po uiszczeniu depozytu. Za dopłatą: sala
konferencyjna, pralnia, lekarz, market.

Pokoje
W hotelu znajduje się 213 pokoi położonych w 5-piętrowym budynku. Pokoje standardowe dla max. 3 osób dorosłych (dostawka
w postaci normalnego łóżka) o pow. ok. 30 m2 wyposażone są w:
łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV Sat., bezpłatny sejf, minibar
(bezpłatnie dostępna woda, pozostała konsumpcja dodatkowo
płatna), zestaw do przygotowywania herbaty i kawy, balkon.
Dostępne są również pokoje z widokiem na morze wyposażone
tak samo jak pokoje standardowe.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie
(10:00-11:00), lunch (12:45-14:00), obiadokolacja (19:00-21:00)
serwowane w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia (12:0016:00), lody (16:00-17:00), przerwa kawowa (17:00-18:00) nocna
przekąska (zupa: 24:00-02:00, kanapki 02:00-06:00). Lokalne
napoje bezalkoholowe dostępne 24 h oraz lokalne napoje alkoholowe dostępne do 02:00 w lobby barze. Pozostałe importowane
napoje bezalkoholowe i alkoholowe dodatkowo płatne.
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Dla rodzin

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w hotelowym lobby.
www.turunchotels.com

KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1999
3049
Maj od
1850
3099
Czerwiec od
2250
3830
Lipiec od
2899
4899
Sierpień od
2699
4320
Wrzesień od
2099
3299
Październik od
2099		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1870
Cena za dziecko (2-11 lat) już od
570

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3849
5430
3599
5520
4349
6730
5349
8520
5020
7549
3970
5849
3899
2670
599

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1850 zł

Turcja

Marmaris

Club Tuana – Fethiye
Kategoria lokalna:

*****

Doskonały hotel położony z dala od zgiełku, pośród pięknego ukwieconego ogrodu. Bogaty program animacyjny oraz wysoki standard
świadczonych usług decydują o popularności tego hotelu wśród naszych Gości. Polecamy szczególnie rodzinom z dziećmi z uwagi bogatą
ofertę atrakcji dla najmłodszych. Formuła wioski wakacyjnej gwarantuje wesołą, zrelaksowaną atmosferę.
Ultra All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Hotel otoczony pięknymi ogrodami z drzewami pomarańczowymi. Znajduje się w odległości ok. 17 km od centrum turystycznego
miasta Fethiye oraz ok. 36 km od lotniska w Dalamanie. Przed
hotelem znajduje się przystanek lokalnego autobusu.

Plaża
Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirowej, prywatnej plaży. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie. Zalecane
obuwie ochronne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, sala telewizyjna, restauracja główna, 3 restauracje a’la catre: włoska, z owocami morza (bezpłatna 1 raz
na pobyt, wymagana rezerwacja) i turecka Kebab House (płatna,
ok. 10 EUR/os.). Dwa baseny, jeden z 3 zjeżdżalniami (czynne
w określonych godz.). Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie. Dla najmłodszych: dwa brodziki, zjeżdżalnie,
plac zabaw, mini zoo. Ponadto za dodatkową wypłatą: fryzjer,
pralnia, wypożyczalnia aut.

Pokoje
Hotel składa się z części Park i Club. W sumie 502 pokoje w 24
budynkach zlokalizowanych w pięknym ogrodzie. Pokoje standard
Park (standard porównywalny do 4*) o pow. ok. 18-24 m2 dla max.
3 os. wyposażone w: łazienkę z wanną i/lub prysznicem oraz suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat.,
telefon, sejf (płatny ok. 2 EUR/dzień), minibar (uzupełniony w dniu
przyjazdu, dalsza konsumpcja płatna) oraz balkon. Pokoje standard
Club o pow. ok. 27-30 m2 dla max 3 os. dorosłych lub 2 os. dorosłych
i 2 dzieci na dostawkach (możliwa dostawka w formie rozkładanej
sofy), wyposażenie jak w standard Park. Dostępne także pokoje
rodzinne Club o pow. ok. 43 m2, dla max. 4 os. dorosłych i dziecka
na dostawce (sofy lub pojedyncze łóżka) z dwoma sypialniami.

Wyżywienie
Ultra All Inclusive: wczesne śniadanie (07:00-07:30), śniadanie
(07:00-10:30), późne śniadanie (10:30-11:30), lunch (12:3014:00), obiadokolacja (19:00-21:30). Przekąski w ciągu dnia
(12:30-17:30), tureckie naleśniki i lody (11:00-17:30), nocna
przekąska (23:00-24:00), nocne kanapki (01:30-02:00). Lokalne
napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz część alkoholi importo-

Dla rodzin

wanych dostępne 24 h w wybranym barze, w pozostałych w godzinach otwarcia. Dodatkowo płatne: pozostałe importowane
napoje alkoholowe, soki ze świeżych owoców.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogaty program animacyjny. W ciągu dnia zabawy
przy basenie, aqua aerobik, lekcje tańca, wieczorne show. Ponadto: tenis, boisko do koszykówki, siatkówka plażowa, siłownia, tenis stołowy, mini piłka nożna, mini golf, łucznictwo, rzutki, boccia,
szachy. Dodatkowo płatne: centrum SPA, bilard, sporty wodne na
plaży. Ponadto: dyskoteka na świeżym powietrzu.

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie w lobby oraz w pokojach.
www.clubtuana.com.tr
KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2030
3230
Maj od
2099
3349
Czerwiec od
2430
3999
Lipiec od
3099
5270
Sierpień od
3020
4720
Wrzesień od
2199
3249
Październik od
1970		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1949
Cena za dziecko (2-3 lat) już od
820

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
3899
5899
4020
6099
4570
7199
5699
9299
5549
8399
4199
5930
3799
2849
820

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1970 zł
121

Turcja

Marmaris

Hawaii – Marmaris
Kategoria lokalna:

****

Wygodnie urządzony hotel a także dogodna lokalizacja to idealna oferta dla osób szukających jednocześnie relaksu i łatwego dostępu do
atrakcji jakie oferuje centrum Marmaris. Polecamy głównie parom oraz znajomym, którzy w ciągu dnia beztrosko będą wypoczywać przy
pobliskiej plaży a wieczorami poczują lokalny klimat w rozrywkowym kurorcie Marmaris.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Internet

Wygodny i komfortowy hotel położony ok. 1,5 km od centrum
Marmaris z malowniczą mariną. W pobliżu znajdują się lokalne
restauracje i bary, sklepy oraz przystanek autobusowy. Ok. 95 km
od lotniska w Dalamanie.

Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w lobby, w pokojach za dodatkową opłatą (ok. 20 EUR/tydzień).
www.hawaiihotels.com.tr

Plaża
Publiczna piaszczysto-żwirkowa plaża (2 km długości) znajduje
się ok. 30 m od hotelu. Płatne leżaki i parasole.

Do dyspozycji gości
Recepcja, kantor, 2 windy, lobby, sala telewizyjna, kawiarenka
internetowa (dodatkowo płatna, ok. 5 EUR/dzień), restauracja
główna, bar przy basenie, basen z wydzielonym brodzikiem dla
dzieci, bezpłatne leżaki i parasole. Za dodatkową opłatą: pralnia,
sklep z pamiątkami, sala konferencyjna.

Pokoje

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

Hotel posiada 96 komfortowych pokoi z możliwością jednej dostawki (w postaci normalnego łóżka) zlokalizowanych w budynku
głównym. Pokoje standardowe (pow. ok. 16 m2) wyposażone są
w: łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, minibar (konsumpcja za
dodatkową opłatą), sejf (płatny ok. 20 EUR/tydzień) oraz balkon.
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie.

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2330
3549
Maj od
2170
3299
Czerwiec od
2170
3320
Lipiec od
2599
4099
Sierpień od
2299
3449
Wrzesień od
2099
3220
Październik od
2399		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1999
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
720

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:30-14:00)
i obiadokolacja (19:30-21:30) w formie bufetu. Ponadto: lody
(15:00-16:00), przerwa kawowa (16:00-17:00), nocna przekąska
(23:30-24:00), lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach 10:00-23:00. Za dodatkową opłatą pozostałe
napoje wraz z importowanymi napojami.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, rekompensuje to
bliskość rozrywkowego Marmaris. Do dyspozycji gości: siłownia,
tenis stołowy, szachy, gry karciane, sauna, łaźnia turecka. Za
dodatkową opłatą: bilard (ok. 5 EUR/godz.), masaże, zabiegi
kosmetyczne, sporty wodne na plaży.

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2099 zł
122

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4230
6270
3970
5849
3970
5899
4699
7199
4199
6099
3849
5720
4020
2799
720

Turcja

Marmaris

Tropical Beach Hotel – Marmaris
Kategoria lokalna:

****

Zdecydowanym atutem tego hotelu jest lokalizacja tuż przy plaży w Marmaris oraz w odległości spaceru od centrum miasteczka. Hotel
polecamy głównie parom oraz grupie znajomych chcącym korzystać w ciągu dnia z plaży oraz wygodnego All Inclusive a także z atrakcji
oferowanych przez miejscowość turystyczną.
All Inclusive

We dwoje

+16 dla dorosłych

Położenie
Komfortowy hotel położony w zadbanym, pięknym ogrodzie. Ok.
3 km do centrum turystycznej miejscowości Marmaris z szerokim
wyborem sklepów, barów i restauracji. Do lotniska w Dalamanie
ok. 90 km. Hotel wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia.

Plaża
Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej plaży z bezpłatnymi
leżakami, parasolami i ręcznikami.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, 2 windy, sala telewizyjna, kącik internetowy, restauracja główny, 2 bary w tym jeden przy basenie. Basen
główny, brodzik dla dzieci, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki
przy basenie. Za dodatkową opłatą: pralnia, sala konferencyjna.

Pokoje
Hotel posiada 123 wygodne pokoje zlokalizowane w 5-piętrowym
budynku. Pokoje standardowe z widokiem na morze o pow. ok.
24 m2 z możliwością jednej dostawki w postaci normalnego łóżka
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów,
klimatyzację, TV, telefon, płatny sejf (ok. 1,5 EUR/dzień), minibar
(codziennie bezpłatna woda, dodatkowa konsumpcja za dodatkową opłatą), balkon.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:30), lunch (12:30-14:00) i obiadokolacja (19:00-21:00) w formie bufetu. W ciągu dnia przekąski
(14:30-16:30) oraz kawa, herbata i ciastka (16:30-18:30). Lokalne
napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godz. 10:3023:00. Płatne dodatkowo: importowane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe, kawa turecka, lody, świeżo wyciskane soki, napoje
butelkowane oraz w puszkach.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft z uwagi na bliskość rozrywkowego Marmaris. Ponadto: tenis stołowy, siłownia, sauna. Za
dodatkową opłatą: łaźnia turecka, zabiegi w centrum SPA, sporty
wodne na plaży.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.tropicalbeachhotel.com

KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1920
2699
Maj od
1149
2570
Czerwiec od
2149
3270
Lipiec od
2599
4020
Sierpień od
2270
3399
Wrzesień od
1820
2599
Październik od
1999		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1349

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3549
4849
3299
4630
3930
5799
4699
7049
4130
6020
3399
4699
3349
2770

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1149 zł
123

Turcja

Marmaris

Marcan Beach – Oludeniz
Kategoria lokalna:

***+

Przyjemny hotel, z jednej strony posiadający kameralną atmosferę, z drugiej zaś jego lokalizacja jest idealna dla osób poszukujących wrażeń
w rozrywkowym Oludeniz. Polecamy szczególnie osobom młodym oraz grupom znajomych, które nastawiają się nie tylko na spędzanie
czasu na terenie hotelu, ale przede wszystkim na odkrywanie uroków okolicy na własną rękę.
All Inclusive

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony jest w samym centrum miejscowości Oludeniz,
otoczonej malowniczymi górami Taurus. W pobliżu hotelu szeroki
wybór barów, restauracji oraz sklepów. Hotel oddalony jest o ok.
6 km od słynącego z bogatego życia nocnego Hisaronu, ok. 12 km
od zabytkowego Fethiye oraz ok. 60 km od lotniska w Dalamanie.

Animacje w wersji soft: aqua aerobik, piłka wodna, gry i zabawy.
Ponadto: bilard, tenis stołowy, rzutki. Hotel organizuje kilka razy
w tygodniu wieczorne show lub wieczory tematyczne.

Plaża

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz w pokojach.
www.marcanbeachhotel.com

Obiekt oddalony o ok. 250 m od szerokiej, piaszczysto-żwirowej,
publicznej plaży, jednej z piękniejszych w okolicy. Leżaki i parasole na plaży dostępne za opłatą ok. 15 TL/szt.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, kantor, sejf dostępny w recepcji (za opłatą
ok. 3,5 EUR/dzień). Restauracja serwująca dania kuchni tureckiej oraz międzynarodowej, posiada część wewnętrzną oraz
zewnętrzną, snack bar, bar przy basenie. Basen oraz brodzik dla
dzieci, leżaki i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie. Hotel
nie dysponuje ręcznikami kąpielowymi. Za dodatkową opłatą
dostępne: pralnia, lekarz, wypożyczalnia samochodów.

Pokoje
100 przestronnie urządzonych pokoi standardowych, położonych w kilku 2-piętrowych budynkach wokół basenu. Pokoje
standardowe, mogące zakwaterować max. 3 os. dorosłe (możliwa dostawka w formie składanego łóżka lub rozkładanej sofy),
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, mini
lodówkę. Większość pokoi posiada zagospodarowany balkon.
Część pokoi posiada widok na basen. Możliwość wstawienia
bezpłatnie łóżeczka dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-09:00), późne śniadanie (09:0010:00), lunch (12:30-14:00) oraz obiadokolacja (19:30-21:30).
Wszystkie posiłki w formie bogatego bufetu. Ponadto serwowane
w snack barze przekąski (13:00-17:00), lody (15:00-16:00), przerwa
kawowa (17:00-18:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w barze w godzinach lunchu i kolacji oraz w barze przy basenie (10:00-23:00). Za opłatą: importowane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe oraz wszystkie napoje serwowane po
godz. 23:00. W restauracji dostępne wysokie krzesełka dla dzieci.

124

KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1870
2599
Maj od
1730
2470
Czerwiec od
1920
2799
Lipiec od
2330
3530
Sierpień od
2070
3020
Wrzesień od
1999
2730
Październik od
1949		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1699
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1149

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3470
4699
3230
4470
3549
5020
4230
6230
3799
5399
3699
4899
3270
2230
1120

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1730 zł

Turcja

Marmaris

Marcan Resort – Oludeniz
Kategoria lokalna:

****

Kameralny hotel o niebanalnej architekturze, doskonale położony w pobliżu rozrywek oferowanych przez Oludeniz, a także przy jednej
z najpiękniejszych plaż regionu. Hotel ceniony jest przez Gości za wygodną formułę All Inclusive, wysoką jakość usług oraz komfortowe
pokoje.
All Inclusive

We dwoje

Położenie
Hotel położony jest w miejscowości Oludeniz, otoczonej malowniczymi górami Taurus. Do jej ścisłego centrum z szerokim
wyborem barów, restauracji oraz sklepów ok. 500 m. Hotel oddalony jest o ok. 7 km od słynącego z bogatego życia nocnego
Hisaronu, ok. 12 km od zabytkowego Fethiye oraz ok. 60 km od
lotniska w Dalamanie.

Plaża
Obiekt oddalony o ok. 850 m od szerokiej, piaszczysto-żwirowej
publicznej plaży, jednej z piękniejszych w okolicy, zakończonej
imponującą laguną. Leżaki i parasole na plaży dostępne za opłatą
ok. 15 TL/szt.

i alkoholowe oraz wszystkie napoje serwowane po godz. 23:00.
W restauracji dostępne wysokie krzesełka dla dzieci.

Program sportowy i animacyjny
Animacje w wersji soft: gry i zabawy przy basenie, aqua aerobik,
piłka wodna, aerobik. Hotel organizuje trzy razy w tygodniu wieczorne show lub wieczory tematyczne. Ponadto: fitness (powyżej
12 roku życia), bilard, tenis stołowy, rzutki. Za dodatkową opłatą
sporty wodne przy plaży. Dla dzieci: plac zabaw.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w ogólnodostępnych miejscach hotelu, w pokojach słaby zasięg.
www.marcanresorthotel.com

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, restauracja serwująca dania kuchni tureckiej oraz międzynarodowej, posiada część wewnętrzną oraz
zewnętrzną, snack bar, bar przy basenie. Basen oraz brodzik dla
dzieci, leżaki i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie. Hotel
nie dysponuje ręcznikami kąpielowymi. Za dodatkową opłatą
dostępne: pralnia, lekarz, wypożyczalnia samochodów.

Pokoje
130 przestronnie urządzonych pokoi. Pokoje standardowe, położone w kilku 2-piętrowych budynkach wokół basenu, mogą
zakwaterować max. 3 osoby dorosłe, wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (płatny ok. 2 EUR/dzień), mini
lodówkę. Większość pokoi posiada zagospodarowany balkon.
Część pokoi posiada widok na basen. Na zapytanie dostępne
pokoje rodzinne, o pow. ok. 30 m2, dla max. 4 os. dorosłych.
Możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), lunch (12:30-14:00) oraz obiadokolacja (19:30-21:30).
Wszystkie posiłki w formie bogatego bufetu. Ponadto serwowane
w snack barze przekąski (14:00-17:00), lody (15:30-16:00), przerwa kawowa (17:00-17:30) oraz nocna przekąska (23:30-24:00).
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w barze
w godzinach lunchu i obiadokolacji oraz w barze przy basenie
(10:00-23:00). Za opłatą: importowane napoje bezalkoholowe

KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1949
2770
Maj od
1799
2630
Czerwiec od
1949
2899
Lipiec od
2399
3649
Sierpień od
2120
3120
Wrzesień od
1999
2799
Październik od
2030		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1770
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1149

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3599
4970
3349
4730
3599
5199
4349
6430
3899
5549
3699
5020
3399
2349
1120

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł
125

Turcja

Marmaris

Poseidon Hotel (ex. Sol Beach) – Marmaris
Kategoria lokalna:

****

Hotel doskonale położony tuż przy centrum Marmaris, gdzie znajduje się wiele restauracji i barów, pozwalających na odkrywanie okolicy
na własną rękę. Wygodna formuła All Inclusive oraz położenie tuż przy plaży, gdzie można skorzystać ze sportów wodnych, pozwolą
na urozmaicony odpoczynek. Hotel przeznaczony jest tylko dla osób powyżej 16 roku życia – jest to idealna propozycja dla par i singli!
All Inclusive

Przy plaży

+16 dla dorosłych

Położenie
Przytulny i zadbany obiekt, położony blisko centrum rozrywkowego Marmaris, tuż przy urokliwej nadmorskiej promenadzie.
W najbliższej okolicy znajduje się wiele barów, sklepów i restauracji, a także takie atrakcje jak: park wodny Atlantis, park wodny
Aqua Dreams, centrum handlowe Blue Port i Amfiteatr w Marmaris. Do lotniska w Dalamanie ok. 90 km. Hotel wyłącznie dla
osób powyżej 16 roku życia.

plaży. Do dyspozycji Gości jest bilard (za opłatą), tenis stołowy,
rzutki, piłkarzyki (za opłatą).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w hotelowym lobby.
www.poseidonhotel.com

Plaża
Hotel położony przy piaszczysto-żwirowej prywatnej plaży wyróżnionej Błęktiną Flagą. Bezpłatne leżaki i parasole. Wzdłuż
plaży ciągnie się promenada z szerokim wyborem barów i restauracji.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, kantor wymiany walut, eleganckie lobby, winda,
przechowalnia bagażu. Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje: główna z tarasem i a’la carte (dodatkowa płatna, wymagana
opłata rezerwacyjna ok. 5 EUR/os.), bar przy basenie. Ponadto:
basen o regularnym kształcie z bezpłatnymi leżakami i parasolami, brodzik dla dzieci. Za dodatkową opłatą: masaże, pralnia,
wypożyczalnia samochodów.

Pokoje
Hotel posiada 232 przytulnie i nowocześnie urządzone pokoje w budynku głównym (dla max. 3 osób) oraz 68 pokoi club
(standard porównywalny do 3***, max. dla 2 osób, zlokalizowanych w dawnym hotelu Sol Beach), wyposażonych w: łazienkę
z prysznicem i suszarkę do włosów, sejf (dodatkowo płatny, ok.
2 EUR/dzień), klimatyzację, telefon, TV Sat., minibar (konsumpcja
płatna dodatkowo) oraz balkon.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:00-21:30) w formie
bogatego bufetu, przekąski w barze (15:00-16:00), podwieczorek
z kawą i herbatą (16:00-17:00). Lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft z uwagi na bliskość rozrywkowego Marmaris. Możliwość korzystania ze sportów wodnych na
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KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1749
2370
Maj od
1599
2230
Czerwiec od
1799
2620
Lipiec od
2149
3149
Sierpień od
1920
2720
Wrzesień od
1649
2270
Październik od
1830		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1699

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3270
4299
2999
4070
3349
4549
3930
5599
3549
4899
3099
4130
3070
2199

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł

Turcja

Marmaris

Ozcan Beach – Turunc
Kategoria lokalna:

***

Kameralny hotel doskonale położony tuż przy centrum Turunc, gdzie znajduje się wiele restauracji i barów, pozwalających na odkrywanie
okolicy na własną rękę. Wygodna formuła All Inclusive, przytulne pokoje oraz położenie tuż przy plaży, gdzie można skorzystać ze sportów
wodnych, pozwolą na urozmaicony odpoczynek.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Internet

Kameralny i przytulny obiekt, położony w centrum miejscowości Turunc, gdzie w najbliższej okolicy jest wiele barów, sklepów
i restauracji. W pobliżu hotelu znajdują się przystanki lokalnych
busów, które dowożą m.in. do odległego o ok. 20 km centrum
Marmaris (kursy co ok. 30 minut). Do centrum Marmaris z pobliskiego portu można również dopłynąć łódkami (kursy co godzinę). Do lotniska w Dalamanie ok. 110 km.

Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Plaża
Hotel położony przy piaszczysto-żwirowej prywatnej plaży
(przejście przez ulicę) z zagospodarowanym pomostem. Zejście
do morza łagodne, miejscami z kamienistym dnem (zalecane
obuwie ochronne). Bezpłatne leżaki i parasole.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 części: pierwsza z restauracją oraz basenem,
druga z recepcją oraz pokojami (po drugiej stronie ulicy). Recepcja 24h, winda, lobby, restauracja główna, bar przy basenie.
Ponadto: basen o regularnym kształcie ze słodką wodą, z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Za dodatkową opłatą: doktor.

Pokoje
Hotel posiada 84 przytulnie urządzone pokoje dla max. 3 osób
dorosłych wyposażonych w: łazienkę z prysznicem i suszarką
do włosów, sejf (dodatkowo płatny), indywidualnie sterowaną
klimatyzację, telefon, TV Sat., minibar (konsumpcja płatna dodatkowo) oraz balkon. Bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (08:00-09:30), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja (19:30-21:00) w formie bogatego bufetu, podwieczorek
z kawą i herbatą oraz ciastkami (16:00-17:00). Lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w barze (10:00-23:00).
Za dodatkową opłatą: importowane napoje alkoholowe, kawa
turecka, świeżo wyciskane soki.

Program sportowy i animacyjny
Z uwagi na bliskość turystycznej miejscowości Turunc hotel nie
prowadzi animacji. Od czasu do czasu wieczorne show. Możliwość
korzystania ze sportów wodnych na plaży.

KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1520
1899
Maj od
1099
1799
Czerwiec od
1649
2270
Lipiec od
1970
2799
Sierpień od
1770
2449
Wrzesień od
1430
1820
Październik od
1599		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1070
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
870

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
2899
3499
2699
3349
3099
4130
3630
5020
3299
4430
2730
3399
2670
1749
1120

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1099 zł
127

Turcja

Marmaris

Karbel Hotel – Oludeniz
Kategoria lokalna:

****

+

Przyjemny hotel położony w spokojnej okolicy, w niedużej odległości od rozrywkowego centrum Oludeniz. Polecamy Klientom, którzy
preferują wypoczynek nie tylko przy hotelowym basenie, ale nastawiają się także na aktywne spędzanie czasu w ciągu dnia oraz
samodzielne zwiedzanie okolicy. Doskonały stosunek jakości do ceny.
All Inclusive

We dwoje

Położenie
Hotel położony jest w śródziemnomorskim ogrodzie w miejscowości Oludeniz, otoczonej zielonymi wzgórzami Taurus, ok. 350
m od centrum resortu z szerokim wyborem sklepów, barów oraz
restauracji. W odległości ok. 6 km od słynącego z bogatego życia
nocnego Hisaronu oraz ok. 12 km od miasta Fethiye oferującego
liczne atrakcje turystyczne. Do lotniska w Dalamanie ok. 60 km.
Przystanek lokalnego mini busa do Hisaronu oraz Fethiye znajduje się ok. 300 m od hotelu.

Plaża
Piękna, szeroka, piaszczysto-żwirowa publiczna plaża, zakończona laguną, oddalona jest od hotelu o ok. 450 m. Hotel nie
dysponuje ręcznikami plażowymi. Na plaży dostępne są leżaki
i parasole – płatne dodatkowo ok. 15 TL/szt.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja posiadająca również stoliki na tarasie
zewnętrznym z widokiem na basen, restauracja a’la carte (płatna
dodatkowo), 4 bary: lobby i snack bar, bar przy basenie oraz na
tarasie słonecznym. Basen z wydzielonym brodzikiem dla dzieci,
taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami oraz plac zabaw dla dzieci. Za dodatkową opłatą: mini market, fryzjer, lekarz.

Pokoje
Hotel posiada 213 pokoi położonych w kilku 3-kondygnacyjnych
budynkach hotelowych. W pokoju zakwaterować można maksymalnie 3 osoby dorosłe (możliwa dostawka w formie rozkładanej
sofy lub pojedynczego łóżka). Pokoje standardowe wyposażone
są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, sejf (płatny ok. 100 TL/
tydz.), mini lodówkę oraz balkon. Na potwierdzenie dostępne są
pokoje rodzinne, mogące zakwaterować max. 4 osoby, składają
się z sypialni z podwójnym łóżkiem oraz drugiego pokoju z 2 normalnymi łóżkami. Możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla
dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), lunch (12:30-14:00) oraz obiadokolacja (19:00-21:00).
Wszystkie posiłki w formie bufetu. Ponadto przekąski serwowane
pool barze (12:00-16:00), lody (15:30-16:30), przerwa kawowa
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(16:30-17:30). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w godzinach (10:00-23:00). Za opłatą: importowane
napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wszystkie napoje serwowane po godz. 23:00. W restauracji dostępne wysokie krzesełka
dla dzieci.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft. Ponadto tenis stołowy,
piłkarzyki oraz rzutki. Za opłatą: bilard.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.karbelhotel.com

KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1220
2199
Czerwiec od
1899
2820
Lipiec od
2270
3399
Sierpień od
1999
2899
Wrzesień od
1630
2230
Październik od
1720		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1270
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
949

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3049
4020
3470
5049
4130
6020
3699
5199
3070
4070
3049
1999
1199

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1220 zł

Turcja

Marmaris

Karbel Beach Hotel – Oludeniz
Kategoria lokalna:

***

Kameralny hotel, którego zdecydowanym atutem jest lokalizacja w samym sercu rozrywkowej miejscowości Oludeniz oraz w pobliżu
pięknej, szerokiej plaży zakończonej laguną, uznawanej za jedną z piękniejszych w regionie. Hotel polecamy Klientom, którzy nastawiają się
nie tylko na spędzanie czasu przy hotelowym basenie, ale chcącym także odkryć okolicę na własną rękę.
We dwoje

Położenie

Internet

Ten trzygwiazdkowy hotel położony jest w samym sercu miejscowości Oludeniz, ok. 250 m od centrum resortu z szerokim
wyborem sklepów, barów oraz restauracji. W odległości ok. 6 km
znajduje się słynące z bogatego życia nocnego Hisaronu oraz ok.
12 km zabytkowe miasto Fethiye, oferujące szeroki wybór atrakcji
turystycznych. Ok. 60 km do lotniska w Dalamanie. Przystanek
lokalnego mini busa do Hisaronu oraz Fethiye znajduje się ok.
250 m od hotelu.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz przy basenie.
www.karbelhotel.com

Plaża
Piękna, szeroka, piaszczysto-żwirowa, publiczna plaża, zakończona laguną, oddalona jest od hotelu o ok. 150 m. Hotel nie
dysponuje ręcznikami plażowymi. Na plaży dostępne są leżaki
i parasole - płatne dodatkowo ok. 15 TL/szt.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, punkt wymiany walut, sejf dostępny w recepcji (ok. 70 TL/tydz.), restauracja główna oraz snack bar przy
basenie, basen z wydzielonym brodzikiem dla dzieci oraz plac
zabaw dla dzieci.

Pokoje
Hotel posiada 60 pokoi położonych na 3 kondygnacjach w budynkach hotelowych. W pokoju zakwaterować można maksymalnie 3 osoby dorosłe (dostawka możliwa w formie rozkładanej
sofy lub pojedynczego łóżka). Pokoje standardowe wyposażone
są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, minibar (konsumpcja
płatna dodatkowo) oraz balkon. Możliwość wstawienia bezpłatnie
łóżeczka dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
Śniadania (07:30-10:00) i obiadokolacje (19:30-21:30) serwowane w restauracji głównej w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. W restauracji dostępne wysokie krzesła
dla dzieci.

Program sportowy i animacyjny
Szeroki wybór atrakcji oferowanych przez okolicę rekompensuje
brak animacji hotelowych. Ponadto w hotelu znajduje się bilard
oraz piłkarzyki dostępne bezpłatnie dla Gości hotelowych.

KOD IMPREZY: TRM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1399
1799
Czerwiec od
1449
2070
Lipiec od
1830
2530
Sierpień od
1799
2499
Wrzesień od
1430
1820
Październik od
1399		
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1470
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
1199

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
2670
3349
2770
3799
3399
4570
3349
4520
2730
3399
2670
1749
1199

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1399 zł
129

Gruzja

Batumi

–› Wyloty z: Warszawa

130

Gruzja

Batumi

Gruzja
Batumi

Informacje ogólne

Rosja

Krym

Rosja

Wiza
Obywatele polscy podróżując do Gruzji nie
potrzebują wizy do 90 dni pobytu. Aby wjechać do Gruzji należy posiadać paszport,
który jest ważny co najmniej 6 miesięcy do
daty powrotu lub dowód osobisty.

Gruzja

Czas
+ 2 godziny w stosunku do czasu polskiego.

Turcja

Język urzędowy
Gruziński.

GRUZJA
Batumi

Turcja

Armenia

Waluta
GEL – Lari. Można płacić kartami kredytowymi oraz korzystać z bankomatów.
Bankomaty są niemalże wszędzie, w wielu
z nich można wypłacić lari (oraz w nielicznych również dolary). Walutę zalecamy
wymieniać w kantorach.

Azerbejdżan

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.

Gruzja jest niezwykle atrakcyjnym turystycznie
zakątkiem świata. Dość egzotyczna i skrajnie
zróżnicowana przyroda, liczne zabytki,
oryginalna kultura oraz prastary folklor to
tylko niektóre z bogatych walorów tego kraju.
Poza tym, przybysze mogą liczyć na niezwykłą
gościnność Gruzinów, którzy chętnie wskażą
drogę, przenocują i ugoszczą przy stole.

W regionie
Batumi
Przez wiele osób uważane za najbardziej
europejskie miasto Kaukazu. Odpoczynek
na plaży w otoczeniu ciepłej morskiej wody,
przede wszystkim latem, jest postrzegany tu
jako podstawowa forma rozrywki. Wieczorne imprezy w gruzińskim stylu, z lokalnym
winem, kilkunastoma gatunkami sera oraz
z tradycyjnymi potrawami, często kończące
się o wschodzie słońca pozwalają doświadczyć
lokalnej gościnności . Największą atrakcją Batumi, oczywiście oprócz Morza Czarnego, jest
oddalony o 6 kilometrów od centrum – Ogród
Botaniczny. Położony przy samym morzu, na
stromym zboczu ogród, podobno jest drugim
pod względem wielkości ogrodem botanicznym na świecie.

„Gość to podarunek od Boga”, tak mówi gruzińskie powiedzenie. Gruzini sa narodem niezwykle
gościnnym i przyjaznym.

Telefony
Zasięg jest praktycznie wszędzie, nawet
w górach. Najpopularniejsze dwie sieci to
SilkNet i Magti. Koszty połączeń w roamingu polskich sieci komórkowych prosimy
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.
Warto zabrać telefon bez blokady sim-lock
i po przyjeździe kupić lokalną kartę pre
paid.
Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Gruzji
trwa od połowy czerwca do końca września.
Orientacyjne ceny
Butelka wody 0,5 lari,
fast food od 0,5 lari,
obiad od 6 lari,
lody, baton od 0,5 lari.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko
– hotel – lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowanie, opiekę polskiego rezydenta, pakiet
ubezpieczeniowy TU Europa ( NNW, KL,
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: 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.

Wyloty
Wyloty z: Warszawy. 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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Svanetia

Gruzja
Batumi
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Kutaisi
W trakcie wycieczki zwiedzimy jedną z najpopularniejszych atrakcji
rejonu Imeretii - kanion Martvili. To niezwykle urokliwe miejsce,
długo zapada w pamięci ze względu na niezwykłe krajobrazy.
Przyrodę kanionu podziwiamy pływając łódkami po rzece oraz
spacerując pod przepiękne wodospady. Zwiedzimy też największą grotę w Gruzji - Jaskinię Prometeusza. Stalaktyty i stalagmity
w najróżniejszych kształtach i barwach oraz podwodne jezioro
sprawiają wrażenie bajkowej krainy. W drodze powrotnej zajedziemy do Kutaisi, aby podziwiać panoramę miasta. Zwiedzimy jeden
z monastyrów - GELATI – wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. W trakcie wycieczki zjemy obiad. Cena ok. 60 EUR/os.

Svanetia, Mestia, Ushguli, Zugdidi (2 dni)
Wycieczka w góry Wysokiego Kaukazu- Svaneti, Mesti i Uzhguli.
Cała kraina Svanetia wpisana jest na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Uzhguli jest najwyżej położoną osadą w Europie, z przepiekną panoramą na cztero i pięcio -tysięczniki Wysokiego Kaukazu. Zugdidi słynie z pięknego pałacu oraz ogrodów królewskich
dynastii Dadiani. Pałac aktualnie jest muzeum, w którym znajduje
się wiele unikatowych zbiorów. Jednym z cennych eksponatów
jest maska Napoleona. Cena ok. 160 EUR/os.
Tbilisi
Wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzenia Mtskhety, jednego
z najstarszych miast w Gruzji. To tutaj w 337 roku proklamowano religię chrześcijańską jako religię państwową. Zwiedzimy,

Mówimy Gruzja, myślimy: Tbilisi, Batumi, zabytki,
entuzjastyczni ludzie, dobre wino, nieskażona
i zachwycająca przyroda! Perełką Gruzji jest
wpisana na listę Unesco kraina Svanetia, z zabytkowymi osadami Mestią i Ushguli. Oszałamia
nas pięknem ośnieżonych gór, XIII w. architekturą, a także rześkim powietrzem i spokojem.
Nasza dwudniowa wycieczka w góry Wysokiego
Kaukazu to niezwykłe widoki, i niezapomniane
wrażenia. Aż chce się tu wrócić i zostać na dłużej!
Monika Chojak
Rezydent Rainbow

Tbilisi
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wpisany na listę UNESCO, sobór katedralny Sweti Cchoweli z XI
w.,– zbudowany na miejscu pierwszej w Gruzji świątyni chrześcijańskiej z IV w miejsce koronacji i wiecznego spoczynku
władców i królów Gruzji. W Tbilisi, zobaczymy m inn. Katedrę
Sioni (najważniejszy kościół w Gruzji), most pokoju, Plac Wolności (nazywany sercem Tbilisi) i odchodzącą od niego aleje
Rustawelego. jest to najważniejsza i najbardziej reprezentacyjna
ulica stolicy, przy której znajdują sie m.in. Gruzińskie Muzeum
Narodowe, Galeria Narodowa, Opera czy budynek Parlamentu.
Zobaczymy również kościół Metechi z przepiękna panoramą
na starą część miasta, dzielnice Abanotubani (dzielnica łaźni)
i wiele innych. Cena ok. 110 EUR/os.
Adjaria
Wycieczka po Adjarii to doskonała okazja do poznania przepięknej krainy słynącej z niezwykłych krajobrazów i winnic. Zobaczymy m.in kamienny, zabytkowy most królowej Tamary, wodospad
oraz przykładowy Dom Wina. Zwiedzimy Muzeum Etnograficzne,
dzięki czemu poznamy stroje regionalne, przedmioty codziennego użytku, kulturę i sztukę związane z regionem. Zajedziemy
również do twierdzy Gonio - wybudowanej w czasach panowania
bizantyjskiego cesarza Justyniana, gdzie do dziś trwają wykopaliska archeologiczne. W trakcie tej niezwykłej wyprawy, odwiedzimy także gruzińską rodzinę, skosztujemy adjarskich potraw
i wina. Cena ok. 45 EUR/os.
Batumi City Tour
W trakcie spaceru po Batumi zobaczymy m.in stare miasto, Plac
Europejski z pomnikiem Medei i zegarem astrologicznym, fontannę Neptuna oraz bulwar. Dodatkowo zobaczymy także jedyny na
świecie pomnik alfabetu czyli „ Wieżę Alfabetu” oraz fontannę
czaczy. Spacer po mieście to doskonała okazja do poznania historii Batumi i zwyczajów panujących w mieście. Cena ok. 40 EUR/os.

Klub Soho, Mandarin lub Boom Boom
Dyskoteki, znajdujące się w Batumi, gdzie każdy miłośnik dobrej
muzyki oraz szaleństwa do białego rana znajdzie coś dla siebie.
Światowe przeboje i doskonałe drinki.

Zwiedzanie
Kobuleti
Miejscowość oddalona o około 25 km na północny-wschód od
Batumi. Nadmorski kurort, który ze względu na położenie na
nizinie Kolkhet ma swój niepowtarzalny mikroklimat. Z Batumi do Kobuleti można dostać się pociągiem lub komunikacją
publiczną.
Wieża Alfabet
Niezwykła wieża, która zadedykowana została gruzińskiemu alfabetowi. Wieża ma kształt DNA i jest unikatem na skalę światową.
W wieży znajduje się przeszklony taras widokowy, z panoramą na
Batumi, i port oraz najciekawsze batumskie atrakcje.

Przyroda
Ogród botaniczny w Batumi
Przepiękny ogród botaniczny, oddalony o ok. 6 km od centrum
miasta, w którym można podziwiać niezwykłe okazy roślin, pospacerować wśród szumu drzew. Idealne miejsce dla osób, chcących uciec od zgiełku miasta.

Z dziećmi

Kuchnia

Delfinarium
Delfinarium znajdujące się w Batumi to miejsce, gdzie zachwycają
pokazy tych niezwykłych ssaków, można tutaj również popływać
z delfinami. Pokazy z udziałem delfinów odbywają się w zależności od miesiąca od 2 do 4 razy dziennie

Kuchnia gruzińska
Kuchnia zajmuje szczególne miejsce w tradycji Gruzinów. Dojrzewające w słońcu warzywa i owoce sprawiają, że jest to kuchnia,
w której każdy znajdzie coś dla siebie. Do tradycyjnych potraw
gruzińskich należą: Chinkami-pierogi faszerowane mięsem, Phali
- sałatki z warzyw np. buraków lub szpinaku z dodatkiem granatu,
orzechów włoskich oraz Czurczchele - korale z orzechów w syropie winogronowym.

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

Relaks
Sarpi
Dla miłośników mniej zatłoczonych plaż polecamy wyprawę do
oddalonej o niespełna 20 km od Batumi Sarpi, miasta położonego na granicy gruzińsko-tureckiej. Wypoczynek gwarantowany!

Kutaisi
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Grand Gloria Hotel Batumi – Batumi
Kategoria lokalna:

*****

Idealny hotel dla osób szukających połączenia spokojego wypoczynku i bliskości licznych atrakcji tętniącego życiem miasta.

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Luksusowy, 12-piętrowy hotel położony tuż przy plaży nad brzegiem Morza Czarnego, z bezpośrednim dostępem do bulwaru
Batumi z licznymi restauracjami, sklepami i klubami. Lotnisko
w Batumi oddalone jest od hotelu o ok. 5km. Ok 200 m od hotelu
znajduje się aquapark w Batumi.

Plaża
Publiczna, piaszczysto-kamienista plaża, bezpośrednio przy hotelu. Leżaki, parasole i ręczniki za dodatkową opłatą.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby z barem, 4 windy, przechowywanie bagażu
restauracja główna serwująca dania kuchni lokalnej i międzynarodowej, basen zewnętrzny (leżaki i parasole bezpłatne), basen
wewnętrzny ( w centrum SPA), taras widokowy.

Pokoje
167 komfortowych pokoi standardowych, wyposażonych w indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazienkę (wc, wanna lub prysznic,
podręczny zestaw kosmetyków, suszarka do włosów, klapki,
szlafrok), sejf, TV, biurko, szafa, zestaw do kawy i herbaty, minibar
(dodatkowo płatny). Pokój standardowy (pow. ok. 22-38 m2) posiada 2 łóżka pojedyncze lub łóżko małżeńskie (możliwość 1 dostawki
dla dziecka lub osoby dorosłej). Pokoje posiadają widok ulicę, basen lub morze. Nie wszystkie pokoje posiadają balkon.

Wyżywienie
Śniadanie w restauracji (09:00-11:00) serwowane w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty (w hotelu) do obiadokolacji.

KOD IMPREZY: GUB CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2499
3949
Lipiec od
3199
5149
Sierpień od
2899
4370
Wrzesień od
2570
4049
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1899
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1170

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4599
6999
5699
8949
5299
7699
4699
7199
2399
1199

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Program sportowy i animacyjny
Hotel proponuje Gościom relaks w Centrum Spa (płatne dodatkowo; czynne w godzinach 09:00-22:00, sauna sucha i mokra, masaże; basen wewnętrzny) oraz możliwość korzystania z siłowni,
basenu zewnętrznego, brodzika i centrum fitness (część atrakcji
dodatkowo płatna).

Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie hotelu, w pokojach i w miejscach
ogólnodostępnych.
www.grandgloria.ge
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Wyloty we: wtorki
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2499 zł

Gruzja

Batumi

Sky Tower – Batumi
Kategoria lokalna:

*****

Nietuzinkowy hotel o awangardowej formie, która doskonale wpisuje się w krajobraz nowoczesnego oblicza Batumi. Sprawdzi się idealnie
dla wszystkich, którzy szukają połączenia luksusu z doskonałą lokalizacją – w poblizu plaży i tętniącego życiem miasta.
We dwoje

Położenie
Imponujący, luksusowy hotel Sky Tower o bardzo oryginalnej architekturze został otwarty w 2017 r.. Usytuowany jest w sercu Batumi
w pobliżu zabytkowego centrum miasta przy nowym bulwarze
z licznymi restauracjami, sklepami i barami. W sąsiedztwie hotelu
zlokalizowane są również takie atrakcje jak Aquapark (ok. 800 m)
i delfinarium (ok. 1,5 km). Do lotniska w Batumi ok. 8 km.

Plaża
Hotel położony jest w odległości ok. 400 m od długiej żwirowo-kamienistej plaży, od której oddzielony jest nadbrzeżną ulicą
oraz parkiem z nadmorską promenadą. Leżaki i parasole na plaży
za dodatkową opłatą.

Do dyspozycji gości
Posiada całodobową recepcję, przestronne lobby, 3 windy, restaurację główną „Panorama” z dużym tarasem zewnętrznym,
nastrojowy lobby bar „Epho”, bar z przekąskami przy basenie
(08:00-18:00), basen wewnętrzny. Za opłatą: pralnia, wypożyczalnia samochodów.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 100 jasnych i nowocześnie urządzonych pokoi 2-os. wyposażonych w dwa łóżka pojedyncze lub jedno łóżko
małżeńskie, łazienkę (wanna lub prysznic, WC, mały zestaw kosmetyków kąpielowych, szlafrok, suszarka do włosów), TV sat.,
telefon, sejf, mini bar (płatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty,
klimatyzację, balkon francuski z panoramicznym z widokiem na
góry oraz Batumi (niektóre z widokiem od strony Morza Czarnego).

KOD IMPREZY: GUB CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2399
3599
Lipiec od
2699
4099
Sierpień od
2649
3899
Wrzesień od
2399
3670
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1599

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4349
6399
4849
7249
4849
6899
4349
6470
2049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Wyżywienie
Śniadania (07:00-11:00) w formie urozmaiconego bufetu, serwowane w restauracji głównej „Panorama” z tarasem i zachwycającym widokiem na Morze Czarne.

Program sportowy i animacyjny
Wewnętrzny basen, centrum fitness z dużą siłownią, łaźnia turecka i sauna. Za opłatą: rozległa strefa SPA (zabiegi i masaże),
sporty wodne w ofercie firm zewnętrznych na plaży.

Internet
Dostęp do Wi Fi na terenie całego hotelu w cenie.
www.metroskytower.com

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2399 zł
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Legacy – Batumi
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel za rozsądną cenę, polecamy wszystkim spragnionym miejskich atrakcji. Hotel dla ludzi aktywnych, którzy po
całodziennych eskapadach, pragną wypocząć w komfortowych warunkach.
We dwoje

Położenie
Komfortowy, kameralny hotel, nowocześnie urządzony, oddalony
zaledwie o 10 min. spacerem od promenady skupiającej liczne
restaurację, bary. Do centrum Batumi 3 km (możliwy dojazd autobusem - koszt ok. 0,6 lari lub taxi ok. 5 lari). Hotel znajduje się
5 km od lotniska w Batumi. Do najbliższego sklepu ok 100 m.

Plaża
Obiekt usytuowany ok. 700 m od żwirkowo-kamienistej, publicznej plaży. Serwis plażowy - płatny (ok. 4-25 Lari/os./dzień
- w zależności od miejsca).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz.z przestronnym lobby, winda, restauracja. Za
dodatkową oplatą pralnia oraz usługa budzenia na życzenie. Hotel akceptuje platnosci kartami kredytowymi: Visa, Master Card.
W budynku hotelu Night Club.

Pokoje
Hotel posiada ponad 60 pokoi 2-osobowych (pow. ok. 21 m 2;
możliwość 1 dostawki), elegancko i wygodnie urządzonych,
wyposażonych w telewizor z płaskim ekranem, lodówkę, telefon. W każdym pokoju - łazienka z wc i prysznicem, suszarka
do włosów oraz balkon/taras. Do dyspozycji gości indywidualnie
sterowana klimatyzacja.

Wyżywienie
Śniadania oraz obiadokolacje w formie bufetu lub serwowane.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.

KOD IMPREZY: GUB CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
1970
2849
Lipiec od
2530
3799
Sierpień od
2349
3349
Wrzesień od
2099
3070
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1899
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1220

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3699
5199
4570
6699
4349
5999
3899
5549
2420
1249

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Internet
W pomieszczeniach ogólnodostępnych internet - bezpłatny.
www.batumilegacy.com

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1970 zł
136
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Aqua Batumi – Batumi
Kategoria lokalna:

****

Ze względu na swoje położenie, hotel jest idealny zarówno dla szukających spokojnego wypoczynku jak i miejskich atrakcji.

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Hotel położony przy jednej z najładniejszych plaż Batumi,
ok. 5 km od centrum miasta. Słynny park New Boulevard z licznymi restauracjami, sklepami i barami oraz tańczącymi fontannami znajduje się ok.15 min drogi spacerem od hotelu. Do lotniska
w Batumi ok 3 km.

Plaża
Żwirkowo - kamienista plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Leżaki i parasole na plaży są dodatkowo płatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja i bar Aqua Room serwująca dania kuchni gruzińskiej i europejskiej.

Pokoje
Hotel oferuje 40 komfortowych i przytulnych pokoi 2 os.
(ok. 28 m2; z możliwością 1 dostawki dla osoby dorosłej lub
dziecka). W pokoju znajduje się jedno łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze. Każdy z pokoi wyposażony jest w indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do
włosów), bezpłatny dostęp do Wi-Fi, zestaw do kawy i herbaty,
sejf (bezpłatny), minibar (dodatkowo płatny), TV, telefon. Pokoje
posiadają widok na morze.

Wyżywienie
Śniadanie (08:00-11:00) w formie bufetu w restauracji Aqua
Room. Lunch i obiadokolacja możliwe za dodatkową opłatą
(bezpośrednio w hotelu).

Program sportowy i animacyjny

KOD IMPREZY: GUB CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
1870
2549
Lipiec od
2249
3170
Sierpień od
2099
2770
Wrzesień od
1899
2599
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1799
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1220

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3470
4599
3999
5549
3849
4970
3499
4699
2149
1249

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Hotel nie prowadzi programów animacyjnych.

Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu, również w pokojach.
www.aquahotel.ge

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1870 zł
137

Gruzja

Batumi

Era Palace – Batumi
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel położony w centralnej części miasta, doskonały jako baza wypadowa do zwiedzania oraz ekscytujące wakacje z wieloma
rozrywkami, które oferuje wakacyjny kurort.
Pokoje 2+2 rodzinne

We dwoje

Położenie
Elegancki hotel położony w samym centrum Batumi, w otoczeniu licznych sklepów, barów i restauracji, oferuje wygodny pobyt
w komfortowych warunkach.

Plaża
W niedalekiej odległości od hotelu (ok. 250 m) znajduje się żwirkowo-kamienista plaża, z łagodnym zejściem do morza. Parasole
i leżaki na plaży - płatne dodatkowo.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., eleganckie i przestronne lobby, winda,
restauracja główna oraz bar na tarasie. Ponadto za dodatkową
opłatą: sejf w recepcji, pralnia. Hotel akceptuje płatności kartami
kredytowymi: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.

Pokoje
Hotel posiada 39 pokoi rozlokowanych na 8 piętrach. Każdy pokój 2-osobowy (pow. ok. 20 m²; możliwość 1 dostawki), posiada indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazienkę (wanna lub
prysznic, wc, suszarka do włosów), TV-sat, telefon, sejf, minibar
(dodatkowo płatny). Dodatkowo w pokojach od strony ulicy jest
niewielki balkon. Pokoje rodzinne, nieco większe od standardowych, możliwość zakwaterowania max. 2 osób dorosłych i 2 dzieci
(na zamówienie). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - na zamówienie
przed przyjazdem - płatne (ok. 25 USD/pobyt).

Wyżywienie
Śniadania typu bufet.

Program sportowy i animacyjny
Kryty basen (wstęp bezpłatny), słodka woda (pow. ok. 20 m²,
głębokość do 1,6 m), centrum SPA oraz sauna (za dodatkową
opłatą).

Internet
W lobby oraz pokojach internet Wi-Fi - bezpłatny (w pokojach
ograniczony zasięg).
www.erapalace.ge

KOD IMPREZY: GUB CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2149
3080
Lipiec od
2649
3899
Sierpień od
2599
3549
Wrzesień od
2149
3099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1949
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1220

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3849
5399
4599
6699
4599
6199
3849
5470
2530
1249

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2149 zł
138

Gruzja

Batumi

Ire Palace – Batumi
Kategoria lokalna:

+

***

Dogodna lokalizacja w centrum miasta pozwoli na jego eksplorowanie wszystkim aktywnym Klientom, z drugiej strony bliskość plaży
umożliwi relaks nad morzem.
We dwoje

Położenie
9-piętrowy hotel położony w centrum Batumi, ok. 400 m od
Placu Europejskiego. Do międzynarodowego lotniska w Batumi
ok. 6km.

Plaża
Obiekt położony 6 minut spacerem od kamienistej plaży.

Do dyspozycji gości
Hotel dysponuje 38 pokojami. Oferuje gościom całodobową recepcję, windę, taras (czynny sezonowo), sejf w recepcji (dodatkowo płatny). Za opłatą: usługi pralnicze, opiekunka do dzieci.
Ponad to restauracja główna oraz bar na dachu.

Pokoje
Hotel oferuje standardowe pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki dla 1 osoby dorosłej lub dziecka. Pokoje są klimatyzowane
i wyposażone w zestaw do parzenia kawy i herbaty, lodówkę,
telewizor z płaskim ekranem i telewizję kablową. W każdym znajduje się łazienka z prysznicem, suszarką do włosów i bezpłatnym
zestawem kosmetyków. Pokoje mają widok na wewnętrzny dziedziniec. Część pokoi posiada balkon.

Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu serwowane w restauracji w godzinach
08:00-11:00

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.

Internet
Bezpłatne WiFi w całym obiekcie, również w pokojach.
www.irepalace.ge

KOD IMPREZY: GUB CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
1699
2170
Lipiec od
1799
2299
Sierpień od
1770
2270
Wrzesień od
1630
2099
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1449

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3099
3899
3299
4130
3299
4049
3070
3899
1649

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1630 zł
139

Gruzja

Batumi

Panorama – Kobuleti
Kategoria lokalna:

***

Polecamy ze względu na przyjemne i relaksujące otoczenie, pobliską plażę oraz prawdziwą, gruzińską atmosferę.

Soft All Inclusive

Przy plaży

Dla rodzin

Położenie
Hotel Panorama położny jest w samym sercu czarnomorskiego
wybrzeża - w mieście Kobuleti, zlokalizowanym ok. 21 km na
zachód od Batumi.

Plaża
Obiekt zlokalizowany nieopodal plaży - zaledwie 50 m spacerkiem przez sosnowy park. Serwis plażowy - bezpłatny.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. z lobby, restauracja główna (dania w formie
skromnego bufetu), winda, sejf w recepcji (bezpłatny), coctail-bar oraz strefa wypoczynkowa. Hotel akceptuje płatności kartami kredytowymi.

Pokoje
Na 6 piętrach rozmieszczone są 32 pokoje standardowe oraz
9 apartamentów. Każdy pokój posiada łazienkę (wc, prysznic;
mozliwość bezpłatnego wypożyczenia suszarki do włosów
w recepcji), TV-sat, klimatyzację oraz balkon. Możliwość zakwaterowania max. 2 dorosłych + dziecka. Ponadto dostępne (na zamówienie - płatne dodatkowo na miejscu w hotelu) przestronne
2-pokojowe apartamenty składające się z pokoju dziennego i sypialni, wyposażone w podwójne łóżko, komplet wypoczynkowy,
stolik, przestronną szafę, TV-sat, lodówkę i klimatyzację.

Wyżywienie
All inclusive soft - śniadania i kolacje w formie skromnego bufetu,
lunch - w formie lekkich przekąsek. Wybrane napoje bezalkoholowe oraz lokalne wino białe i czerwone, a także gruziński
trunek: cha-cha, podawane (10:00-22:00) w restauracji i barze
na terenie hotelu.

Program sportowy i animacyjny
Brak programu animacyjnego.

Internet
W ogólnodostępnych częściach hotelu internet Wi-Fi.

KOD IMPREZY: GUB CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2099
2999
Lipiec od
2370
3399
Sierpień od
2299
3270
Wrzesień od
2149
3099
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1220

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3849
5399
4199
5970
4199
5799
3849
5470
1249

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2099 zł
140

Gruzja

Batumi

West Hotel Batumi – Batumi
Kategoria lokalna:

***

Świetnie zlokalizowany kameralny i przyjemny hotel położony w niedalekiej odległości od plaży z długą promenadą oraz w pobliżu centrum
Batumi. Dobra propozycja dla osób ceniących dobry standard wypoczynku oraz spragnionych miejskich atrakcji.
We dwoje

Położenie
Świetnie zlokalizowany obiekt zajmujący dwa najniższe piętra
wieżowca. Położony jest ok 2,5 km od centrum Batumi - z jednej strony blisko zabytkowego centrum miasta, z drugiej strony
mamy do dyspozycji nowy bulwar z licznymi restauracjami, sklepami i barami. Odległość od lotniska w Batumi to ok. 5 km. Hotel
dzieli ok. 1,5 km od aquaparku oraz delfinarium.

Plaża
Zaledwie 250 m dzieli hotel od publicznej żwirkowo – kamienistej plaży, od której oddzielony jest piękną długą nadmorską
promenadą. Jest to świetne miejsce na spacery - z jednej strony
rozpościera się plaża, z drugiej zaś szalenie ciekawe miasto, jakim
jest Batumi. Serwis plażowy dodatkowo płatny.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby bar z dostępem do różnorodnych
napoi alkoholowych i bezalkoholowych (dodatkowo płatny),
winda oraz niewielka restauracja bufetowa serwująca śniadania.

Pokoje

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

W hotelu znajdują się 22 skromnie, lecz elegancko wyposażone
pokoje dla 2 osób (z możliwością dostawki). W pokojach: łóżko małżeńskie (lub 2 łóżka pojedyncze), łazienka (wanna lub
prysznic, WC, suszarka do włosów), balkon, telewizor z płaskim
ekranem, telefon, mini bar (dodatkowo płatny), bezpłatny dostęp
do Wi Fi. Do dyspozycji gości indywidualnie sterowana klimatyzacja.

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2049
2999
Lipiec od
2399
3470
Sierpień od
2199
2999
Wrzesień od
1999
2849
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1220

Wyżywienie

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3699
5270
4270
6049
3999
5349
3720
5099
1249

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Śniadania serwowane w hotelowej restauracji (09:00-11:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.

Internet
Bezpłatny dostęp do Wi Fi na terenie całego obiektu.
westhotel.ge

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł
141

Egipt

Sharm el Sheikh

–› Wyloty z: Warszawa, Katowice, Poznań
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Egipt

Sharm el Sheikh

Egipt
Sharm el Sheikh

Informacje ogólne
Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny
przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu
z Egiptu. Obywatele polscy uzyskują wizę
przy przekraczaniu granicy egipskiej (na
lotnisku), jednak wiza jest konieczna tylko
w przypadku opuszczania przez turystów
Synaju lub podczas niektórych wycieczek
fakultatywnych. Wiza ważna jest 30 dni, jest
stemplowana do paszportu i kosztuje 25 USD.

Izrael

Aleksandria

Jordania
Kair
Św.
Katarzyna
Ras
Mohammed
Libia

Arabia
Dahab Saudyjska

Egipt

Sharm
el Sheikh

Czas
Zimą +1 godzina do czasu polskiego.

Sharm el Sheikh

EGIPT

Język urzędowy
Arabski (dialekt egipski)

Luksor

Waluta
EGP - funt egipski. 1 USD = ok. 18 EGP;
1 EUR = ok. 20 EGP. Warto zabrać euro lub
dolary. Pieniądze można wymienić w licznych kantorach w hotelach lub w bankach.
Należy zabrać gotówkę, płacenie kartami
kredytowymi i korzystanie z bankomatów
może być utrudnione.

Sudan

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.

Sharm el Sheikh – najatrakcyjniejsza miejscowość
turystyczna na półwyspie Synaj, słynąca
z przepięknych klifowych wybrzeży Morza
Czerwonego a także barwnego podwodnego
świata z rafami koralowymi i egzotycznymi
rybami. Przyciąga słońcem i ciepłym morzem,
ale także bliskością cudów Izraela – Ziemi Świętej
i majestatem jordańskiej Petry.

W regionie
Sharm El Sheikh
Najsłynniejszy kurort na półwyspie Synaj, słynie z raf koralowych oraz plaż i jest doskonałą
bazą wypadową na wiele wycieczek. Zatoka
Naama Bay wybudowana w stylu miejscowości
wakacyjnych nad Morzem Śródziemnym oferuje wiele możliwości wszelkich rozrywek. Kurort
szybko się rozbudowuje i z każdym rokiem
oferuje wiele nowych luksusowych hoteli, oraz
nowych atrakcji (delfinarium, parki wodne,
centrum rozrywkowe „z tysiąca i jednej nocy”).
Dla lubiących lokalne klimaty - Old Market
z bazarem w starym stylu z całym mnóstwem
sklepów i zaułków.
Egipcjanie wytwarzali papirus już od III tysiąclecia p.n.e.! Obecnie można kupić papirusy
jako pamiątkę. Zdobią je różne ciekawe rysunki
i napisy. Warto również zobaczyć proces wytwarzania papirusu.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko
- hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskojęzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i
bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (koniecznej w przypadku opuszczania
Synaju, płatnej na lotnisku 25 USD/os,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.

Telefony
Telefony komórkowe działają w miejscowościach turystycznych i w miastach.
Rozmowy zagraniczne są bardzo drogie.
Koszty połączeń w roamingu polskich sieci
komórkowych prosimy sprawdzać przed
wyjazdem u operatora.
Sezonowośći
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Egipcie
trwa od połowy czerwca do połowy
września.
Orientacyjne ceny
Obiad w restauracji od 100 EGP; woda 1l
- 5 EGP; piwo w barze od 30 EGP; kawa
w kawiarni od 5 EGP. Należy się targować,
szczególnie przy większych zakupach i kupnie pamiątek.
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
40˚C
35˚C
30˚C
25˚C
20˚C
15˚C
10˚C
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Sharm el Sheikh

Jerrozolima

Egipt
Sharm el Sheikh
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Jerozolima
W programie: Panorama Starego Miasta, Ściana Płaczu, Via Dolorosa Droga Krzyżowa, Bazylika Grobu Pańskiego, Golgota, Betlejem (żłobek, grota narodzenia– jeden z najstarszych kościołów
świata, powstały w miejscu narodzenia Jezusa). Oczywiście nie
zabraknie kąpieli w Morzu Martwym. Obiad w cenie wycieczki.
Wymagany paszport. Cena od 639 zł/os.
Petra
Petra jest wpisana na światową listę UNESCO. Są to obecnie ruiny
miasta Nabetejczyków, znajdujące się w płd-zach Jordanii. Położone jest w skalnej dolinie, do której prowadzi jedna wąska droga

wśród skał (wąwóz As-Sik). Petra słynie z licznych budowli wykutych w skałach. W czasach antycznych, w okresie od III w.p.n.e. do
I w.n.e.miasto przeżywało czasy swojej świetności, będą stolicą
królestwa Nabetajczyków. Sami Nabetajczycy zwali Petrę Rqm
(Rakmu) co oznacza wielobarwna. Transfer autokarem lub busem do granicy w Tabie. Rejs katamaranem przez zatokę Akaba.
W Jordanii transfer do Petry autokarem. Cena od 1089 zł/os.
Kair samolotem
Zobaczą Państwo zbiory Muzeum Kairskiego, spotkają się Państwo
z jedym z siedmiu cudów świata antycznego-piramidami, jaki i ich
strażnikiem Sfinksem, odwiedzą Państwo perfumerię i sklep. Należy zabrać paszport z wizą (dodatkowo płatna 25 USD/os.). Rejs
po Nilu dodatkowo płatny (ok. 15 USD/os.). Cena od 989 zł/os.

Zapraszamy do Sharm el Sheikh - perły kurortów
Morza Czerwonego i doskonałej bazy wypadowej do Jordanii i Izraela. Miliony pielgrzymów
przemierzają co roku labirynty ulic Jerozolimy,
aby odkryć tajemnice Ziemi Świętej. Pasjonaci
podwodnego świata odkryją w Sharm el Sheikh
piękno i bogactwo krystalicznie czystych wód
Morza Czerwonego. Miłośnicy kąpieli słonecznych mogą cieszyć się piękną pogodą. Sharm el
Sheikh to idealne miejsce na udany wypoczynek.
Magdalena Ostrowska
Rezydent Rainbow

Giza
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Okręt piracki - rejs do Parku Narodowego Ras Mohamed
To miejsce, gdzie turyści mogą na własne oczy zobaczyć piękno
podwodnego świata Morza Czerwonego. Rafa koralowa, budowana przez ponad 150 gatunków koralowców oraz tysiące fantastycznie ubarwionych ryb. Jest to wyprawa statkiem, z możliwością zejścia do wody, by obejrzeć piękno przyrody tego miejsca.
W trakcie rejsu serwowany jest lunch oraz napoje. Wstęp do parku
w cenie wycieczki. Zaplanowane są trzy postoje na morzu, w tym
2 poza parkiem. Cena ok. 75 USD/os.
Góra Mojżesza i Klasztor Św. Katarzyny
Według podań biblijnych na Górze Mojżesza – Bóg ofiarował człowiekowi 10 przykazań. Co noc tysiące turystów wspinają się na tą
górę, aby podziwiać wschód słońca. Również odwiedzą Państwo
najmniejszą w świecie diecezję, jak i zarazem jeden z najstarszych
czynnych kościołów chrześcijańskich, czyli Klasztor św. Katarzyny.
Cena ok. 55 USD/os.
Seascope
Wyprawa łodzią, która pływa na powierzchni, a jej przeszklony
kadłub zanurzony jest w wodzie na 4 metrach. Obrotowe fotele
i panoramiczne ściany ze szkła dają niesamowitą możliwość wykonania przepięknych zdjęć. Cena ok. 50 USD/os.

Relaks

Biały Kanion
Całodniowa wycieczka, podczas której można połączyć to z czego
słynie Synaj - pustynie, rafy koralowe i oazy. Wyjazd w godzinach
porannych (ok. 5:00), dojazd do Doliny Ghazala (1,5h od Sharm
el Sheikh) i postój w beduińskim namiocie. Następnie ekscytujący przejazd jeepem przez jedyną białą piaszczystą pustynię na
Synaju. Dojazd do Białego Kanionu, po przejściu którego (ok. 1,5
h) docieramy do oazy Ain Khudra znanej z licznych drzew palmowych i naturalnych źródeł wody. Następnie przejazd jeepem
przez biała pustynię do plaży Blue Hole, gdzie istnieje możliwość
snurkowania (wynajem sprzętu za dodatkową opłatą) oraz czas
na obiad (napoje dodatkowo płatne). Przejażdżka na wielbłądach
wzdłuż plaży Morza Czerwonego (w cenie). W drodze powrotnej
czas wolny na zakupy na bazarze Ramzes. Powrót do hotelu ok.
17:00. Cena od 249 zł/os.
All in one
Całodniowa wycieczka morska z możliwością snorkelingu oraz
nurkowania, obiad i napoje oraz sprzęt do pływania i nurkowania
w cenie. Nastepnie rejs statkiem submarine, z kadłubem zanurzonym 4m pod wodą. Na koniec dnia zastrzyk adrenaliny podczas
sportów wodnych typu banan, sofa. Cena od 329 zł/os.

Daj uwieść się zapachom olejków eterycznych...
Egzotyczne pachnidła z Egiptu nie tylko pięknie pachną, ale posiadają wiele leczniczych i estetycznych walorów. Wspaniale nawilżają skórę. Twoje samopoczucie polepszy się, gdy będziesz używać kombinacji zapachowej, która wprawia Cię w dobry nastrój.
W sklepach są dostępne flakoniki o różnorodnych pojemnościach.
Malowidła na papirusie
Egipcjanie wytwarzali papirus już od III tysiąclecia p.n.e.! Obecnie
można kupić papirusy jako pamiątkę. Zdobią je różne ciekawe
rysunki i napisy. Warto również zobaczyć proces wytwarzania
papirusu.

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

Luksusowe zagłębie atrakcji
Naama Bay, to luksusowa dzielnica Sharm el Sheikh, kusząca
mnóstwem sklepów, restauracji i barów. Wieczór można rozpocząć w jednej z wielu restauracji, aby później mieć siłę na szaloną
imprezę do białego rana.

Kuchnia
Istne delicje z morza
Mówi się, że świeże owoce morza to tutejszy rarytas. Przyrządzane na różne sposoby spełniają wymagania nawet najbardziej
wybrednych smakoszy. Skosztuj ich w jednej z licznych restauracji
położonych na plaży.

Petra
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Oriental Resort Aurora – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

+

*****

Przestronny kompleks hotelowy ze wspaniałą wakacyjną atmosferą, położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży i oferujący bardzo dobry
standard w rewelacyjnej cenie. Stanowi idealne miejsca zarówno dla osób szukających spokoju, jak i aktywnego wypoczynku.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Hotel należący do grupy hotelowej Oriental Resorts usytuowany
w pięknym ogrodzie z fontannami i alejkami. Położony ok. 18 km
od centrum Naama Bay i ok. 10 km od lotniska. W pobliżu hotelu
La Strada - pasaż sklepików i restauracji.

dyskoteka, aerobik oraz muzyka na żywo kilka razy w tygodniu.
Za dodatkową opłatą do dyspozycji gości są sporty wodne na
plaży, nurkowanie i małe centrum SPA (masaże, sauna, jacuzzi,
łaźnia turecka). Dla najmłodszych brodzik i plac zabaw oraz zajęcia w miniklubie.

Plaża

Internet

Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży - bezpłatne.

Wi-Fi w recepcji bezpłatne.
www.aurorahospitality.com/Aurora-oriental-resort/overview

Położenie

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 części: budynku głównego oraz willi. Recepcja, restauracja główna Marhaba oraz a’ la carte La Terrazza
(płatna), kilka barów: bar na plaży- Tiran Cafe Beach Bar, Lemon
Twist Lobby Bar, Pathio Pool Bar, opieka medyczna, sklepiki z pamiątkami, dyskoteka Zodiac (czynna okresowo), Shisha Corner
- El Mastaba, parking, 3 lagunowe baseny w tym 1 z niewielką
zjeżdżalnią (1 podgrzewany w sezonie zimowym). Leżaki, parasole i ręczniki przy basenie - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje blisko 380 wygodnie urządzonych pokoi. Standardowe pokoje 2-osobowe, (możliwość dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka) z łazienką (wc, wanna, suszarka do włosów).
Wyposażony w indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat,
minibar (dodatkowo płatny), telefon, sejf, balkon lub taras. Przy
zakwaterowaniu 2+2 jedno z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje tylko 1 dostawkę. Hotel zapewnia butelke wody w pokoju.

Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadanie (07:00-10:00), lunch (13:0015:00) oraz kolację (19:00-21:00) serwowane w formie bufetu
w restauracji głównej Marhaba. Przekąski w Tiran Cafe przy plaży
(13:00-15:00) oraz na tarasie głównej restauracji (16:00-17:00),
lokalne napoje bezalkoholowe: kawa, herbata, woda mineralna,
napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe oraz lokalne alkohole:
piwo, whisky i wódka (10:00-24:00). Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np.
godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia i wieczorami program animacyjny. Ponadto szeroki
wybór sportów m.in.: siatkówka plażowa, siłownia, tenis stołowy,
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KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2270
2899
Maj od
1980
2620
Czerwiec od
2099
2780
Lipiec od
2270
2999
Sierpień od
2220
2920
Wrzesień od
2149
2849
Październik od
1980
2749
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1080

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3970
5020
3570
4630
3770
4899
3970
5199
3970
5130
3849
5020
3570
4849
1099

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1980 zł

Egipt

Sharm el Sheikh

Royal Albatros Moderna – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Najlepszy wybór dla wymagających oraz dla rodzin z dziećmi - wiele atrakcji sportowych i animacji, zjeżdżalnie oraz centrum sportów
wodnych!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Aquapark

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Należący do znanej z dobrych usług sieci Pickalbatros rozległy,
otoczony ogrodem kompleks hotelowy. Centrum Naama Bay
oddalone jest o około 20 km, a lotnisko w Sharm El Sheikh o ok.
17 km.
Hotel położony jest tuż przy piaszczystej plaży nad Zatoką Nabq,
będącej idealnym miejscem do uprawiania sportów wodnych,
a zwłaszcza nurkowania! Leżaki na plaży - bezpłatne.

Szeroki wybór animacji dostępnych w ciągu dnia oraz wieczorami
- gry i zabawy, aerobik, pokazy tańca, muzyka na żywo. Ponadto: siatkówka, piłka nożna na plaży, piłka wodna, tenis stołowy,
tenis ziemny (sprzęt dodatkowo płatny). Za dodatkową opłatą:
bilard, mini golf, jacuzzi, masaże i łaźnia. Na plaży działa centrum
sportów wodnych (nurkowanie, snorkeling). Dla najmłodszych
gości - brodzik, plac zabaw, mini klub, łóżeczko dla dziecka do
2 lat bezpłatnie, a także (za opłatą) opiekunka.

Do dyspozycji gości

Internet

24-godzinna recepcja, punkt wymiany walut, pralnia, sklepy,
lekarz, apteka, dyskoteka. Goście mogą korzystać z 6 restauracji
(włoska, niemiecka, orientalna, śródziemnomorska, Club Mac
oraz płatna restauracja tajska), 10 barów – m. In. Lobby bar,
bar przy basenie oraz bar przy plaży. Kompleks posiada łącznie
7 basenów, w tym 3 dla dzieci oraz aqua park z 20 zjeżdżalniami,
w tym 12 dla dzieci.

Wi-fi bezpłatne.
www.pickalbatros.com/hotels/royal-albatros-moderna

Plaża

Pokoje
Hotel oferuje ponad 670 pokoi. Standardowe pokoje 2-osobowe
z możliwością jednej dostawki, wyposażone w łazienkę (prysznic,
wc, suszarka do włosów), klimatyzację, telefon, tv-sat, mini bar
(dodatkowo płatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf
(bezpłatny), a także balkon lub taras. Pokoje posiadają widok
na ogród.

Wyżywienie
Formuła All Inclusive obejmująca: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) oraz kolacje (18:30-21:00) serwowane w formie
bufetu w wybranych restauracjach. Ponadto przekąski w barze
na plaży Club Mac (12:30-14:30) oraz w Food Court (12:00-17:00)
i lody w La Veranda (10:00-17:00), przekąski słodkie w Columbus Cafe (15:00-18:00) oraz późne kolacje w jednej z restauracji(22:00-00:00). Formuła obejmuje lokalne napoje alkoholowe
(10:00-24:00) i bezalkoholowe (przez całą dobę!) dostępne we
wskazanych barach. Dodatkowo płatne są: restauracje tajska i sushi bar White Elephant, napoje importowane oraz mini-bar. Hotel
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2849
4120
Maj od
2549
3770
Czerwiec od
2670
3999
Lipiec od
2820
4120
Sierpień od
2820
4120
Wrzesień od
2670
3949
Październik od
2699
4220
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1030

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5020
7130
4599
6630
4799
7020
4970
7130
5049
7220
4799
6930
4849
7399
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2549 zł
147
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Sultan Gardens – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Pięciogwiazdkowy hotel z dużą liczbą atrakcji i szerokim zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Znakomity wybór dla rodzin z dziećmi oraz
idealne miejsce dla osób poszukujących aktywnego wypoczynku.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Komfortowy obiekt położony w Shark’s Bay ok. 6 km od lotniska
i ok. 10 km od centrum - Naama Bay, otoczony ładnie zagospodarowanym ogrodem z malowniczym widokiem na wyspę Tiran.

Szeroki wybór sportów: aerobik, aqua aerobik, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, mini golf oraz rzutki. Za dodatkową opłatą: bilard, centrum odnowy biologicznej (sauna, łaźnia
parowa, masaże i jacuzzi). Dodatkowo mini klub z animacjami,
wieczorne show i pokazy muzyki na żywo. W pobliżu kompleksu:
centrum nurkowe i baza sportów wodnych (dodatkowo platne).

Plaża
Obiekt położony tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży z rafą
koralową (zejście na plażę po schodach z pomostu). Serwis plażowy - bezpłatny.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i kilku niskich budynków.
Recepcja 24 – godz., bankomat, bank, apteka punkt medyczny,
dyskoteka, 6 restauracji (w tym główne Linah i Dana, dania w postaci bufetu, a także 4 a’ la carte: Casa Mia – kuchnia włoska;
Fleur de Lis – kuchnia kanadyjska, Fish Market – dania z owoców
morza, indyjska) oraz 6 barów (m.in. lobby bar Lord’s Inn oraz
bar przy basenie Rock Pool Bar). Raz na pobyt bezpłatnie kolacja
w restauracji włoskiej lub indyjskiej (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Ponadto 4 baseny zewnętrzne (2 z nich podgrzewane
zimą), leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe – bezpłatne. Dla najmłodszych: brodzik, plac zabaw oraz zjeżdżalnie.

Pokoje
Ponad 520 funkcjonalnie wyposażonych pokoi. Pokoje standardowe 2-os. (max. 2 osoby dorosłe i 2 dzieci lub 3 osoby dorosłe)
z łazienką (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualną klimatyzacją, TV-sat, telefonem, małą lodówką, sejfem oraz
balkonem lub tarasem. Za dodatkową opłatą dostępne pokoje rodzinne i z widokiem na morze. Łóżeczko dla niemowląt – bezpłatne.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:30), obiady (12:30-15:00) i kolacje (19:00-22:00) w formie bufetu w głównych restauracjach
(jedna z nich może być sezonowo zamknięta). Lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe w barach (10:00-24:00) oraz przekąski (10:30-12:00 oraz 13:00-16:00 w barze Al Shalal oraz 13:0015:00 w barze na plaży). W barach przy plaży, przy basenie i Al
Shalal serwowane są lody (15:30-17:00). Za opłatą: restauracje a’
la carte, świeżo wyciskane soki oraz napoje importowane. Hotel
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
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Internet
Wi-Fi w lobby - bezpłatny, w pokojach - płatny (ok. 10 USD/dzień
i ok. 40 USD/tydzień).
www.sultangardens.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2820
4080
Maj od
2499
3730
Czerwiec od
2649
3930
Lipiec od
2849
4170
Sierpień od
2849
4199
Wrzesień od
2749
4099
Październik od
2630
4120
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1030

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4970
7070
4520
6570
4770
6899
5020
7220
5099
7349
4930
7199
4730
7220
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2499 zł

Egipt

Sharm el Sheikh

Dreams Beach Resort – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Tętniący życiem rozległy kompleks hotelowy dla osób poszukujących aktywnego wypoczynku. Plus za świetny serwis oraz położenie przy
jednej z najładniejszych raf w tym rejonie!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy w spokojnej okolicy na klifie Ras
Om El- Sid. Od ścisłego centrum Naama Bay dzieli go około 7 km,
5 km od Old Market, a od lotniska około 25 km.

Plaża

Dla rodzin

ness. Dla dzieci plac zabaw, mini disco. Za opłatą: masaże, sauna,
jacuzzi, kort tenisowy, bilard.

Internet
Bezpłatne Wi Fi dostępne w lobby.
dreamsresortsegypt.com

Hotel położony bezpośrednio przy prywatnej plaży (zejście
schodami) w niedalekiej odległości od rafy koralowej. Zejście do
morza z pomostu. Parasole i ręczniki na plaży bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godzinna, restauracja: główna L’Opera, Pergola
(przy basenie) oraz Grill House (konieczna rezerwacja dzień
wcześniej), bary, sklepy, maszyna do wymiany walut, 4 baseny,
w tym 2 dla dzieci (ręczniki, parasole bezpłatne), dyskoteka oraz
płatne: pralnia i lekarz.

Pokoje
Ponad 468 pokoi mieszczących się w niskich budynkach. Skromne
standardowe 2-osobowe pokoje z widokiem na ogród lub basen,
z możliwością dostawki (maksymalnie można zakwaterować
2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 12 lat). Wyposażone są w łazienkę
(wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV-SAT, telefon, sejf i mini bar (płatny)
oraz balkon lub taras. Dostępne również pokoje rodzinne - 2 standardowe pokoje połączone drzwiami (dla maksymalnie 2 osób
dorosłych i 2 dzieci). Hotel zapewnia tylko 1 dostawkę.

Wyżywienie
All inclusive obejmuje śniadania w resteuracji L’Opera (07:0010:00), lunch (13:00-15:00), kolacje (19:00-21:00) a także przekąski w restauracji przy basenie (16:00-17:00) i w restauracji
głównej (23:30-00:30) oraz drobne przekąski w barze przy plaży
(16:00-17:00). Napoje: kawa, herbata, lokalne napoje alkoholowe
(wino serwowane tylko w określonych barach w wyznaczonych
godzinach) i bezalkoholowe (13:00-22:00). Hotel zastrzega sobie
prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np.
godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny prowadzony w ciągu dnia i wieczorami, tenis stołowy, siatkówka plażowa, plażowa piłka nożna, fit-

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2670
3730
Maj od
2349
3299
Czerwiec od
2399
3399
Lipiec od
2549
3530
Sierpień od
2599
3570
Wrzesień od
2399
3370
Październik od
2299
3399
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1080

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4630
6399
4199
5770
4270
5930
4430
6070
4599
6220
4270
5899
4099
5930
1099

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2299 zł
149

Egipt

Sharm el Sheikh

Parrotel Beach Resort (ex. Radisson Blu Resort Sharm) – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Komfortowy hotel, doskonale położony przy samej plaży, znany ze swojej znakomitej kuchni i świetnego serwisu. Polecamy parom,
miłośnikom nurkowania oraz aktywnego wypoczynku!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Wygodny kompleks hotelowy, otoczony pięknym ogrodem i położony nad zatoką Nabq, z widokiem na wyspę Tiran. W odległości ok. 25 km od pełnego atrakcji Naama Bay oraz ok. 8 km
międzynarodowego lotniska w Sharm El Sheikh.

W trakcie dnia oraz wieczorem, organizowane są animacje (gry,
zabawy, pokazy) dla dzieci i dorosłych. Ponadto koszykówka,
boisko do siatkówki plażowej, tenis stołowy (sprzęt do gry dodatkowo płatny), oraz dodatkowo płatne: korty tenisowe, bilard,
sauna, masaże, siłownia i salon SPA. Centrum nurkowania i sportów wodnych przy plaży (dodatkowo płatne). Dla najmłodszych:
plac zabaw i mini klub

Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy własnej, piaszczysto-kamienistej plaży oraz w pobliżu rafy koralowej. Leżaki, parasole
i ręczniki kąpielowe na prywatnej plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Hotel zaprojektowany w typowo arabskim stylu. Recepcja 24godz., restauracja główna Olives, dodatkowo płatne restauracje
a’la carte (włoska La Cascatta oraz rybna z owocami morza Trade
Winds), kilka barów (m.in. lobby bar Tucan, na plaży i 2 przy basenie), sklepy, pralnia, bankomat, 2 baseny zewnętrzne, jacuzzi,
a dla dzieci - brodzik (wszystkie baseny ze słodką wodą). Leżaki,
parasole i ręczniki kąpielowe przy basenach - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 330 komfortowych pokoi mieszczących się
w 2-kondygnacyjnych budynkach. Pokoje standardowe 2-osobowe (możliwość 2 dostawek dla dzieci lub 1 dostawki dla osoby
dorosłej). Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę (prysznic
lub wanna, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną
klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf i mini bar (dodatkowo płatne),
balkon lub taras. Za dodatkową opłatą pokoje z widokiem na
morze. Łóżeczko dla niemowląt - bezpłatne.

Internet
W hotelu bezpłatne Wi-Fi - na terenie lobby.
www.radissonblu.com/resort-sharmelsheikh

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2570
3520
Maj od
2270
3199
Czerwiec od
2399
3380
Lipiec od
2649
3749
Sierpień od
2670
3749
Wrzesień od
2520
3580
Październik od
2549
3899
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1080

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4470
6049
4049
5599
4270
5899
4599
6430
4720
6520
4470
6230
4520
6770
1099

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:3014:30) i kolacje (18:30-21:30) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej Olives. Ponadto przekąski w barze La Pergola
i w barze na plaży (11:00-16:00). Lokalne napoje bezalkoholowe
oraz lokalne napoje alkoholowe serwowane są (10:00-24:00)
w wyznaczonych barach. Dodatkowo płatne: restauracje a’la carte
(jedna wizyta na pobyt bezpłatnie w restauracji włoskiej lub Trade
Winds - wymagana wcześniejsza rezerwacja), wszystkie napoje
i alkohole importowane, soki ze świeżych owoców, espresso, cappuccino, lody. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
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Wyloty w: soboty
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2270 zł

Egipt

Sharm el Sheikh

Barcelo Tiran Sharm Resort – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Nowoczesny i bardzo stylowy hotel, otoczony z dwóch stron morzem, tuż przy pięknej plaży, jest idealnym miejscem na wakacyjny relaks
i wypoczynek w komfortowych warunkach. Bogata oferta animacyjna, jak również sportowo-rekreacyjna sprawi, że miłośnicy aktywnego
wypoczynku również będą zadowoleni z wyboru tego wyjątkowego 5-gwiazdkowego hotelu - polecamy!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Nowoczesny i elegancki hotel położony na wybrzeżu Nabq,
z przepięknym widokiem na turkusowe wody Zatoki Akaba i Wyspę Tiran. W odległości ok. 4 km znajduje się centrum handlowe
Nabaq, a ok. 23 km od hotelu Naama Bay. Do portu lotniczego
w Sharm El Sheikh ok 15 km.

W ciągu dnia program animacyjny i zajęcia sportowe (m.in. aqua
aerobic, wodne polo, yoga, lekcje tańca), a wieczorami przedstawienia i występy na żywo w amfiteatrze. Dodatkowo: siłownia
(10:00-22:00), rzutki, siatkówka plażowa, mini golf, tenis stołowy,
boccia. Dla dzieci brodzik, mini klub (4-12 lat), mini disco, plac
zabaw, a w restauracji głównej specjalne menu i kącik jadalny
oraz wysokie krzesełka. Za opłatą: kort tenisowy, bilard, SPA oraz
centrum sportów wodnych i centrum nurkowe przy plaży.

Plaża
Hotel położony w pierwszej linii brzegowej, bezpośrednio przy
piaszczystej plaży o długości ok. 800 m. Zejście do morza łagodne, w sąsiedztwie znajduje się rafa koralowa. Leżaki, parasole
i ręczniki bez opłat.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz odchodzących od
niego sześciu 2-piętrowych skrzydeł. Znajdują się w nim: 24-godzinna recepcja, lobby, windy, restauracja główna La Brisa, 2 restauracje a la carte (płatne) - Byblos i La Barracuda, 4 bary. Na
terenie hotelowym (pow. ok. 80 000 m2) znajdują się 3 baseny
oraz brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne. Dodatkowo w hotelu dostępne (niektóre za opłatą): siłownia, SPA,
salon piękności, amfiteatr, kort tenisowy, centrum sportów wodnych, sklepiki z pamiątkami, bankomat, pralnia.

Pokoje
Hotel posiada 345 pokoi. Pokoje superior 2-os. (z możliwością
dostawki) mają ok. 45 m2 i są wyposażone w: łazienkę (wanna/
prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon,
zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, żelazko, mini bar (płatny),
balkon lub taras.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:0012:00), obiady (13:00-15:00), kolacje (18:30-21:30) w restauracji
oraz przekąski w wyznaczonym barze (12:00-17:00). Dla dzieci
lody w barze przy plaży w godz. 15:00-16:00. Lokalne napoje
alkoholowe oraz wybrane napoje bezalkoholowe serwowane
w określonych barach na terenie hotelu w godz. 10:00-24:00
i w restauracji głównej do posiłków. Dodatkowo płatne: markowe
alkohole, świeżo wyciskane soki, specjalne kawy, posiłki w restauracjach a la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja) oraz inne
niewymienione powyżej napoje i posiłki.

Internet
Wi-Fi w lobby bez opłat.
www.barcelotiransharm.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2580
3599
Maj od
2299
3299
Czerwiec od
2420
3470
Lipiec od
2749
3980
Sierpień od
2599
3720
Wrzesień od
2499
3599
Październik od
2499
3799
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1049

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4570
6270
4199
5849
4399
6130
4849
6899
4699
6549
4520
6349
4520
6699
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2299 zł
151

Egipt

Sharm el Sheikh

Regency Plaza Aqua Park – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Świetny wybór dla miłośników aktywnych wakacji oraz rodzin z dziećmi. Lokalizacja przy malowniczej plaży, rewelacyjny AquaPark i dobrze
rozwinięte zaplecze sportowe. Codzienne animacje stanowią dodatkową atrakcję i zapewnią niezapomniane wakacje!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy położony wśród starannie utrzymanej zieleni. Do ścisłego centrum Sharm el Sheikh (Naama Bay) ok.
25 km, ok. 12 km od lotniska.

Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy 230-metrowej, piaszczysto-żwirowej plaży. Leżaki, parasole bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Obiekt składający się z budynku głównego oraz szeregu budynków bocznych o niskiej zabudowie. Recepcja 24 - godz., lobby,
restauracja główna, 4 bary: Sun Rise Beach Bar, Aqua Park Bar,
Bella Vista Pool Bar, Azure Lobby Bar oraz dodatkowo płatne 3 restauracje a’la carte: Oriental Restaurant, Italian Restaurant, Fish
Restaurant, a także dyskoteka (czynna okresowo), shisha corner,
sklepy z pamiątkami, pralnia. Dodatkowo 4 baseny dla dorosłych,
basen dla dzieci, Aqua Park (10:30-12:30, 14:30-16:30) oferujący
5 zjeżdżalni dla dorosłych i część dla najmłodszych z małymi
zjeżdżalniami. Leżaki, parasole bezpłatne.

Pokoje
Ok. 780 wygodnych pokoi. Standardowe 2 - osobowe (dostawka
dla osoby dorosłej lub dziecka, przy zakwaterowaniu 2+2 jedno z dzieci śpi z rodzicami) wyposażone w łazienkę (wanna lub
prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, telefon, TV-sat,
sejf (bezpłatny), minibar (płatny) oraz taras lub balkon. Pokoje
rodzinne wyposażone są jak standardowe, z możliwością zakwaterowania maksymalnie 2 osób dorosłych i 2 dzieci. Pokoje są
większe, niż standardowe, składają się z 1 pomieszczenia, gdzie
łóżko podwójne oddzielone jest od dostawek ścianką działową.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-21:00) serwowane w restauracji głównej. Raz na pobyt
bezpłatna kolacja w restauracji a’la carte (włoskiej lub orientalnej;
wymagana wcześniejsza rezerwacja). Przekąski w barze na plaży
(12:30-16:00), Aqua Park Bar (10:00-12:00 oraz 16:00 - 17:30),
w lobby barze herbata i słodkie przekąski (16:30-17:30). Lokalne
napoje alkoholowe (z wyjątkiem wina) i bezalkoholowe dostępne
podczas posiłków, a w ciągu dnia serwowane w barze przy basenie, aquaparku i na plaży (10:00-17:00), a także w lobby barze
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Aquapark

(10:00-24:00). All Inclusive nie obejmuje mini baru, restauracji a’la
carte, alkoholi importowanych oraz świeżo wyciskanych soków.

Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia i wieczorami. Dodatkowo siłownia, tenis stołowy, siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka oraz
płatnie: bilard, kort tenisowy, sauna, masaże i jacuzzi. Na plaży
centrum sportów wodnych (płatnie) - nurkowanie. Dla najmłodszych - mini klub (4-12 lat), plac zabaw, mini disco oraz brodzik.

Internet
Internet Wi-Fi - płatny (ok.10 USD /4dni).
www.regencyplazasharm.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2430
3249
Maj od
2149
2949
Czerwiec od
2270
3120
Lipiec od
2549
3520
Sierpień od
2549
3520
Wrzesień od
2399
3370
Październik od
2399
3599
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1080

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4230
5599
3849
5199
4049
5470
4430
6049
4520
6130
4270
5899
4270
6270
1099

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2149 zł

Egipt

Sharm el Sheikh

Sharm Grand Plaza – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Obiekt kusi bardzo dobrym standardem usług oraz prywatną plażą hotelową z dostępem do rafy koralowej. Polecamy dla par i rodzin
z dziećmi!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Komfortowy hotel zlokalizowany w północnej części kurortu,
w sąsiedztwie Parku Narodowego Nabq, ok. 8 km od lotniska.

Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych prowadzony
w ciągu dnia: piłka wodna, gimnastyka w wodzie, rzutki, gry i zawody, a wieczorem pokazy tańca i muzyki. Ponadto dostępne są:
boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, siłownia, tenis stołowy, kort tenisowy (oświetlenie kortu oraz wypożyczenie sprzętu
za dodatkową opłatą). Dla najmłodszych - plac zabaw, mini klub.
Dodatkowo (za opłatą): masaże, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa
(centrum SPA) i centrum sportów wodnych na plaży.

Plaża
Położony bezpośrednio przy prywatnej piaszczystej plaży z rafą
koralową (zejście z pomostu).

Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, 3 restauracje: Riviera i Palmyra (czynna okresowo) oraz dodatkowo płatna a’la carte włoska Portofino, 3 bary
(przy basenach - Luna, bar na plaży - czynne okresowo oraz bar
w dyskotece) oraz dyskoteka (czynna okresowo w wybrane dni
tygodnia w godz. 23:00-02:00), a także sklepy, bankomat, apteka i fryzjer (płatne). Dodatkowo 4 baseny, „leniwa rzeka” oraz
brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki przy basenach i na
prywatnej plaży hotelowej bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom ponad 540 przestronnych pokoi.
Pokoje 2-osobowe, typu Superior (wyposażone w 2 łóżka o szer.
160 cm; nie ma możliwości wstawienia 3 łóżka) mieszczą się w kilku trzypiętrowych budynkach (łóżeczka dla niemowląt bezpłatnie). W każdym pokoju znajduje się łazienka (wanna/prysznic,
WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana klimatyzacja,
TV-SAT, telefon, sejf, mini bar (płatny), większość pokoi posiada
balkon lub taras z widokiem na basen lub ogród. Za dopłatą dostępne pokoje rodzinne. Hotel zapewnia butelkę wody w pokoju.

Wyżywienie
Formuła All Inclusive obejmująca śniadania (07:00-10:00), przekąski śniadaniowe (11:00-12:30), obiady (12:30-15:00), popołudniowe przekąski (15:00-17:00) oraz kolacje (18:30-21:30). Posiłki
serwowane w formie bufetu w jednej z restauracji głównych (Riviera lub Palmyra). Dodatkowo: lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dostępne są w 2 barach przy basenach i barze plażowym (10:00-23:00/do zachódu słońca). Wino jest serwowane
tylko w restauracji w porze obiadu i kolacji. All inclusive nie zawiera: korzystania z lobby baru (czynny 24 h), dyskoteki, mini baru,
restauracji tematycznych a’la carte oraz markowych alkoholi,
kawy espresso i cappuccino, soków ze świeżych owoców i lodów.

Internet
Wi-Fi w lobby bezpłane.
www.sharmgrandplaza.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2570
3520
Maj od
2270
3199
Czerwiec od
2399
3399
Lipiec od
2699
3849
Sierpień od
2520
3520
Wrzesień od
2420
3420
Październik od
2349
3499
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1030

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4470
6049
4049
5599
4270
5930
4699
6599
4470
6130
4299
5970
4199
6099
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2270 zł
153

Egipt

Sharm el Sheikh

Charmillion Aqua Park (ex. Sea Club Aqua Park) – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Jeden z najnowszych hoteli w Sharm el Sheikh! Przestronne pokoje, mnóstwo atrakcji, rewelacyjny Aquapark oraz bogata formuła All
Inclusive z napojami dostępnymi 24 godz.! Gorąco polecamy, szczególnie na rodzinny wypoczynek!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Kompleks hotelowy usytuowany w dzielnicy Nabq Bay, ok. 24 km
od centrum Naama Bay i ok. 5 km od lotniska.

Plaża
Obiekt oddalony ok. 1 km od prywatnej, piaszczystej plaży (bezpłatny bus hotelowy). Leżaki, parasole i ręczniki na plaży bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy wybudowany w 2012 r. Recepcja 24 - godz.,
bankomat, 3 restauracje: główna oraz a’la carte włoska, a także
kilka barów - m.in. bar Terrace, bar przy basenie, na plaży i w dyskotece (płatny), duży basen z wydzieloną częścią dla najmłodszych, a także przestronny aquapark z mnóstwem atrakcji dla
młodszych i starszych dzieci oraz dla dorosłych. Leżaki, parasole
i ręczniki przy basenach - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom ponad 300 pokoi, mieszczących się
w budynkach otoczonych zadbanym ogrodem. Komfortowe pokoje 2-osobowe (ok. 32 m2; możliwość 1 dostawki dla dziecka lub
osoby dorosłej), wyposażone są w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat,
telefon, sejf, mini bar (dodatkowo płatny) oraz balkon lub taras.
Dla rodzin 2+2 dostępne pokoje rodzinne (ok. 62 m2; sypialnia
i pokój dzienny). Łóżeczka dla niemowląt dostępne bezpłatnie.

Wyżywienie
All Inclusive: All Inclusive obejmujące śniadania (07:00-10:30),
obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-22:00) serwowane w formie
bufetu w restauracji głównej oraz lunche w restauracji Aqua Park.
Lekkie przekąski dostępne są w barze Aqua Park (11:00-12:00
i 13:00-16:00) i Terrace Bar (13:00-15:00) oraz kawa, herbata
i słodkie przekąski w barze Terrace (17:00-18:00). Lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe dostępne podczas posiłków, w ciągu
dnia w barze przy basenie i na plaży (10:00-17:00), a w barze
Terrace całą dobę! All Inclusive nie obejmuje mini baru, restauracji a’la carte, alkoholi importowanych oraz świeżo wyciskanych
soków. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Całodzienny program animacyjny dla dzieci i dorosłych – gry
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Aquapark

i zabawy, pokazy tańca, a wieczorem specjalne show. Bezpłatnie
dostępne są: zjeżdżalnie, siłownia oraz boisko do siatkówki, a za
opłatą: korty tenisowe (płatne), salon odnowy biologicznej (sauna, łaźnia, jacuzzi, masaże), bilard, a przy plaży centrum sportów wodnych, centrum nurkowe, dyskoteka. Dla najmłodszych
przygotowano: plac zabaw, mini klub (10:00-12:30 i 15:30-17:00),
zjeżdżalnie i place zabaw w aquaparku, brodzik..

Internet
Przy recepcji internet Wi-Fi - bezpłatny. Łącze internetowe w lobby i pokojach (płatne).
www.seaclubaquapark.seagroupresorts.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2770
3920
Maj od
2449
3499
Czerwiec od
2520
3620
Lipiec od
2749
3920
Sierpień od
2699
3870
Wrzesień od
2599
3749
Październik od
2520
3849
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1030

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4799
6720
4349
6099
4470
6299
4770
6720
4770
6720
4599
6520
4470
6699
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2449 zł

Egipt

Sharm el Sheikh

Coral Sea Holiday Resort – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Ten luksusowy hotel spełni oczekiwania nawet wymagających Gości. Polecany zarówno parom, jak i rodzinom z dziećmi. Świetną zabawę
zapewni tu nie tylko hotelowy zespół animatorów, ale również dostęp do aqua parku w hotelu Coral Sea Aqua Park. Polecamy!
All Inclusive

Przy plaży

Royal

We dwoje

Położenie
Luksusowy hotel należący do grupy hotelowej Coral Sea położony
na wybrzeżu Nabq przy Cieśninie Tirańskiej, ok. 20 km od zatoki
Naama Bay w Sharm el Sheikh i ok. 10 km od lotniska. W pobliżu
znajduje się hotel Coral Sea Water World oraz Coral Sea Aqua
Club – możliwość korzystania z Aquaparku w tym ostatnim.

Plaża
Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirowej plaży (zalecane jest
obuwie ochronne) z zejściem do wody z pomostu. Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa, 4 dodatkowo płatne
restauracje a’la carte (kuchnia m.in. azjatycka, włoska, meksykańska a także potrawy z grilla), 5 barów (bar przy basenie,
koktajlowy, bar na tarasie, na plaży oraz 24 godzinny Lobby bar),
gratisowy dostęp do aquaparku w hotelu Coral Sea Aqua Park
(10:30-16:00) z atrakcjami takimi jak basen z falami, zjeżdżalnie,
a także brodzik dla dzieci (leżaki, parasole i ręczniki gratis). Ponadto: sklepy, bankomat (usługi dodatkowo płatne).

Pokoje
Hotel oferuje 484 eleganckich, komfortowo urządzonych i przestronnych pokoi różnych typów. Wszystkie klimatyzowane, z łazienką (wanna lub prusznic, wc, suszarka do włosów), TV, mini
barem (płatny), sejfem (bezpłatny), zestawem do kawy i herbaty,
żelazkiem i deską do prasowania; balkon lub taras w każdym pokoju. Dostępne są pokoje:
Standardowy o powierzchni ok 32m2, z widokiem na ogród lub
basen dla max. 3+1 lub 2+2
Pokój z bezpośrednim wyjściem na basen o powierzchni ok. 38m2,
dla max. 3 os. dorosłych, lub 2+1
Pokój rodzinny o powierzchni ok. 38m2, dla max. 3 + 1 lub 2 + 2.

Wyżywienie
All Inclusive w restauracji głównej: śniadania (07:00-10:00), obiady
(12:30-14:30), podwieczorek(16:00-18:00) i kolacje (18:30-21:30).
Ponadto w barze z przekąskami: późne śniadania (11:00-12:00)
i przekąski (13:00-16:00) w formie małego bufetu a także lody
(11:00-13:00). Nocne przekąski (00:00-02:00) w lounge barze.
Dodatkowo bezpłatnie 1 wizyta na pobyt w jednej z restauracji a’la

Dla rodzin

carte (wymagana rezerwacja). Wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w określonych barach na terenie hotelu
(10:00-00:00). Wieczorem, a także w lobby hotelu i restauracjach
obowiązuje zakaz wejścia w stroju kąpielowym oraz sportowym.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych
(np. aerobik). Ponadto: siłownia, siatkówka, tenis stołowy, plac
zabaw, mini club dla dzieci. Ponadto za dodatkową opłatą SPA,
jacuzzi oraz sauna sucha.

Internet
Bezpłatne limitowane WiFi na terenie całego obiektu.
www.coralsearesorts.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2549
3499
Maj od
2230
3199
Czerwiec od
2370
3370
Lipiec od
2749
3949
Sierpień od
2670
3799
Wrzesień od
2499
3620
Październik od
2599
4049
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1030

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4520
6099
4070
5699
4299
5970
4849
6849
4799
6699
4520
6399
4699
7099
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2230 zł
155

Egipt

Sharm el Sheikh

Coral Sea Sensatori – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Położony nad malowniczą zatoką Ras Nosrani hotel jest świetną propozycją na luksusowe wakacje. Zapewnia bogate zaplecze
gastronomiczne, ciekawy program animacyjny i eleganckie pokoje. Dodatkowym atutem jest rafa koralowa w niedalekiej odległości
od hotelu.
All Inclusive

Przy plaży

Royal

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Jeden z 4 luksusowych hoteli należących do grupy hotelowej
Coral Sea położony nad malowniczą zatoką Ras Nosrani. W odległości ok. 15 km od hotelu znajduje się zatoka Naama, do portu
lotniczego w Sharm El Sheikh jest ok. 5 km.

Prowadzony jest program animacyjny oraz organizowane występy
na żywo. Zajęcia sportowe: aerobik i aqua aerobik, siłownia dla
dorosłych (06:30-20:00), tenis stołowy, siatkówka plażowa, tenis
ziemny (sprzęt i światło dodatkowo płatne), wielofunkcyjne boisko
Przy basenie rodzinnym 2 zjeżdżalnie czynne w godzinach 10:0016:00. Za dodatkową opłatą sporty wodne i nurkowanie, a także
SPA (10:00-20:00): sauna, basen wewnętrzny, jacuzzi, masaże.

Plaża
Bezpośrednio przy hotelu piaszczysto-żwirowa plaża (zalecane
jest obuwie ochronne) z zejściem do wody z pomostu. Serwis
plażowy – leżaki i parasole bezpłatnie. Rafa koralowa blisko plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, windy, 6 restauracji, w tym restauracja
główna oraz restauracje a la carte m.in. z kuchnią bliskowschodnią, włoską, azjatycką i amerykańską; 7 barów (w tym bar przy
basenie, na tarasie i w lobby), kantor wymiany walut, bankomat,
sporty wodne oraz centrum nurkowania przy plaży (dodatkowo
płatne), brodzik i basen dla dzieci oraz plac zabaw na plaży.

Pokoje
Hotel oferuje 470 przestronnych pokoi, wyposażonych w łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację,
TVsat, sejf, minibar (płatny), balkon lub taras, żelazko i deskę do
prasowania. Dostępne są:
Pokój standardowy ok. 31 m2, z widokiem na basen i ogród dla
max. 2 + 1.
Pokój z dostępem do basenu ok. 31 m2, dla max 3 os dorosłych
lub 2 + 1.
Pokój rodzinny ok. 33 m2, dla max 3 + 1 lub 2 + 2 dzieci (dzieci
śpią na sofach).

Wyżywienie
All inclusive: w restauracji głównej Fountain View śniadanie
(07:00-10:00), obiad (12:30-14:30), kolacja (18:30-22:00). W restauracji Tiran Diner lekkie przekąski (11:00-12:00), przekąski
wraz z lodami w godzinach 13:00-16:00. Podwieczorek w Club
House (16:00-18:00), dodatkowo 1 bezpłatna wizyta na pobyt
w jednej z dwóch restauracji a’la Carte (wymagana wcześniejsza
rezerwacja). Nocne przekąski w barze Lobby (00:00-02:00).
Lokalne napoje alkoholowe serwowane 24h na dobę w barze Lobby, w głównym barze basenowym od 10:00 do zachodu słońca,
a w restauracjach podczas posiłków.
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Dla rodzin

Internet
Limitowany bezprzewodowy Internet Wi-Fi dostępny na terenie
hotelowym bezpłatnie.
www.coralsearesorts.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
3580
5599
Maj od
3220
5149
Czerwiec od
3399
5420
Lipiec od
3770
6049
Sierpień od
3749
5870
Wrzesień od
3499
5599
Październik od
3349
5570
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1030

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
6230
9599
5720
8949
6020
9399
6549
10370
6599
10149
6199
9699
5930
9649
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3220 zł

Egipt

Sharm el Sheikh

Coral Sea Water World – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy hotel malowniczo położony przy pięknej plaży. Polecany w szczególności dla rodzin z dziećmi ze względu na własny Aqua
Park z wieloma zjeżdżalniami.
All Inclusive

Przy plaży

Royal

Dla rodzin

Położenie
Luksusowy hotel należący do grupy hotelowej Coral Sea położony
na wybrzeżu Nabq przy Cieśninie Tirańskiej, ok. 20 km od zatoki
Naama Bay w Sharm el Sheikh i ok. 10 km od lotniska. Posiada
własny Aqua Park z wieloma zjeżdżalniami. W pobliżu znajduje
się hotel Coral Sea Holiday Resort oraz Coral Sea Aqua Park.

Aquapark

od północy do 10:00 tylko drinki bezalkoholowe; w barze przy
basenie (10:00-17:30); w barze przy plaży (10:00-17:30);

Program sportowy i animacyjny

Bezpośrednio przy piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do
wody. Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne.

Hotel prowadzi program animacyjny dla dzieci. Ponadto: bezpłatna siłownia, tenis stołowy, piłka nożna plażowa, siatkówka
plażowa, boisko do piłki nożnej; łaźnia parowa, łaźnia turecka
i jacuzzi za dodatkową opłatą; aerobik i aqua aerobik; water polo.
Za dodatkową opłatą SPA z m.in. sauna sucha i jacuzzi dodatkowo
płatne oraz bieżnia.

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja, lobby, 4 restauracje (w tym restauracja główna, lunchowa z lekkimi przekąskami oraz 2 dodatkowo płatne z kuchnią
azjatycką i włoską), bary m.in. przy basenie, przy plaży, Lobby
bar serwujący również koktajle a także dodatkowo płatny bar
Bedouin tent; Aqua Park na terenie hotelu z wieloma zjeżdżalniami i atrakcjami wodnymi; mini klub oraz niewielki basen ze
zjeżdżalniami dla dzieci.

Bezpłatne limitowane WiFi na terenie całego obiektu.
www.coralsearesorts.com

Plaża

Pokoje
Hotel oferuje 376 eleganckich, komfortowo urządzonych i przestronnych pokoi standardowych oraz rodzinnych. Wszystkie
klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), wyposażone
w TV, mini bar dodatkowo płatny, sejf (bezpłatny), zestaw do
kawy i herbaty; balkon lub taras w każdym pokoju.
Dostępne są pokoje następujących typów:
Standardowy o powierzchni ok. 34m2, z widokiem na ogród lub
basen w konfiguracji 3 os dorosłe lub 2 os dorosłe + 1 dziecko
Pokój rodzinny o powierzchni ok. 46m2, dostępny w konfiguracji
3 os dorosłe + 1 dziecko lub 2 os dorosłe + 2 dzieci

Wyżywienie
All Inclusive w restauracji głównej w formie bufetu: śniadania
(07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-21:30); w barze Splash: przekąski w formie mini bufetu (11:00-14:30), lody
(11:30-14:00); podwieczorek w Tea Garden w formie mini bufetu
(16:00-18:00); lekki lunch w restauracji Mermaid (13:00-16:00);
nocne przekąski w Lounge Bar (00:00-02:00). Dodatkowo 1 wizyta na tydzień w restauracji a’la Carte gratis (wymagana wcześniejsza rezerwacja, napoje do kolacji dodatkowo płatne). Lokalne
napoje alkoholowe serwowane są w barze Lounge 10:00-00:00,

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2549
3499
Maj od
2230
3199
Czerwiec od
2370
3370
Lipiec od
2749
3949
Sierpień od
2670
3799
Wrzesień od
2499
3620
Październik od
2599
4049
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1030

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4520
6099
4070
5699
4299
5970
4849
6849
4799
6699
4520
6399
4699
7099
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2230 zł
157

Egipt

Sharm el Sheikh

LABRANDA Tower Bay – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

****

Bardzo dobry hotel znanej sieci Labranda zapewnia udany wypoczynek oferując swoim gościom wspaniałą atmosferę, pyszne jedzenie
oraz piękne widoki na Morze Czerwone. Serdecznie polecamy!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel zlokalizowany na południowym krańcu półwyspu Synaj
w kurorcie Sharm El Sheikh, z widokiem na Morze Czerwone. Zaledwie 8 km dzieli obiekt od tętniącego życiem Naama Bay. Port
lotniczy w Sharm El Sheikh oddalony o ok 20 km.

Program rozrywkowy dla dorosłych i dzieci w ciągu dnia oraz wieczorne pokazy prowadzone przez profesjonalny zespół animatorów. Dla aktywnych aerobik, siatkówka plażowa, tenis stołowy,
mini piłka nożna, joga, boccia. Dodatkowo płatne: Kort tenisowy,
sporty wodne dostępne na plaży. Dla dzieci: Plac zabaw, mini klub
(4-12 lat) oraz basen.

Plaża
Budynki hotelowe są oddalone o ok. 700 m od hotelowej plaży.
Leżaki i parasole na plaży bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, bankomat, restauracja
główna oraz libańska restauracja a’la carte, 2 bary, w tym 1 na
świeżym powietrzu i 1 z pięknym widokiem na Morze Czerwone, parking, basen o olimpijskich wymiarach, basen zewnętrzny
oraz basen kryty. Dodatkowo płatne: Spa, pralnia, fryzjer, salon
kosmetyczny, shisha corner, sklep z pamiątkami.

Pokoje
Hotel oferuje łącznie 158 pokoi. Pokoje typu superior z widokiem
na morze, ogród lub basen o powierzchni ok 36m2 wyposażone są
w łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), telefon,
sejf (bezpłatny), TV - sat, małą lodówkę, czajnik, klimatyzację
oraz balkon lub taras. Pokoje rodzinne z widokiem na ogród o powierzchni ok 55 m2 składają się z dwóch oddzielnych sypialni i
dwóch łazienek. Wyposażenie, jak w pokojach standardowych.

Wyżywienie
All inclusive” śniadania (07:00 - 10:00), obiady (12:00 - 14:30) i kolacje (18:30 - 21:30) w restauracji głównej Shahrazad z kuchnią międzynarodową. Na kolację zaprasza również libańska restauracja a’la
carte - El Basha (19:00 - 21:30) z pysznymi daniami o charakterze
orientalnym (płatna, konieczna wcześniejsza rezerwacja). Dodatkowo dostępny bar Panorama serwujący wieczorne przekąski (23:00
- 24:00) oraz pyszne pizze - specjalność hotelu (od 12:30 do 14:30
i od 16:30 do 21:30). Bar La Siesta na świeżym powietrzu (10:00
- 24:00) oferuje szeroki wybór lokalnych napoi alkoholowych
i bezalkoholowych. Piano Bar (17:00 - 24:00) zlokalizowany na 1
piętrze zapewnia niesamowity widok na Morze Czerwone zachęcając do skorzystania z oferowanych tu drinków i lokalnych napoi
przy towarzystwie muzyki fortepianowej na żywo. Hotel zastrzega
sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive.
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Internet
Wi - Fi bezpłane w miejscach ogólnodostępnych.
www.labranda.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2599
3270
4699
5799
Maj od
1920
2580
3630
4730
Czerwiec od
2220
3149
4130
5699
Lipiec od
2799
4130
5020
7249
Sierpień od
2449
3570
4520
6399
Wrzesień od
2249
3120
4199
5630
Październik od
1920
2749
3630
5020
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
830
899

7

dni

14

dni

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1920 zł

Egipt

Sharm el Sheikh

Coral Sea Aqua Club – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

+

****

Wspaniała propozycja dla rodzin. Park wodny z niezliczonymi atrakcjami zapewni pełne radości, niezapomniane wakacje zarówno dzieciom,
jak i dorosłym.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Jeden z hoteli należących do grupy hotelowej Coral Sea, znajduje
się w dzielnicy hotelowej Nabq, ok. 20 km od Naama Bay, ok. 10 km
od lotniska. Składa się z pięciu 3-piętrowych budynków. W pobliżu
hotel Coral Sea Holiday Resort oraz Coral Sea Water World.

Plaża
Klienci korzystają z piaszczysto-żwirowej plaży (zalecane jest
obuwie ochronne) z zejściem do wody z pomostu. Plaża należy do
hotelu Coral Sea Holiday Resort, należy do niej przejść przez hotel
Coral Sea Holiday Village. Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja bufetowa oraz 3 restauracje a’la Carte (m.in. kuchnia amerykańska i azjatycka oraz potrawy z grilla),
4 bary (w tym bar w lobby, Sports Bar, przy basenie oraz przy aqua
parku serwujące również koktajle), aqua park z atrakcjami takimi
jak zjeżdżalnie, basen z falami, Flow Rider, Lazy River, brodzik i plac
zabaw dla dzieci, basen dla najmłodszych z 3 małymi zjeżdżalniami,
miniclub. Ponadto za dodatkową opłatą pralnia, centrum handlowe.

Pokoje
W hotelu znajduje się 212 pokoi, m.in.: standardowe, z bezpośrednim wyjściem na basen oraz rodzinne z dwoma pomieszczeniami.
Wszystkie z widokiem na aqua park, indywidualnie sterowaną
klimatyzacją, łazienką (prysznic, wc; suszarka do włosów), TV-sat;
sejf, minibar oraz telefon za dodatkową opłatą, zestaw do kawy/
herbaty, balkon lub taras. Hotel oferuje następujące typy pokoi:
Pokój standardowy o powierzchni ok. 32 m2 z widokiem na ogród
lub basen dla max. 3 os. dorosłych lub 2+1
Pokój z bezpośrednim wyjściem na basen o powierzchni ok.
40 m2, dla max. 3+ 1 lub 2 + 2
·Pokój rodzinny o powierzchni ok. 40 m2, dla max 3+ 1 lub 2 + 2.
Hotel oferuje maksymalnie jedno łóżko na dostawce.

Wyżywienie
All inclusive w restauracji głównej: śniadania (7:00-10:00), obiad
(12:30-14:30), kolacja (18:30-21:30) w formie bufetu a także podwieczorek (16:00-17:00) na tarasie; późne śniadania (11:00-12:00)
w Lobby Bar, przekąski (13:00-15:00) przy basenie i w pobliżu
parku wodnego. Lokalne napoje alkoholowe serwowane są w Lounge Bar (10:00-24:00), Sports Bar (18:00-24:00), barze przy

Aquapark

basenie i barze przy parku wodnym od 10:00 do zachodu słońca,
w restauracjach podczas posiłków.

Program sportowy i animacyjny
Park wodny (10:30-17:00) z atrakcjami takimi jak Boomerang,
Inner tube, zjeżdżalnie (m.in. kamikadze), zjeżdżalnie dla dzieci, brodzik, Lazy River, basen ze sztucznymi falami; plac zabaw,
miniclub dla najmłodszych. Ponadto za dodatkową opłatą SPA
(bieżnia, ciężary, bezpłatne ręczniki, jacuzzi, sauna).

Internet
Wi-fi płatne w lobby.
www.coralsearesorts.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2499
3349
Maj od
2180
3049
Czerwiec od
2320
3220
Lipiec od
2699
3849
Sierpień od
2649
3780
Wrzesień od
2549
3670
Październik od
2449
3720
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1030

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4349
5770
3899
5349
4130
5630
4699
6599
4699
6570
4520
6399
4349
6470
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2180 zł
159

Egipt

Sharm el Sheikh

Faraana Reef Resort – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

****

Świetny wybór dla miłośników nurkowania. Rewelacyjna lokalizacja przy malowniczej plaży i jednej z najładniejszych raf koralowych
w Sharm El Sheikh oraz wyśmienita kuchnia.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Bardzo rozległy kompleks hotelowy położony wśród starannie
utrzymanej zieleni. Hotel położony jest na wzniesieniu Hadabah,
do ścisłego centrum Sharm el Sheikh (Naama Bay) ok. 9 km, do
Old Market ok. 5 km. W odleglości ok. 22 km od lotniska.

Plaża
Hotel posiada własną, piaszczystą plażę (do plaży trzeba zejść
po schodach). Niedaleko brzegu znajduje się bardzo ładna rafa
koralowa! Leżaki, parasole oraz materace na plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z budynku głównego z centralnie umieszczonymi: recepcją i restauracją oraz szeregu piętrowych bungalowów.
Recepcja 24 - godz., pralnia, 2 restauracje (główna, serwująca
posiłki w formie bufetu oraz druga - zawieszona nad klifem
z widokiem na morze - otwarta kilka razy w tygodniu na obiad
- konieczna jest rezerwacja, kilka barów (w tym przy basenach
i na plaży) oraz dyskoteka (czynna okresowo). Na terenie hotelu
znajdują się 3 baseny zewnętrzne ze słodką wodą z brodzikami dla dzieci (w tym 1 ze sztuczną falą uruchamianą czasowo,
drugi z jacuzzi). Leżaki, parasole oraz materace przy basenach
- bezpłatne.

Pokoje
Około 500 pokoi, mieszczących się w piętrowych bungalowach
w hotelowym ogrodzie. Pokoje standardowe - 2-osobowe (możliwość dostawki w posttaci rozkładanego łóżka), dla max. 2 osób
dorosłych i 2 dzieci. W każdym pokoju dostępne są: łazienka
(prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowana
klimatyzacja, telefon, TV-sat, sejf oraz taras lub balkon z widokiem na basen lub ogród. Łóżeczko dla niemowląt - bezpłatne.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-09:30), obiady w wyznaczonej
restauracji (13:00-14:30) i kolacje w formie bufetu (19:00-21:00).
Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe (z wyjątkiem wina)
we wszystkich restauracjach i barach, poza lobby barem (płatny)
(10:00-24:00), a w barach przy basenach i na plaży do zachodu
słońca. W barze plażowym i przy basenie serwowane są tylko
napoje. Ponadto na dyskotece – czynna okresowo- (do 02:00
rano) napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe - gratis. Hotel
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zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia i wieczorami prowadzone okresowo.
Bezpłatnie m.in.: tenis stołowy, siatkówka plażowa oraz wodna,
rzutki oraz odpłatnie: siłownia, bilard, kort tenisowy, sauna, łaźnia
turecka i jacuzzi. Na plaży centrum sportów wodnych (odpłatnie).
Dla najmłodszych brodzik.

Internet
W hotelu internet Wi-Fi - płatny (ok. 2 USD/godz.).
www.faraanareef.com

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2499
3349
Maj od
2180
3049
Czerwiec od
2320
3220
Lipiec od
2530
3499
Sierpień od
2480
3420
Wrzesień od
2349
3270
Październik od
2349
3480
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1080

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4349
5770
3899
5349
4130
5630
4399
6020
4399
5970
4199
5720
4199
6070
1099

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2180 zł

Egipt

Sharm el Sheikh

Marina Sharm – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel z fantastyczną lokalizacją w znanej i rozrywkowej Naama Bay! W ciągu dnia polecamy wypoczynek na piaszczystej plaży,
gdzie można spróbować swoich sił w sportach wodnych, a wieczorem koniecznie należy odwiedzić okoliczne kluby czy shisha bary. Idealna
propozycja dla osób szukających aktywnych wakacji oraz grup przyjaciół!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony jest w samym sercu Sharm El Sheikh – Naama
Bay i ok. 7 km od Old Market, w bezpośrednim sąsiedztwie wielu
restauracji, barów i klubów muzycznych. Z terenu hotelowego
roztacza się przepiękny widok na turkusowe wody Zatoki Naama.
Odległość od lotniska to ok. 11 km.

W ciągu dnia i wieczorami bogaty program animacyjny - gry,
zabawy, zajęcia sportowe, przedstawienia, muzyka na żywo.
Bezpłatnie dostępne są: siatkówka plażowa, bilard, jacuzzi przy
plaży, a dla najmłodszych – plac zabaw oraz brodzik. Za dodatkową opłatą: strefa spa z sauną oraz centrum sportów wodnych
na plaży.

Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy jednej z najbardziej znanych
plaż Sharm El Sheikh w Zatoce Naama. Prywatna plaża hotelowa
zapewnia gościom hotelowym bezpłatny serwis plażowy: leżaki,
parasole, ręczniki kąpielowe.

Internet
dostęp do WiFi w lobby bez dodatkowych opłat.
www.helnan.com

Do dyspozycji gości
Jeden z pierwszych hoteli w Sharm El Sheikh zbudowany na
początku lat 70., regularnie odnawiany. Do dyspozycji gości m.
in.: całodobowa recepcja, przestronne lobby, bankomat, kantor
wymiany walut, sala konferencyjna, sklepy z pamiątkami, apteka.
Goście mogą korzystać z dwóch restauracji oraz 4 barów (w tym
przy basenach i na plaży). Hotel posiada 2 baseny zewnętrzne,
brodzik dla dzieci oraz jacuzzi przy plaży, otoczone tarasem słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie).

Pokoje
W 5-pięciopiętrowym budynku hotelowym znajduje się 305 wygodnych. Standardowe pokoje 2-osobowe, wyposażone w: łazienkę (wanna/prysznic, wc, suszarka do włosów), TV sat., telefon,
mini bar (za opłatą), klimatyzację, taras. Większość pokoi z widokiem na morze, niektóre z widokiem na ogród. Pokoje standardowe z widokiem na morze nie posiadają balkonu/tarasu. Dostępne
pokoje typu superior (z możliwością dostawki dla osoby dorosłej
lub dwójki dzieci), wyposażone tak jak pokoje standardowe, a dodatkowo: sejf oraz balkon (wyposażony w stolik i 2 krzesełka).

Wyżywienie
All Inclusive: Śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00)
i kolacje (19:00-22:00) w formie urozmaiconego bufetu (kuchnia międzynarodowa). Możliwość korzystania z restauracji a la
carte – obiady lub kolacje (wymagana wcześniejsza rezerwacja).
W ciągu dnia przekąski oraz lokalne napoje alkoholowe i napoje
bezalkoholowe serwowane w określonych barach. Za dodatkową
opłatą: markowe napoje alkoholowe, świeżo wyciskane soki.

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2630
3649
Maj od
2349
3320
Czerwiec od
2470
3399
Lipiec od
2420
3299
Sierpień od
2349
3220
Wrzesień od
2299
3149
Październik od
2170
3149
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1080

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4570
6270
4199
5799
4399
5849
4220
5699
4199
5630
4099
5520
3899
5520
1099

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2170 zł
161

Egipt

Sharm el Sheikh

Aqua Blu Resort – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

****

Znakomity hotel ze świetnym serwisem i wygodną formułą All inclusive! Mnóstwo atrakcji, w tym aż ponad 32 zjeżdżalnie! Idealny dla
rodzin z dziećmi i aktywnych osób!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Aquapark

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel otwarty w 2007 r., należący do znanej egipskiej sieci
Pickalbatros Hotels. Na terenie hotelu znajduje się aquapark
z 32 zjeżdżalniami (dodatkowo możliwość korzystania ze zjeżdżalni w nowej części hotelu otwartej w marcu 2017 r. - łącznie
64 zjeżdżalnie)! Kompleks położony na klifie Ras Umm El Seed,
ok 10 km od Naama Bay i 20 km od lotniska w Sharm El Sheikh.

Dzienne i wieczorne programy animacyjne dla dzieci i dorosłych
- gry, zabawy i występy na żywo, siatkówka, tenis, mini-golf, jacuzzi, fitness, rzutki oraz bule. Dodatkowo płatne: bilard, masaże,
gondola w lagunie oświetlenie kortów tenisowych i wypożyczenie
sprzętu. Dla najmłodszych: animacje, plac zabaw, brodzik oraz
zjeżdżalnie.

Plaża

Internet

Hotel posiada dostęp do własnej plaży „VIP White Beach” - ok
3 km od hotelu. Bezpłatny bus hotelowy kursuje tam kilka razy
dziennie. Na plaży bar z napojami i przekąskami. Parasole i leżaki
bezpłatne.

Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne.
www.pickalbatros.com

Do dyspozycji gości
24-godzinna recepcja, bankomat, 4 restauracje - Cave du Roi
(międzynarodowa), L’asiatique (azjatycka), Mediterranean
(śródziemnomorska) - niektóre mogą być okresowo zamknięte.
Ponadto 11 barów, 9 basenów zewnętrznych (4 podgrzewane
w okresie zimowym), 1 basen ze sztuczną falą, 7 brodzików dla
najmłodszych, a w ramach aqua parku dodatkowe 7 basenów z
17 zjeżdżalniami dla dorosłych i 3 brodziki z ponad 30 mniejszymi
zjeżdżalniami dla najmłodszych oraz dodatkowo wodny plac zabaw dla dzieci, sztuczna rzeka i jacuzzi. Leżaki, parasole i ręczniki
plażowe przy basenach bezpłatne.

Pokoje
Blisko 530 pokoi, mieszczących się w dwupiętrowych budynkach.
Standardowe 2-osobowe z możliwością dostawki. Możliwość rezerwacji pokoi rodzinnych 2+2. Wszystkie pokoje standardowe
wyposażone są w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, telefon, tv-sat, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf
oraz za dodatkową opłatą mini bar. Pokoje posiadają balkon lub
taras. Łóżeczka dla niemowląt dostępne na życzenie - bezpłatnie.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-11:00), obiady (12:30-14:30) oraz
kolacje (18:30-21:30). Dodatkowo wczesne śniadania (01:0006:30), przekąski (12:00-17:00) oraz późna kolacja (22:30-24:00)
w wybranych restauracjach i barach. Lokalne napoje alkoholowe
i wybrane napoje bezalkoholowe dostępne od 10:00 do północy.
Dla najmłodszych lody w kids pool bar (12:00-17:00).
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KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2780
3999
Maj od
2470
3649
Czerwiec od
2599
3849
Lipiec od
3349
5199
Sierpień od
2899
4149
Wrzesień od
2599
3820
Październik od
2649
4130
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1030

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4899
6930
4470
6430
4699
6770
5849
8949
5199
7270
4699
6720
4770
7249
1049

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2470 zł

Egipt

Sharm el Sheikh

Aloha Resort – Sharm el Sheikh
Kategoria lokalna:

****

Komfortowy hotel z fantastyczną, wakacyjną atmosferą oraz świetną obsługą. Dobra propozycja dla par oraz miłośników nurkowania.
Polecamy!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Kompleks hotelowy otoczony pięknym, zadbanym ogrodem
o powierzchni ok. 40 000 m². W odległości ok. 4 km od Old Market i ok. 7 km od Naama Bay. Do centrum Naama Bay raz dziennie
kursuje bezpłatny bus hotelowy (z wyjątkiem weekendów, wymagana wcześniejsza rezerwacja). W pobliżu hotelu znajduje się
kilka sklepów z pamiątkami, kafejek i restauracji. Ok. 18 km od
międzynarodowego lotniska w Sharm El Sheikh.

Dla aktywnych hotel oferuje program animacyjny, aqua aerobik,
siatkówkę plażową, piłkę wodną, siłownię, tenis stołowy, rzutki.
Ponadto za dodatkową opłatą: bilard, Spa Center: masaże, sauna,
jacuzzi, centrum nurkowe. Dla najmłodszych mini klub (czynny
okresowo).

Plaża

Internet
Internet Wi-Fi w lobby - bezpłatny.
www.otiumhotels.com

Obiekt usytuowany bezpośrednio przy plaży, z dostepem do rafy
koralowej. Serwis plażowy - bezpłatny.

Do dyspozycji gości
Hotel składający się z budynku głównego oraz ponad dwudziestu
1-piętrowych willi. Recepcja 24 - godz. Restauracja główna Aloha
(międzynarodowa), kilka barów: lobby bar Welcome, bar przy
basenie Palma, bar na plaży Mare Roso, shisha, duży słoneczny
taras, ogród, fryzjer, sklep z pamiątkami, pralnia, parking. Ponadto duży basen o nieregularnym kształcie (podgrzewany w okresie
zimowym). Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 200 pokoi. Pokoje standardowe - 2-osobowe
(możliwość dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej), wyposażone są w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, sejf (bezpłatnie), telefon, minibar (odpłatnie).
Większość pokoi posiada balkon lub taras z widokiem na ogród
lub basen, część pokoi posiada balkon francuski (okno balkonowe
oraz balustradę). W pokojach typu standard przy zakwaterowaniu 2+2, jedno z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje tylko
1 dostawkę.

Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania (07:00-10:00), obiady (12:3014:30) i kolacje (19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji
głównej. Ponadto lekkie przekąski w barze na plaży (12:00-13:00).
Lokalne napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe (11:00-24:00)
dostępne są w wyznaczonych barach. Na plaży w opcji all inclusive serwowane sa tylko napoje bezalkoholowe. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive
(np. godzin serwowania posiłków).

KOD IMPREZY: ESH

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2470
3299
Maj od
2170
3020
Czerwiec od
2299
3180
Lipiec od
2370
3199
Sierpień od
2399
3280
Wrzesień od
2299
3170
Październik od
2249
3270
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1080

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4299
5699
3899
5299
4099
5570
4130
5520
4270
5730
4099
5549
4020
5720
1099

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2170 zł
163
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–› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław
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Informacje ogólne
Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny
przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu
z Egiptu. Obywatele polscy uzyskują wizę
przy przekraczaniu granicy egipskiej (na
lotnisku). Wiza ważna jest 30 dni, jest stemplowana do paszportu i kosztuje 25 USD.

Izrael

Aleksandria

Jordania
Kair

Egipt

Czas
Zimą +1 godzinę w stosunku do czasu polskiego, latem taki sam jak w Polsce.

Hurghada

Arabia
Saudyjska
Libia

Język urzędowy
Arabski (dialekt egipski)

Hurghada

EGIPT

Luksor

Waluta
EGP - funt egipski. 1 USD = ok. 16,5 EGP; 1 EUR
= ok. 18,5 EGP. Warto zabrać euro lub dolary.
Pieniądze można wymienić w kantorach lub
maszynach do wymiany walut w hotelach i
w bankach. Należy zabrać gotówkę, płacenie
kartami kredytowymi i korzystanie z bankomatów może być utrudnione.

Edfu
Aswan
Abu Simbel
Sudan

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.

Hurghada – najpopularniejszy kurort Egiptu, gdzie
afrykańskie słońce i ciepłe morze przyciągają
turystów z całego świata. Cudowna fauna i flora
oraz bajeczne kolory raf koralowych, a także hotele
o dobrym standardzie, liczne atrakcje – delfinarium,
aquaparki oraz bliskość zabytków starożytnego Egiptu
zapewniają niezapomniane wakacje!

W regionie
Hurghada
Najpopularniejsza miejscowość wakacyjna
nad Morzem Czerwonym, będąca połączeniem
szerokich piaszczystych plaż, błękitnego morza
oraz gwarancji słonecznej pogody. Wyrosła
od małej wioski rybackiej na ciągnącą się
kilometrami oazę słońca i czystego morza –
obecnie strefa turystyczna rozciąga się na ok.
40 km wzdłuż wybrzeża! To jeden z niewielu
kurortów turystycznych, gdzie większość hoteli
leży tuż przy plaży, kusząc amatorów leniwego
wypoczynku nad morzem. Dzięki bliskości
cudów starożytnego świata, takich jak Luksor
z Doliną Królów czy Kom Ombo, jednocześnie
stanowi fantastyczną bazę wypadową dla wycieczek objazdowych. Także miłośnicy sportów
wodnych znajdą tutaj ogrom atrakcji – liczne
centra nurkowe i kitesurfingu mieszczące się
w hotelach oferują aktywny wypoczynek.
W Hurghadzie i okolicy znajdziecie ponad 50 raf
koralowych. Dlatego jest to jedno z najlepszych
miejsc do nurkowania na świecie.

Telefony
Telefony komórkowe działają w miejscowościach turystycznych i w miastach. Rozmowy zagraniczne są bardzo drogie. Koszty
połączeń w roamingu prosimy sprawdzać
przed wyjazdem u operatora.
Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Egipcie
trwa od połowy czerwca do połowy
września.
Orientacyjne ceny
Obiad w restauracji od 50 EGP; woda
1l - 6 EGP; piwo w barze od 16 EGP; kawa
w kawiarni od 15 EGP. Należy się targować,
szczególnie przy większych zakupach i kupnie pamiątek. W wielu obiektach zabytkowych możliwe opłaty za fotografowanie,
mogą wynosić od 50 do nawet 400 EGP.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko
- hotel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych
dób hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskojęzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa - wariant podstawowy
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy
egipskiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/os.),
wycieczek lokalnych, posiłków innych niż
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych wydatków
osobistych.

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

Średnie temperatury
40˚C
35˚C
30˚C
25˚C
20˚C
15˚C
10˚C
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Karnak

Egipt
Hurghada
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
Zapraszam do Luxoru, gdzie podziwiać będziemy
m. in. świątynię Karnak i odwiedzimy świątynię
Hatszepsut - dumę polskiej archeologii!
Dla miłośników snorkowania proponuję rejs
na wyspę Mahmya - miejsce, które pozostanie
na długo w pamięci! Do zobaczenia w świecie
Faraonów!
Justyna Pienkowska
Rezydent Rainbow
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Wycieczki lokalne
Kair – centrum arabskiego świata
Wycieczka rozpoczyna się we wczesnych godzinach rannych
transferem do Kairu. Śniadanie w formie suchego prowiantu. Program: Giza - jeden z siedmiu cudów świata - Piramidy: Cheopsa,
Chefrena i Mykerynosa (możliwość wejścia do piramidy Chefrena, bilet ok. 100 LE), Sfinks oraz świątynia mumifikacji Chefrena,
perfumeria, lunch (napoje płatne dodatkowo). Kolejno Muzeum
Egipskie - znajduje się tam m. in. skarb Tutenhamona – słynna
maska i sarkofag (pokój mumii królewskich - dodatkowo płatny
ok. 200 LE, za opłatą ok. 50 LE możliwość wykonywania zdjęć
w muzeum). Powrót do Hurghady około 23:00. W hotelu zamówiona jest późna kolacja. Cena od 389 zł/os.

Luxor
Wycieczka rozpoczyna się w godzinach porannych. Śniadanie
w formie suchego prowiantu. Przejazd przez pustynię, następnie
przejazd wzdłuż Nilu, gdzie można zaobserwować codzienne
życie rolników. Program: Świątynia w Karnaku (aleja sfinksów,
sala hypoksylowa), Dolina Królów (wejście do 3 grobowców, możliwość wejścia również do grobowca Tutenhamona ok 300 LE),
Świątynia królowej Hatszepsut, Kolosy Memnona, fabryka alabastru, przeprawa przez Nil, w międzyczasie lunch (napoje dodatkowo płatne). Powrót do Hurghady ok. 22:00. W hotelu zamówiona
jest późna kolacja. Cena od 389 zł/os.
Sahara Park
Wycieczka rozpoczyna się około godziny 13:00 wyjazdem z ho-

Egipt

Hurghada

telu. Przejazd na pustynie do bazy z quadami (jazda quadami po
pustyni ok. 45 min.). Następnie przejazd przez pustynię terenowymi jeepami do wioski beduińskiej. Zwiedzanie wioski, w programie: przejażdżka na wielbłądach, pieczenie chleba z beduinami, apteka beduińska, przejażdżka samochodami terenowymi
typu spidery. Następnie kolacja w formie bufetu (napój do kolacji)
oraz Orientalne Show - taniec brzucha, wirujący derwisz, folklor
arabski. Powrót do hotelu około 21:00. Cena od 199 zł/os.

Z dziećmi

Mahmya
Wycieczka rozpoczyna się w godzinach porannych transferem
do portu Mahmya i wypłynięciem w kierunku wyspy (rejs ok.
45 min.) Po dopłynięciu do pięknej, piaszczystej plaży Mahmya
chwila relaksu. Następnie wypłynięcie łodzią na pełne morze
i około godziny snorkowania na jednej z najpiękniejszych raf Morza Czerwonego – Sabine (sprzęt snorkowy w cenie). Po snorklingu powrót na wyspę, lunch (woda, soft drinki podczas obiadu
w cenie). Po obiedzie czas na odpoczynek, kąpiele słoneczne oraz
morskie i snorkowanie z plaży. Możliwość skorzystania z atrakcji,
które oferuje Mahmya – Jetlev-Flyer, łódź ze szklanym dnem (za
dodatkową opłatą), boisko do piłki nożnej, siatkowej, parasole
i maty plażowe (w cenie wycieczki). Do dyspozycji gości restauracje, bar oraz punkt pomocy medycznej. Cena od 329 zł/os.

Dla aktywnych

Paradise
Wycieczka morska rozpoczyna się wypłynięciem w morze w godzinach porannych. Postój na pełnym morzu przy rafach koralowych, czas na snorkowanie, możliwość podziwiania raf koralowych, fauny i flory Morza Czerwonego. Następnie dopłyniemy
do wyspy Giftun, gdzie na pięknej, piaszczystej plaży „Paradise”
spędzimy około 3 godzin. Możliwość snorkowania bezpośrednio
z plaży, program animacyjny do dyspozycji gości, parasole, maty,
bar i toalety. Obiad i woda, oraz jeden napój bezalkoholowy w cenie wycieczki. Powrót około 16:30. Cena od 199 zł/os.
Nurkowanie głębinowe
Wycieczka rozpoczyna się wypłynięciem w morze w godzinach
porannych. Krótkie szkolenie na łodzi w języku polskim. Dwa
zanurzenia pod wodę w pełnym akwalungu z instruktorem,
każde zanurzenie pod wodę trwa około 20 minut. Dodatkowo
możliwość snorkowania, obiad na statku i napoje bezalkoholowe
w cenie. Rafy koralowe i ryby na wyciągnięcie ręki, dla zainteresowanych możliwość kursu nurkowego PADI - szczegóły u rezydentów. Cena od 199 zł/os.
Jungle Aqua Park
Wycieczka do największego w Hurghadzie parku wodnego – idealna dla rodzin z dziećmi i nie tylko. Całodzienne all inclusive w aqua
parku wliczone w cenę wycieczki (lunch, przekąski, lody, napoje
bezalkoholowe). Powrót do hotelu wieczorem. Cena ok. 50 USD/os.

Delfinarium
Jedyna taka okazja, żeby obejrzeć show z udziałem przeuroczych
delfinów: salta i skoki oraz różne zabawy z przedmiotami w wodzie i z instruktorem. To niezapomniany i fantastyczny 45-minutowy pokaz sztuczek i umiejętności tych inteligentnych ssaków!
Za dopłatą możliwość pływania z delfinami.

Sporty wodne
Dla aktywnych gości hotele oferują sprzęt do sportów wodnych,
z którego korzystanie jest z reguły płatne. Miła dawka orzeźwienia
i niezapomnianych sportowych emocji po całodniowym upale!

Relaks
Na zakupy do Senzo Mall w Hurghadzie!
Galeria handlowa Senzo usytuowana jest przy Safaga Road 61111.
W galerii m.in.: szereg sklepów, z których wiele reprezentuje
dobrze znane, międzynarodowe marki ale również strefę gastronomiczną, supermarket oraz park rozrywki.
www.senzomall.com
Papas Bar
Nieduży lokal położony tuż przy wejściu na teren Mariny. Wieczorem jest tu zawsze tłoczno i gwarno. DJ-e grają świetną rockową
i popową muzykę do tańca, a odważni mogą spróbować swoich
sił w karaoke. www.papasbar.com
Ekskluzywna zabawa w Little Budda
Na wieczór w ekskluzywnym wydaniu w najdroższej dyskotece
w Hurghadzie nie trzeba nikogo namawiać. Pomimo, że wstęp
kosztuje blisko 20 USD/os, to lokal przyciąga turystów niesamowitym klimatem, wystrojem oraz wyśmienitą muzyką. Można tutaj skosztować świetnych drinków i w gronie przyjaciół spędzić
naprawdę niezapomniany wieczór.
www.littlebuddha-hurghada.com
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Giza
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Premier Le Reve – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy hotel z bogatym programem all inclusive, polecany bardzo wymagającym Klientom, ceniącym wypoczynek w luksusowym
obiekcie o najwyższym standardzie usług.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Hotel dla gości od 16 roku życia.

Program sportowy i animacyjny

Położenie

Bezpłatnie na terenie hotelu oferowane są całodzienne i wieczorne animacje, siłownia, siatkówka plażowa. Za dodatkową opłatą:
centrum SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia turecka, masaże), kryty basen
na dachu hotelu, usługi fryzjerskie, możliwość wypożyczenia rowerów (ok. 10 USD/godzinę).

Należący do sieci Premier luksusowy hotel położony w dzielnicy
Sahl Hasheesh, ok. 22 km od lotniska i ok. 25 km od centrum
Hurghady (bezpłatny shuttle bus).

Plaża
Piaszczysta, prywatna plaża tuż przy hotelu. Leżaki, ręczniki, parasole i materace bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 2 główne restauracje Turquoise i Ossiano oraz restauracje a’ la carte: włoska Bella, śródziemnomorska
Mermaid, japońska Miyako Japanese, indyjska Little Delhi, chińska
Mandarin (do wszystkich wymagany odpowiedni strój), bar przy
basenie i na plaży, lobby bar. Ponadto siłownia i 4 baseny (w tym
jeden podgrzewany zimą oraz jeden z wodą morską i dwa małe
przeznaczone do relaksu), centrum SPA (za dodatkową opłatą),
bankomat, pralnia, sklepy z pamiątkami, apteka.

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie tylko dla osób powyżej 16 roku życia. Ponad 300 komfortowo urządzonych pokoi typu Standard:
2 - osobowe (pow. ok. 49 m2), z łóżkiem małżeńskim lub dwoma
oddzielnymi łóżkami (z możliwością jednej dostawki dla osoby
dorosłej), klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), telefon, TV-sat, sejf, minibar (dodatkowo płatny),
czajnik, taras lub balkon. Widok na ogród, basen lub morze.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-15:00), kolacja (19:00-22:00), późna kolacja
(23:30-00:30) w restauracji Turquoise, świeże owoce (11:0012:00), lekkie przekąski (12:00-17:00), ciasto (15:30-17:30).
Niektóre alkohole importowane, lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe, herbata, kawa, lokalne piwo serwowane w wyznaczonych godzinach i barach. Raz w tygodniu kolacja w jednej
z restauracji a’la carte (śródziemnomorskiej Mermaid, włoskiej
Bella lub chińskiej Mandarin, wymagana wcześniejsza rezerwacja). Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
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Internet
Bezpłatne WiFi na terenie hotelu.
www.plereve.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
Terminy
Kwiecień od
Maj od
Czerwiec od
Lipiec od
Sierpień od
Wrzesień od
Październik od

7

dni

10

dni

11

dni

cena w promocji już od
1 tydz.
2 tyg.
4349
7149
3949
6480
3899
6420
3999
6570
4020
6570
4230
7070
4049
6949

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
7520
12199
6930
11099
6849
10999
7020
11299
7049
11299
7399
12149
7099
11949

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3899 zł

Egipt

Hurghada

Jaz Aquamarine Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

Duży, nowoczesny i luksusowy hotel z rewelacyjną lokalizacją przy samej plaży! Ceniony wśród Gości za bogactwo animacji, dobry serwis
i kuchnię. Dedykowany osobom preferującym aktywny wypoczynek, a także rodzinom z dziećmi.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Royal

Położenie
Imponujący, przestronny kompleks hotelowy położony w południowej części Hurghady. Centrum kurortu, skupiające rozmaite
atrakcje, oddalone jest o kilkanaście minut drogi od hotelu. Do
centrum Sakkali - ok. 17 km, do lotniska - ok. 13 km.

Plaża
Obiekt znajduje się tuż przy prywatnej, piaszczysto-żwirowej plaży. Przy wejściu do morza płytka laguna, idealna do kąpieli dla
najmłodszych. Parasole, leżaki oraz ręczniki na plaży - bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, sklepy, bankomat, 6 restauracji, w tym
główna Topaz oraz restauracje a’la carte (dodatkowo płatne):
włoska La Rocca, Sennara z owocami morza, azjatycka Ginger
i libańska Zaitouna, a także kilka barów: przy plaży, przy basenie,
lobby bar oraz shisha bar i dyskoteka. Ponadto 16 basenów, 4 brodziki i mini aquapark dla najmłodszych gości. Przy plaży aquapark
z 11 zjeżdżalniami oraz jacuzzi. Parasole, leżaki oraz ręczniki na
terenie obiektu - bezpłatnie.

Pokoje
Ponad 1300 komfortowych i gustownie urządzonych pokoi, mieszczących się w 3-piętrowych budynkach hotelowych. Standardowe
pokoje są 2-osobowe (brak możliwości dostawki - możliwe są one
tylko w pokojach superior (2+1) lub rodzinnych. Wszystkie pokoje
wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon,
sejf, lodówkę, mini bar (dodatkowo płatny) oraz balkon lub taras.

Aquapark

a za opłatą opiekunka do dzieci. Ponadto dostępne również:
16 basenów, w tym 4 baseny tylko dla dzieci, aquapark (10:0013:00 i 14:30-16:30) ze zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych, siłownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, 4 korty tenisowe (sprzęt
za dodatkową opłatą), jacuzzi na plaży (w godzinach 10:00-12:00
i 14:00-16:00), boccia, piłka wodna, wodny aerobik, rzutki. Za
opłatą: sporty wodne na plaży, jazda na wielbłądach, centrum
SPA oferujące: saunę, jacuzzi oraz masaże (płatne).

Internet
Bezpłatny dostęp do WiFi na terenie hotelu.
www.jaz.travel.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
3249
4949
Maj od
2470
3599
Czerwiec od
2549
3749
Lipiec od
2849
4249
Sierpień od
2899
4299
Wrzesień od
2749
4120
Październik od
2849
4499
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2970
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5070
7270
4470
6349
4599
6520
5099
7430
5199
7520
4930
7220
5099
7849
4399
1049

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Wyżywienie
Bogata formuła All Inclusive: śniadania (07:00-10:30), obiady
(12:30-14:30), kolacje (18:30-22:00) - wszystkie posiłki w formie
bufetu w restauracji głównej. Ponadto przekąski, ciastka, kanapki,
pizza, burgery (12:00-17:00) oraz podwieczorek (17:00-18:00).
Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe, serwowane w barach w ciągu dnia (10:00-24:00). Formuła All Inclusive nie obejmuje mini-baru i restauracji a’la carte.

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych, wieczorny
show, pokazy tańca, dyskoteka (22:00-02:00, bezpłatne napoje
do 24:00). Dla najmłodszych - mini klub, plac zabaw, brodziki,

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2470 zł
169

Egipt

Hurghada

Stella Di Mare Beach Resort & Spa – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

Doskonały hotel, ceniony wśród gości za piękne rafy koralowe, pyszne jedzenie i wysoki standard obsługi. Znakomity wybór zarówno
dla osób chcących wypocząć, jak i aktywnie spędzić czas.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony w malowniczym ogrodzie w rejonie Makadi Bay,
ok. 30 km od lotniska w Hurghadzie. Lokalizacja w spokojnej zatoce z pięknymi rafami koralowymi daje mnóstwo możliwości do
podglądania podwodnego życia Morza Czerwonego.

W hotelu znajduje się centrum Spa (płatne) - m.in. sauna, jacuzzi,
masaże, salon piękności. Pobyt w hotelu urozmaicają dzienne
i wieczorne animacje oraz liczne atrakcje: siłownia, kort tenisowy,
mini golf, bilard, rzutki, tenis stołowy, centrum nurkowe (część
z wymienionych płatna), dyskoteka (wstęp bezpłatny, napoje za
opłatą). Dla dzieci: mini club, plac zabaw, zjeżdżalnie w hotelu
Stella Di Mare Gardens & Spa, menu i krzesełka w restauracji.

Plaża
Tuż przy hotelu piaszczysta plaża o długości ok. 350 m, z rafą
koralową oddaloną ok. 400 m od brzegu (pomost z zejściem do
morza). Leżaki, parasole i ręczniki na plaży bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby oraz sklepiki z pamiątkami, przechowalnia bagażu, fryzjer, salon piękności, pralnia.
Hotel posiada 2 restauracje (główną Andalus oraz na plaży Sea
Breeze), 2 restauracje a’la carte (włoska Casa Mia i indyjska Taj
Majhal), 2 restauracje a’la carte chińska oraz libańska w hotelu
Stella Di Mare Gardens Resort & Spa (rezerwacja do dwóch wybranych), a także 4 bary (2 przy basenach, na plaży, i lobby bar)
oraz orientalny bar z shishą (płatny). Goście mogą również korzystać z aquaparku w siostrzanym hotelu Stella Di Mare Gardens
Resort & Spa. Do dyspozycji gości: 3 baseny a dla najmłodszych
– 2 brodziki.

Pokoje
Hotel dysponuje ok. 600 pokojami różnych typów, m.in.: przestronne pokoje standardowe (dla 2 osób dorosłych z możliwością
dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej, hotel gwarantuje tylko
1 dostawkę), pokoje rodzinne (2 pokoje połączone drzwiami).
Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę (prysznic, WC, suszarka
do włosów), klimatyzację, TV, telefon, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, mini bar (płatny), sejf, balkon lub taras.

Wyżywienie
Opcja all inclusive obejmuje: śniadania, obiady i kolacje w restauracji głównej Andalus oraz przekąski i lunch w restauracji na
plaży Sea Breeze. Dostępne wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe (w wybranych godzinach we wskazanych restauracjach i barach). Raz na pobyt goście mogą skorzystać z dwóch
(z 4 do wyboru) restauracji a’la carte (indyjskiej i włoskiej oraz
chińskiej i libańskiej w siostrzanym hotelu Stella Di Mare Gardens
Resort & Spa) po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
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Dla rodzin

Internet
Wi-Fi w lobby i na tarasie przy lobby (bezpłatne). Internet w pokojach-płatny.
www.stelladimare.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
2149
2970
Czerwiec od
2299
3149
Lipiec od
2470
3430
Sierpień od
2449
3299
Wrzesień od
2299
3120
Październik od
2280
3280
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2270
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3849
5220
4099
5430
4230
5799
4349
5770
4099
5470
4070
5730
3049
1049

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2149 zł

Egipt

Hurghada

Stella Di Mare Gardens Resort & Spa – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

Tętniący życiem hotel zapewni mnóstwo frajdy amatorom wodnych atrakcji. Dzięki swej lokalizacji w słynącej z pięknych raf koralowych
Zatoce Makadi, sprawdzi się również idealnie na udane wakacje dla miłośników snurkowania i nurkowania. Serdecznie polecamy!
All Inclusive

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Położony w rejonie Zatoki Makadi, w drugiej linii zabudowy tuż za
swoim siostrzanym hotelem Stella Di Mare Beach Resort & Spa.
Port lotniczy w Hurghadzie znajduje się w odległości ok. 33 km
na północ od hotelu.

W ciągu dnia prowadzony jest ciekawy program animacyjny,
a wieczorami przedstawienia i występy. W hotelu oferowane
są również: siłownia, rzutki i tenis stołowy. Dla najmłodszych
przygotowano 2 brodziki, zajęcia w mini klubie, plac zabaw,
zjeżdżalnie, specjalne menu i krzesełka w restauracji. Za opłatą:
kort tenisowy, bilard, mini golf, centrum nurkowe przy plaży hotelu Stella Di Mare Beach, dyskoteka, SPA (m.in. sauna, jacuzzi,
masaże, salon piękności).

Plaża
Hotel położony w drugiej linii brzegowej, dostęp do piaszczysto-żwirkowej plaży z rafą koralową oddaloną ok. 400 m od brzegu
(pomost z zejściem do morza) oddziela jedynie teren siostrzanego hotelu Stella Di Mare Beach Resort & Spa - w zależności od
lokalizacji pokoju plaża znajduje się w zasięgu do 950 m. Z hotelu
kursuje bezpłatny busik do plaży.

Internet
Wi-Fi w lobby dostępne bez opłat. Internet w pokojach - płatny.
www.stelladimare.com

Do dyspozycji gości
Hotel zbudowany w formie wioski wakacyjnej, składa się z budynku
głównego oraz 2-piętrowych willi, oferuje: całodobową recepcję,
lobby, restaurację główną Blue Pharaoh, 2 restauracje a’la carte:
Layali Beirut z kuchnią libańską i Royal Wok z kuchnią chińską (wymagana rezerwacja), kilka barów, w tym przy basenie, na plaży
i w lobby. Na rozległym terenie hotelowym znajduje się 8 basenów
i 2 brodziki dla najmłodszych otoczone tarasami słonecznymi z leżakami, parasolami i ręcznikami w cenie. Dodatkowo w hotelu dostępne (niektóre za opłatą): siłownia, SPA, salon piękności, dyskoteka, bilard, sklepiki z pamiątkami, przechowalnia bagażu, pralnia.

Pokoje
Wybudowany w 2011 roku hotel dysponuje ok. 720 komfortowo
urządzonymi pokojami. Standardowe pokoje 2-os. (z możliwością
1 dostawki) o powierzchni ok. 38m2 są wyposażone w: łazienkę
(wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf, mini bar (płatny dodatkowo), balkon lub taras.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w restauracji głównej Blue Pharaoh oraz przekąski w barze przy basenie
i w restauracji na plaży Sea Breeze, wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa i herbata serwowane w określonych barach i godzinach i w restauracji głównej do posiłków.
Raz na pobyt możliwość zjedzenia kolacji w dwóch wybranych
restauracjach a’la carte hotelu Stella Di Mare Gardens lub sąsiedniego Stella Di Mare Beach.

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2520
3399
Maj od
2080
2820
Czerwiec od
2220
2980
Lipiec od
2380
3270
Sierpień od
2370
3149
Wrzesień od
2220
2970
Październik od
2220
3120
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
1099

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4199
5349
3730
4970
3970
5230
4230
5520
4220
5520
3970
5220
3970
5470
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2080 zł
171

Egipt

Hurghada

LABRANDA Royal Makadi – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

Świetny hotel, atrakcyjnie położony w Zatoce Makadi tuż przy plaży, z dostępem do bajecznych raf koralowych, polecany szczególnie
rodzinom z dziećmi ze względu na liczne animacje oraz organizowane zabawy. Bogata oferta all inclusive, ogromny wybór restauracji
i barów, profesjonalna obsługa - z pewnością zachwyci wszystkich szukających wakacyjnego relaksu gości. Serdecznie polecamy!
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Elegancki, zadbany kompleks hotelowy znajduje się tuż przy
pięknej plaży położonej w spokojnej zatoce Makadi. Do lotniska
w Hurghadzie odległość ok. 30 km.

Plaża
Prywatna piaszczysta plaża tuż przy hotelu. Leżaki, parasole
i ręczniki na plaży dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, sklepy z pamiątkami,
apteka, sejf w recepcji, restauracja główna Blue Lagoon (kuchnia
międzynarodowa oraz wieczory tematyczne), Trattoria Il Mar Rosso
przy plaży serwująca dania w formie bufetu, restauracja a’la carte
Il Rondo z kuchnią włoską, ponadto 4 restauracje przy Labranda
Promanade (wymagana wcześniejsza rezerwacja): grecka Taverna
Paros, kubańska Pequena Habana, amerykański Rock & Roll Burger
House oraz chińska Yum Asian Kitchen and Bar. Na terenie hotelu
także bary: w lobby, na tarasie oraz przy basenie a przy Promenadzie kawiarnia Cafe Cairo oraz lodziarnia Giardino delle Rose. Do
dyspozycji gości również 3 baseny (w tym jeden ze słoną wodą)
i brodzik dla dzieci otoczone dużym tarasem słonecznym (leżaki,
parasole i ręczniki przy basenie bezpłatne). Za opłatą usługi fryzjerskie, prania oraz opiekunka do dzieci.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 500 funkcjonalnie urządzonych pokoi 2-os.
z możliwością jednej dostawki (dla dziecka lub dorosłego).
Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę (prysznic lub wanna,
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, sejf
(bezpłatny), mini bar (płatny dodatkowo; uzupełniany codziennie wodą w cenie), balkon lub taras z widokiem na ogród, basen
lub częściowo na morze. Dostępne również pokoje rodzinne dla
2 osób dorosłych i 2 dzieci do 12 lat.

Wyżywienie
All inclusive obejmuje: śniadania (07:00-11:00), obiady (12:0015:00), kolacje tematyczne (18:30-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej Blue Lagoon. Przekąski (12:00-17:00 i 23:0001:00) i lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne
w wyznaczonych barach (10:00-00:00), w tym przy basenie
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(10:00-do zachodu słońca). Za dopłatą: markowe alkohole, świeżo wyciskane soki, kawy smakowe oraz shisha (17:00-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacji w ciągu dnia i wieczorem. Bezpłatnie: siłownia, siatkówka plażowa, bilard (1 godz./ dzień), squash (1 odz./dzień), ping pong (30min./dzień), rowerki wodne
(30min./dzień). Za dodatkową opłatą: zabiegi pielęgnacyjne
w centrum SPA, sauna, jacuzzi, masaże, korty tenisowe, sporty
wodne przy plaży. Dla dzieci: zajęcia w mini klubie, plac zabaw,
brodzik i menu dla najmłodszych w restauracji.

Internet
Wi-Fi bezpłatne w hotelowym lobby.
www.labranda.com
KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2070
2970
Maj od
1399
2299
Czerwiec od
1799
2999
Lipiec od
2630
4449
Sierpień od
2099
3549
Wrzesień od
1920
3099
Październik od
1599
2699
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2349
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1470

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4799
6299
4020
5520
4520
6520
5699
8699
5199
7599
4720
6699
4199
6020
3170
1499

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1399 zł

Egipt

Hurghada

Albatros Palace Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

Hotel charakteryzuje się świetnym położeniem, przy samym brzegu Morza Czerwonego. Ten luksusowy obiekt doskonale nadaje się
na wymarzone rodzinne wakacje w wyjątkowo komfortowych warunkach.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Internet

Wybudowany w 2008 roku, luksusowy i pełen przepychu rozległy
kompleks hotelowy otoczony basenami i tropikalną roślinnością.
Obiekt położony jest o około 15 min jazdy od lotniska oraz 20 min
jazdy od centrum Hurghady.

Bezpłatne WiFi dostępne jest w recepcji i hotelowym lobby. Za
dodatkową opłatą dostęp do internetu przewodowego w hotelowej kafejce internetowej.
www.pickalbatros.com

Plaża
Prywatna, piaszczysto-żwirowa o długości ok. 500 m. Dla gości
bezpłatnie dostępne są leżaki, parasole, materace oraz ręczniki
plażowe.

Do dyspozycji gości
Recepcja, mini centrum handlowe, bankomat, wypożyczalnia
samochodów, pralnia. Ponadto restauracja główna, restauracje
tematyczne (włoska, śródziemnomorska, azjatycka, meksykańska
i niemiecka) oraz restauracja marokańska a’la carte (wymagana
rezerwacja), 5 barów (w tym w lobby, przy basenie, na plaży),
2 kawiarnie, dyskoteka oraz pub. Do dyspozycji gości 3 baseny
zewnętrzne, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalniami oraz jacuzzi.
Leżaki, parasole, materace oraz ręczniki kąpielowe dostępne są
bezpłatnie.

Pokoje
Obiekt posiada ponad 620 luksusowo wyposażonych pokoi dwuosobowych (z możliwością dostawki). Każdy pokój wyposażony
jest w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację,
mini-bar (płatny), TV-sat, sejf, telefon oraz balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. Ponadto:
przekąski w snack barze oraz lody w barze na plaży, wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe we wskazanych barach
i restauracjach na terenie kompleksu hotelowego w godzinach
10:00-24:00. Dodatkowo płatne: świeżo wyciskane soki, importowane alkohole, napoje w butelkach i puszkach oraz mini bar.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje gościom dzienny i wieczorny program animacyjny.
Ponadto: 3 korty tenisowe (oświetlenie i sprzęt płatne dodatkowo), boisko do siatkówki plażowej, jacuzzi, siłownię oraz aerobik.
Za dodatkową opłatą dostępny jest bilard, centrum nurkowe, centrum SPA, masaże, sauna, jacuzzi oraz sporty wodne na plaży. Dla
najmłodszych hotel posiada mini klub oraz plac zabaw.

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
2820
4330
Czerwiec od
2930
4499
Lipiec od
3030
4599
Sierpień od
3099
4649
Wrzesień od
2930
4470
Październik od
3049
4899
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2999
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5049
7570
5230
7770
5399
8020
5520
8099
5230
7799
5430
8520
4449
1080

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2820 zł
173

Egipt

Hurghada

Caribbean World Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

Komfortowy hotel zapewniający swoim gościom wiele atrakcji, rewelacyjną plażę z centrum sportów wodnych oraz bogate All Inclusive znakomity wybór dla rodzin z dziećmi oraz miłośników sportów wodnych!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Dla rodzin

Położenie
Dobrej klasy, przestronny hotel, położony ok. 55 km od centrum
Hurghady, ok. 4 km od Safagi, a od Soma Bay - ok. 8 km. Położony
w spokojnej okolicy i otoczony egzotycznym ogrodem.

zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin
serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony tuż przy własnej, piaszczystej plaży z łagodnym
zejściem do morza. Leżaki, materace, parasole i ręczniki na plaży
- bezpłatne.

Bogaty program animacyjny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Aerobik, fitness, siłownia, koszykówka, siatkówka plażowa, bilard,
rzutki, waterpolo, boccia, pokazy tańca. Za dodatkową opłatą można skorzystać z centrum SPA (sauna, jacuzzi) oraz centrum sportów
wodnych przy plaży. Dla dzieci - plac zabaw, basen, mini klub.

Do dyspozycji gości

Internet

Hotel w stylu karaibskim, składa się z budynku głównego z całodobową recepcją oraz kilkunastu willi z pokojami. Ponadto restauracja główna (z wydzieloną sekcją dla dzieci) oraz restauracje
tematyczne (raz na pobyt wstęp bezpłatny; wymagana wcześniejsza rezerwacja): Barbeque (dania mięsne i rybne) oraz włoska La
Palma, wiele barów (m.in.: w lobby, bar przy basenie, przy plaży),
shisha corner (za opłatą), amfiteatr, mini centrum handlowe, bankomat, 3 baseny zewnętrzne oraz basen dla dzieci, mini aquapark
z 5 zjeżdżalniami (3 dla dorosłych i 2 dla dzieci) oraz klub dla dzieci.
Leżaki, materace, parasole i ręczniki przy basenach - bezpłatnie.

W recepcji oraz lobby barze bezpłatny dostęp do WiFi (o limitowanej prędkości).
www.caribbeanworldresorts.com

Plaża

Pokoje
Ponad 520 pokoi mieszczących się w niskich, dwupiętrowych willach (brak wind), otoczonych ogrodem. Przestronne i urządzone
ze smakiem 2-osobowe pokoje superior z widokiem na ogród
lub basen (możliwość 1 dostawki). Wszystkie pokoje posiadają:
łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-sat, zestaw do parzenia kawy
lub herbaty, sejf, mini-bar (płatny), balkon lub taras. Za dopłatą
widok na morze (pokoje typu deluxe) a dla rodzin dostępne są
pokoje rodzinne (2 oddzielne pomieszczenia).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w restauracji głównej. Dodatkowo w restauracji Tortuga na plaży
również obiady i kolacje. W ciągu dnia lekkie przekąski oraz
podwieczorek, lody dla dzieci. Wybrane napoje bezalkoholowe
i lokalne alkohole serwowane w wyznaczonych barach w godz.
10:00-24:00. Restauracje tematyczne raz na pobyt bezpłatnie
(wymagana wcześniejsza rezerwacja). Napoje w dyskotece po
godz. 24:00 dodatkowo płatne. Hotel zastrzega sobie prawo do
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Aquapark

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2680
3799
Maj od
2149
3020
Czerwiec od
2299
3199
Lipiec od
2449
3449
Sierpień od
2420
3349
Wrzesień od
2299
3220
Październik od
2230
3249
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4349
5849
3930
5399
4099
5699
4430
6099
4399
5930
4199
5720
4070
5770
1049

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2149 zł

Egipt

Hurghada

Albatros Citadel – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

Znakomitej klasy hotel ze świetną lokalizacją przy samej plaży i unikatową architekturą. Każdy pokój posiada widok na morze!

All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Hotel położony w ekskluzywnej część Hurghady – w spokojnej
dzielnicy Sahl Hasheesh. Jest on przykładem architektury śródziemnomorskiej w Egipcie. Bliskość centrum Hurghady pozwala
na zwiedzanie miasta. Odległość od lotniska ok. 20 km.

Plaża
Prywatna piaszczysta plaża o długości ok. 1,5 km. Przy hotelu
3 sztuczne laguny, w tym jedna z łagodnym wejściem do wody
i przystań. Bezpośrednio przy hotelu rafa koralowa. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży i przy basenie są bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Hotel zbudowany został w 2008 r. Posiada całodobową recepcję,
lobby, bankomat, sklep z pamiątkami, aptekę, pralnię (płatne),
salon piękności i fryzjera (płatny), centrum spa (płatne). Do
dyspozycji gości są 2 restauracje („The Citadel” i „Harbour Inn”),
3 restauracje tematyczne (wymagana rezerwacja do restauracji
włoskiej oraz orientalnej, azjatycka ogólnodostępna), 6 barów
(2 przy basenie, 3 na plaży, w lobby), kącik z lodami oraz shisha
bar (płatny). Ponadto 3 baseny ze słodką wodą o nieregularnych
kształtach na kilku poziomach i brodzik dla dzieci.

Pokoje
Hotel dysponuje ok. 500 przestronnymi pokojami. Wyposażone
są w łazienkę (prysznic lub wanna, wc), indywidulanie sterowaną
klimatyzację, sejf, telefon, TV, mini bar (płatny), zestaw do kawy
i herbaty, balkon.

Wyżywienie
All inclusive obejmuje: śniadanie i kolację oraz nocne przekąski
w restauracji „The Citadel”, obiad i popołudniowe przekąski w restauracji „Harbour Inn”. Kolacje możliwe są również w restauracjach tematycznych (po wcześniejszej rezerwacji). Hotel oferuje
wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Lobby bar
czynny 24 h na dobę (napoje bezalkoholowe całą dobę, alkoholowe w godzinach 10:00-2:00). W lobby barze podawane są również
śniadania kontynentalne w godzinach 05:00-07:00. Świeżo wyciskane soki i napoje butelkowane nie są objęte opcją all inclusive.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje dzienne i wieczorne animacje i zabawy prowadzone
przez międzynarodowy zespół, m.in.: rzutki, bilard, lekcje tańca,

Dla rodzin

boccia, siatkówka plażowa, tenis na plaży, zajęcia aerobiku. Do
dyspozycji gości są dodatkowo: sporty wodne i motorowe na
plaży (płatne), siłownia, centrum fitness, centrum Spa (masaże, łaźnia turecka, sauna - płatne), muzyka na żywo. Bezpłatnie
można wypożyczyć sprzęt do snurkowania. W hotelu znajduje się
dyskoteka. Dla dzieci: brodzik, 2 place zabaw, mini club, animacje,
pokój gier, opiekunka (płatna).

Internet
Dostęp do Internetu bezpłatny w pokojach (połączenie przez kabel telefoniczny do laptopa). Wi-Fi bezpłatne, dostępne w lobby,
shisha barze i kawiarni.
www.pickalbatros.com
KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2949
5020
Maj od
2949
4620
Czerwiec od
3099
4849
Lipiec od
3199
4970
Sierpień od
3270
4999
Wrzesień od
3099
4820
Październik od
3199
5199
Cena za os. dorosłą na dost. już od
3070
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
1020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5199
8020
5199
7970
5520
8349
5699
8649
5799
8699
5520
8399
5699
9020
4799
1049

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2949 zł
175

Egipt

Hurghada

Gravity Sahl Haseesh (ex Ocean Breeze) – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

Hotel zachwyca oryginalną architekturą i malowniczą lokalizacją przy pięknym odcinku wybrzeża Morza Czerwonego. Spokojne sąsiedztwo
hotelu zapewni błogi relaks i beztroski wypoczynek z dala od miasta, czy to na plaży, czy przy jednym z wielu basenów. Dla pragnących
rozrywki również nie zabraknie atrakcji - na rozległym terenie hotelu zawsze coś się dzieje.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel zlokalizowany w spokojnej okolicy Zatoki Sahl Hasheesh,
ok. 25 km na południe od centrum Hurghady. Dla amatorów
snurkowania możliwość podglądania podwodnej fauny i flory
w sąsiedztwie hotelu. Port lotniczy w Hurghadzie znajduje się
w odległości ok. 20 km na północ od hotelu.

W ciągu dnia oraz wieczorami prowadzony jest program animacyjny, zajęcia sportowe, a wieczorami przedstawienia i muzyka na
żywo w amfiteatrze zlokalizowanym przy plaży. W hotelu oferowane są również: siłownia, rzutki, siatkówka, tenis stołowy. Dla
dzieci przygotowano brodzik, zajęcia w mini klubie, mini disco,
nieduży plac zabaw i wysokie krzesełka w restauracji. Za opłatą:
bilard, SPA (m.in. sauna, jacuzzi, masaże, salon piękności).

Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża, z rafą koralową oddaloną ok. 300 m
od brzegu. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Otwarty w 2018 roku hotel składa się z 5-piętrowego budynku
głównego i szeregowych jednopiętrowych willi. W hotelu: całodobowa recepcja, lobby, restauracja główna oraz 3 restauracje
a’la carte: włoska, meksykańska i brazylijska, kilka barów, w tym:
przy basenie, na plaży i w lobby. Na rozległym terenie hotelowym
7 basenów otoczonych tarasami słonecznymi (leżaki, parasole
i ręczniki w cenie). Dodatkowo w hotelu dostępne (niektóre za
opłatą): siłownia, SPA, salon piękności, amfiteatr, bilard, centrum
konferencyjne, centrum sportów wodnych (kite, windsurfing,
centrum nurkowe).

Pokoje
Hotel posiada 432 przestronne, nowocześnie urządzone pokoje,
z czego ponad połowa zlokalizowana jest w budynku głównym,
a pozostałe w szeregowych jednopiętrowych willach. Standardowe pokoje 2-os. (z możliwością dostawki) wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację,
TV-sat, telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar
(płatny dodatkowo), balkon lub taras.

Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania, obiady i kolacje zazwyczaj w formie bufetu a także przekąski serwowane w wyznaczonym barze,
wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa i herbata serwowane w określonych barach na terenie hotelu w godz.
10:00-24:00 i w restauracji głównej do posiłków. Raz na pobyt
możliwość zjedzenia kolacji w wybranej restauracji a’la carte - wymagana wcześniejsza rezerwacja. Dodatkowo płatne: markowe
alkohole, świeżo wyciskane soki, specjalne kawy, restauracje a’la
carte oraz inne niewymienione powyżej napoje i posiłki.
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Internet
Internet Wi-Fi w lobby i pomieszczeniach ogólnodostępnych
bez opłat.
www.orbitalliance.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2699
3799
Maj od
2399
3470
Czerwiec od
2520
3670
Lipiec od
2799
4049
Sierpień od
2630
3770
Wrzesień od
2520
3649
Październik od
2499
3770
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
1099

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4770
6599
4349
6130
4549
6399
5020
7099
4730
6630
4549
6430
4520
6630
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2399 zł

Egipt

Hurghada

Sea Star Beaurivage – Hurghada
Kategoria lokalna:

*****

+

Bardzo dobrej klasy hotel, ceniony ze względu na najwyższej jakości serwis i znakomite jedzenie. Polecany wymagającym Klientom, którzy
szukają spokojnego wypoczynku.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Kameralny hotel, z którego rozpościera się piękny widok na Morze
Czerwone. Odległość od starego centrum Hurghady to jedynie ok.
2 km, a od lotniska w Hurghadzie ok. 15 km.

Dla dzieci i dorosłych: tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna i siatkowa, dyskoteka oraz wieczorny program rozrywkowy. Ponadto:
siłownia, jacuzzi, masaże, sauna, łaźnia turecka, bilard, mini golf,
sporty wodne na plaży: centrum nurkowania, windsurfing oraz
kitesurfing (niektóre z wymienionych dodatkowo płatne).

Plaża
Obiekt położony jest bezpośrednio przy piaszczystej, prywatnej
plaży. Leżaki, parasole, materace oraz ręczniki kąpielowe na plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego oraz dwóch 4-piętrowych
skrzydeł. Całodobowa recepcja, 4 windy, punkt wymiany walut,
bankomat, sklepiki z pamiątkami, pralnia (płatne). Dla gości
przygotowano: 3 restauracje (główną oraz 2 a’la carte - włoską
i z owocami morza), bary: przy basenie i na plaży, a także pub
On the Rocks, kawiarnię Star i dyskotekę Subway. Przy hotelu
znajdują się 2 baseny (w jednym wydzielona sekcja dla dzieci).
Leżaki, parasole, materace oraz ręczniki kąpielowe przy basenie
bezpłatne.

Pokoje
Ponad 290 gustownie i wygodnie urządzonych pokoi 2-osobowych (możliwość 1 dostawki) wyposażonych w łazienkę (wanna,
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), mini bar (płatny) oraz balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje serwowane w formie bufetu w restauracji głównej. Dodatkowo: późne śniadania, przekąski w barze na plaży i restauracji, słodki podwieczorek, lody
dla dzieci w barze włoskim. Ponadto wybrane lokalne napoje
chłodzące, lokalne alkohole, kawa, herbata dostępne w wyznaczonych barach. Dostępna woda mineralna z dystrybutorów. Dodatkowo płatne: alkohole importowane, świeżo wyciskane soki,
espresso, cappuccino, kawa po turecku, napoje butelkowane,
a także restauracja a’la carte (rybna). Raz w tygodniu możliwość
skorzystania z włoskiej restauracji a’la carte bezpłatnie (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Hotel zastrzega sobie prawo do
zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin
serwowania posiłków).

Internet
W pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu dostęp do WiFi
za opłatą
www.seastarbeaurivage.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1880
2449
Czerwiec od
1999
2599
Lipiec od
2220
2949
Sierpień od
2180
2849
Wrzesień od
2080
2749
Październik od
2020
2749
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1070

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3399
4349
3599
4520
3970
5199
3899
5020
3730
4849
3630
4849
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1880 zł
177

Egipt

Hurghada

Jungle Aqua Park – Hurghada
Kategoria lokalna:

+

****

Posiada niezwykle szeroką ofertę rekreacyjną, zarówno dla tych bardziej oraz mniej aktywnych. Idealny dla rodzinnego wypoczynku
ze względu na wspaniały - największy w Hurghadzie park wodny!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Komfortowy hotel położony ok. 20 min. jazdy od centrum
Hurghady i 15 min. od lotniska. Hotel składa się z budynku głównego i bungalowów, a w pobliżu zespołu hotelowego znajduje się
centrum handlowe oraz sklepy z pamiątkami.

Całodzienny program animacyjny, aerobik, aqua aerobik, boisko
do piłki nożnej, stół do ping-ponga, mini golf, szachy, korty tenisowe, tenis stołowy oraz siłownia. Dodatkowo płatne: rakiety
do tenisa, oświetlenie kortów, bilard, sala gier video, masaże,
sauna, jacuzzi, SPA, nurkowanie oraz sporty wodne przy plaży
Dana. Dla najmłodszych: animacje, plac zabaw, brodziki, mini
klub, mini disco, dziecięcy aqua park, menu oraz krzesełka dla
dzieci w restauracji.

Plaża
Usytuowany ok. 900 m od pięknej, piaszczystej plaży należącej
do hotelu Dana Beach (przejście przez ulicę). Na plażę kursuje
bezpłatny bus hotelowy (08:30-17:00) co ok. 30 min. Parasole,
leżaki oraz materace na plaży - bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, liczne restauracje, m.in.: główna Mediterranean z kuchnią śródziemnomorską, orientalna Tagine, azjatycka,
niemiecka Zum Kaiser, włoska Alfredo, 9 barów zlokalizowanych
na terenie całego kompleksu oraz na plaży, a także kawiarnia.
Ponadto w hotelu znajduje się bankomat, telefon, przechowalnia
bagażu, pralnia, apteka, mini market (część z nich dodatkowo
płatna). Hotel posiada 14 lagunowych basenów, połączonych
mostami i kanałami wodnymi oraz największy w Hurghadzie
aquapark z 35 zjeżdżalniami (21 dla dorosłych oraz 14 dla dzieci)
- parasole, leżaki przy basenach dostępne bezpłatnie.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 860 przestronnych, komfortowych pokoi
mieszczących się w niewysokich budynkach (bungalowach).
Standardowe pokoje są 2-os. z możliwością dostawki. Wszystkie
pokoje wyposażone są w: łazienkę (prysznic, WC, suszarka do
włosów), klimatyzację, TV sat., telefon, sejf (bezpłatny), mini bar
(płatny) oraz balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje serwowane w formie
bufetu. Ponadto: przekąski, podwieczorek, lody i naleśniki w wybranych barach oraz późne kolacje w restauracji Tagine. Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych
barach i restauracjach w godz. 10:00-24:00. Dodatkowo płatne:
świeżo wyciskane soki, importowane alkohole, napoje w butelkach i puszkach oraz mini bar. Hotel zastrzega sobie prawo do
zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin
serwowania posiłków).
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Aquapark

Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do WiFi.
www.pickalbatros.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2899
4220
Maj od
2570
3870
Czerwiec od
2720
4070
Lipiec od
3320
5199
Sierpień od
2949
4299
Wrzesień od
2720
4049
Październik od
2849
4499
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5049
7270
4630
6799
4899
7049
5899
9020
5270
7520
4899
7099
5099
7849
1049

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2570 zł

Egipt

Hurghada

LABRANDA Club Makadi – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Świetna lokalizacja - bezpośrednio przy malowniczej zatokowej plaży, zapierające dech w piersiach zachody słońca i dostęp do bajecznych
raf koralowych sprawią, że będą to niezapomniane wakacje! Dodatkowym atutem jest Promenada Makadi z możliwością wyboru spośród
restauracji serwujących dania z całego świata.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Hotel znajduje się w spokojnej zatoce Makadi Bay - spokojnej
zatoce z pieknymi rafami koralowymi. Do centrum miasta ok.
35 km, a do lotniska w Hurghadzie ok. 30 km.

Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża hotelowa o długości 200 m. Leżaki,
parasole i ręczniki plażowe bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, 3 restauracje: główna,
Makadi Beach Art Deco w pobliżu plaży oraz a’la carte Oriental Grill House i Sea Treasure Fish na plaży (dodatkowo płatne).
Ponadto bary w lobby, przy basenie i na plaży, a także basen ze
słodką wodą i brodzik dla dzieci (leżaki, parasole i ręczniki przy
basenie bezpłatnie). Za dodatkową opłatą usługi prania, fryzjerskie i opiekunka do dziecka. Goście hotelu Labranda Club Makadi
mają dostęp do Promenady Labranda, przy której znajduje się
kilka lokali gastronomicznych (za opłatą): grecka Taverna Paros,
kubańska restauracja Pequeña Habana, amerykański Rock & Roll
Burger House, chińska Yum Asian Kitchen & Bar, kawiarnia Café
Cairo i lodziarnia Giardino delle Rose.

Pokoje
339 pokoi rozlokowanych w dziewięciu 2-piętrowych budynkach,
z balkonem lub tarasem i widokiem na basen, ogród lub częściowo na morze (odpłatnie). Pokoje Superior wyposażone w łazienkę
(wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, telefon, TV sat, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz
minibar (dodatkowo płatny). Dostępne również pokoje rodzinne z
możliwością zakwaterowania 2 osób dorosłych i 2 dzieci do 12 lat.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (06:30-11:00) w formie bufetu w restauracji głównej, obiady (12:00-15:00) w formie bufetu w restauracji Makadi Beach Art Deco oraz kolacje w formie bufetu lub a’la
carte w wybranej restauracji (głównej, Makadi Beach Art Deco
lub Oriental Grill House – wymagana wcześniejsza rezerwacja).
W ciągu dnia kawa i ciasto (10:00-12:00), przekąski (15:00-17:00)
oraz wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00, od 00:00-10:00 wszystkie napoje dodatkowo płatne). Oferta All Inclusive nie zawiera świeżo

Dla rodzin

wyciskanych soków oraz importowanych napojów alkoholowych.
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych
formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, m.in.: aerobik
w wodzie, tenis stołowy, siatkówka plażowa, konkursy, zabawy
i przedstawienia. Bezpłatnie siłownia a za dodatkową opłatą: sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, usługi pielęgnacyjne w centrum SPA,
kort tenisowy i sporty wodne. Dla dzieci – miniklub i plac zabaw.

Internet
Bezpłatne Wi-Fi w ogólnodostępnej części hotelu.
www.labranda.com
KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2499
3249
Maj od
1999
2799
Czerwiec od
2320
3349
Lipiec od
2920
4449
Sierpień od
2620
3849
Wrzesień od
2449
3430
Październik od
2080
3049
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2199
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
870

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4520
5770
3770
5099
4220
5930
5299
7849
4799
6849
4520
6070
3899
5520
2899
899

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł
179

Egipt

Hurghada

Lemon & Soul Makadi Bay – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

W Lemon & Soul Makadi Bay zapach owoców cytrusowych przenika lobby, a dzieła sztuki rozlokowane na terenie hotelu inspirowane
cytryną wywołują uśmiechy na twarzach gości. To idealne miejsce na wypełnione zabawą wakacje! Hotel tylko dla dorosłych.
All Inclusive

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Nadmorski hotel przeznaczony wyłącznie dla gości od 16 roku
życia. Niewielki, butikowy obiekt, usytuowany przy pięknej naturalnej zatoce, między pustynnymi wydmami i malowniczymi
górami, w pobliżu Morza Czerwonego, z dostępem do prywatnej
plaży. Do centrum Hurghady ok. 35 km a do lotniska ok. 30 km.

Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża hotelowa o długości ok. 500 m położona jest w odległości ok. 900 m od hotelu. Dojście do plaży
ulicą, hotel zapewnia również bezpłatny transport. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży dostępne bezpłatnie.

bie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive
(np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje, m.in.: rzutki, piłka wodna, siatkówka plażowa, aerobik w wodzie, bilard, wieczorne przedstawienia.
Za dodatkową opłatą: zabiegi pielęgnacyjne w spa, sporty wodne, siłownia w hotelu Labranda Club Makadi.

Internet
Bezpłatne Wi-Fi w części ogólnodostępnej.
lemonandsoul.com

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, główna restauracja Zesty, pizzeria, bary:
Lime 19, bar na dachu Sundowner, bar na plaży Lemon & Soul,
a także dodatkowo płatne: bar przy basenie “Cocobar” i lodziarnia Gelateria. Ponadto 2 baseny (podgrzewane zimą, leżaki,
parasole i ręczniki dostępne bezpłatnie). Goście hotelowi mają
również dostęp do Promenady Labranda, znajdującej się między
pobliskimi hotelami Labranda Royal Makadi i Labranda Club Makadi. Przy Promenadzie szeroka gama lokali gastronomicznych
z wyborem potraw dla każdego (dodatkowo płatne).

Pokoje
Hotel posiada 281 nowocześnie urządzonych pokoi rozlokowanych w ośmiu dwupiętrowych budynkach. Wszystkie pokoje
z balkonem lub tarasem i widokiem na ogród lub basen, wyposażone w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, telefon, TV sat, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy
i herbaty, mini bar (za dodatkową opłatą, bezpłatnie uzupełniana
codziennie lokalna woda mineralna).

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (06:30-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:00-15:00), przekąski (15:00-17:00) i kolacja
(18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej Zesty, wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
serwowane w wyznaczonych barach (10:00-00:00). Jeden raz
podczas pobytu kolacja w wybranej restauracji przy Promenadzie
Makadi (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Hotel zastrzega so-
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KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2330
2999
Maj od
1880
2570
Czerwiec od
2199
3049
Lipiec od
2699
3999
Sierpień od
2449
3499
Wrzesień od
2280
3130
Październik od
1949
2770
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2270

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4230
5349
3570
4720
4020
5430
4930
7099
4520
6270
4230
5570
3699
5049
3099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1880 zł

Egipt

Hurghada

Sea Gull Beach Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Hotel dobrze znany polskim Gościom, chętnie wybierany ze względu na dobry serwis oraz doskonałą lokalizację w centrum Hurghady!
Oferuje bogaty program all inclusive (dostępny 24 godz.!) oraz aquapark za rozsądną cenę.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Wygodny hotel położony w centrum Hurghady (Sakkala). W okolicy hotelu znajdują się liczne atrakcje kurortu jak: centrum handlowe,
restauracje, bary i dyskoteki. Do lotniska ok. 8 km.

Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy piaszczystej, prywatnej
plaży z łagodnym zejściem do morza. Leżaki, parasole i materace
oraz ręczniki na plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Częściowo odnowiony w 2016 r., składa się z dwóch budynków
głównych - Sea Gull Club i Sea Gull Resort. Całodobowa recepcja,
sklepiki z pamiątkami, kilka restauracji i barów, m. in.: 2 restauracje główne: Cleopatra i Nefertiti, bar przy plaży, bary przy basenie
oraz pub i dyskoteka. Hotel posiada 3 baseny, brodzik dla dzieci
i park wodny (9 zjeżdżalni: 3 dla dorosłych i 6 dla dzieci). Leżaki,
parasole i materace - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 700 wygodnie urządzonych, standardowych
pokoi 2-osobowych (możliwość dostawki). W każdym pokoju
znajduje się łazienka (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzacja, sejf (bezpłatny), TV-sat, mini bar (płatny),
telefon oraz balkon lub taras. Nasi Goście kwaterowani są w części
Resort lub Club, w zależności od dostępności pokoi.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu serwowane w restauracjach głównych. W barach rozmieszczonych na
terenie kompleksu hotelowego serwowane są przekąski i lody,
wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (ciepłe i zimne) dostępne są we wskazanych barach. Restauracje a’la carte
- restauracja chińska oraz obrotowa Captain Nemo (dodatkowo
płatne), restauracja Fisherman (rybna) - raz na pobyt w cenie (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Dodatkowo płatne: alkohole
importowane, świeżo wyciskane soki, espresso, cappuccino, kawa
po turecku. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Animacje w ciągu dnia i wieczorami. Ponadto: siatkówka plażowa,
piłka wodna, gimnastyka w wodzie, tenis stołowy, squash, bilard,

Aquapark

mini golf, kort tenisowy, kino i teatr, siłownia, masaże, sauna, łaźnia turecką oraz spa (część z tych atrakcji może być dodatkowo
płatna). Raz na pobyt goście mogą korzystać bezpłatnie z tenisa,
squasha, zajęć fitness i bilarda (2 godz. na pobyt). Dla najmłodszych - plac zabaw, brodzik, zjeżdżalnie. Na plaży (za dodatkową
opłatą) centrum nurkowania, windsurfing.

Internet
Darmowy dostęp do WiFi tylko w barze na plaży w części Sea Gull
Club od 10:00-18:00; po godzinie 18:00 lub w innych miejscach
hotelu dostęp do WiFi płatny. Brak internetu w pokojach.
www.hurghadaseagull.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2330
3049
Maj od
2049
2749
Czerwiec od
2149
2849
Lipiec od
2270
3070
Sierpień od
2320
3099
Wrzesień od
2220
2999
Październik od
2199
3120
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1070

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4070
5270
3699
4849
3849
5020
4049
5399
4130
5430
3970
5270
3930
5470
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2049 zł
181

Egipt

Hurghada

Aqua Vista Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel należący do sieci Pickalbatros - bardzo lubianej przez gości ze względu na wysoką jakość usług i bogatą formułę All
Inclusive. Rozległy kompleks hotelowy z licznymi atrakcjami i wygodnymi pokojami zapewni wyśmienity wypoczynek wszystkim gościom.
Polecany dla rodzin z dziećmi!
All Inclusive

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Otwarty w 2008 r., odnowiony w 2017 r., nowoczesny hotel
otoczony ogrodem i palmami. Hotel łączy w sobie elegancję
i nowoczesność. Należy do znanej i słynącej z wysokiej jakości
usług sieci Pickalbatros. Do lotniska w Hurghadzie ok. 7 km, a do
centrum ok. 15 km.

Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża w siostrzanym hotelu Beach Albatros
Resort (ok. 700 m od hotelu Aqua Vista). Bezpłatny bus, który
zawozi gości na plażę kursuje co ok. 30 min. Leżaki, parasole,
materace na plaży - bezpłatne.

usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania
posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny: zajęcia sportowe, aqua
aerobik, siatkówka, boccia, rzutki, wieczorne show, ponadto możliwość korzystania z parku wodnego w sąsiednim hotelu Albatros
Aqua Park, plac zabaw i mini klub dla dzieci (4-12 lat). Za dodatkową opłatą kort tenisowy z wypożyczalnią sprzętu.

Internet
WiFi dostępne bezpłatnie na terenie hotelu.
www.pickalbatros.com/de/hotels-resorts/aqua-vista-resort/

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, bankomat, sklepiki z pamiątkami, 3 restauracje z posiłkami serwowanymi w formie bufetu: Soprano (kuchnia włoska), Saffron (kuchnia orientalna) i L’Asiatique (kuchnia
azjatycka), 5 barów (m.in. Olympus w lobby, White przy basenie,
Sport i Millenium oraz bar z shishą - dodatkowo płatny). Ponadto
4 baseny (w tym jeden na dachu budynku głównego, jeden dla
dzieci i jeden podgrzewany w sezonie zimowym). Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne. Za dodatkową opłatą usługi prania
oraz opiekunka do dzieci.

Pokoje
Hotel oferuje prawie 300 pokoi zlokalizowanych w siedmiu
2-piętrowych budynkach (brak wind). Standardowe pokoje
dwuosobowe (z możliwością 1 dostawki) są elegancko umeblowane i wyposażone w lazienkę (WC, prysznic, suszarka do
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-sat,
sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, mini bar (dodatkowo płatny) oraz balkon lub taras z widokiem na ogród lub
basen. Dostępne również pokoje rodzinne z 2 sypialniami i jedną
wspólną łazienką.

Wyżywienie
All inclusive obejmuje: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00), obiad (12:30-14:30) oraz kolację (18:30-21:30)
i późną kolację (22:00-24:00) w wyznaczonej restauracji. Przekąski w barze Sport (12:30-16:00) oraz szeroki wybór lokalnych
napoi bezalkoholowych i alkoholowych (10:00-24:00) w wyznaczonych barach. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu
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KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2480
3399
Maj od
2199
3099
Czerwiec od
2320
3280
Lipiec od
2399
3370
Sierpień od
2470
3399
Wrzesień od
2320
3249
Październik od
2430
3649
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
1070

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4399
5930
4020
5520
4220
5730
4349
5970
4470
6020
4220
5770
4399
6430
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2199 zł

Egipt

Hurghada

Alf Leila Wa Leila – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Hotel polecamy głównie rodzinom z dziećmi, ze względu na jego bajkową architekturę oraz liczne atrakcje na terenie hotelu i bogatą ofertę
rekreacyjną.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Wygodny hotel znanej egipskiej sieci hotelowej, stylizowany na
orientalny pałac, składający się z kilku dwupiętrowych pawilonów tworzących patio z basenami i ogrodami. Hotel znajduje się
w odległości ok. 18 km od centrum Hurghady i 13 km od lotniska.

Plaża
Usytuowany jest ok. 900 m od żwirowo- piaszczystej plaży należącej do hotelu Dana Beach. Należy przejść przez ulicę lub można
skorzystać z bezpłatnego busa hotelowego kursującego co ok.
30 minut w godzinach 8:00-17:00. Na plaży parasole, leżaki oraz
materace - bezpłatnie.

pobyt), tenis ziemny (raz na pobyt) - konieczna uprzednia rezerwacja. Ponadto plac zabaw dla dzieci, klub dziecięcy, brodzik
ze zjeżdżalniami oraz wstęp do Muzeum Egipskiego i na pokaz
Alf Leila Wa Leila Fantasia. Za dodatkową opłatą: bilard, masaże,
jacuzzi, sauna, spa, wstęp do Jungle Aqua Park, salon piękności,
centrum nurkowe oraz sporty wodne przy plaży Dana.

Internet
Bezpłatne WiFi w recepcji i pokojach. Kącik internetowy dodatkowo płatny.
www.pickalbatros.com

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, centrum handlowe, bankomat, pralnia, dyskoteka, teatr. Na terenie hotelu znajduje się restauracja główna Lou
Marche (bufet międzynarodowy), restauracje tematyczne serwujące dania kuchni włoskiej, marokańskiej i azjatyckiej oraz bary m.in.
na plaży, w lobby Tamraya, Oasis Bar, Aladdin Bar oraz La Maison
Arab. Ponadto 7 basenów oraz brodzik dla najmłodszych. Leżaki,
parasole i ręczniki przy basenie - bezpłatnie. Możliwość odpłatnego
korzystania z pobliskiego aqua parku w hotelu Jungle Aqua Park.

Pokoje
Około 550 gustownie urządzonych pokoi 2-osobowych (możliwa dostawka). Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę
(prysznic lub wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyzację,
mini bar (dodatkowo płatny), TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny)
oraz balkon lub taras.

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2949
4299
Maj od
2249
3099
Czerwiec od
2320
3249
Lipiec od
2420
3320
Sierpień od
2470
3370
Wrzesień od
2349
3220
Październik od
2420
3570
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4399
5849
4020
5430
4130
5599
4299
5799
4399
5899
4199
5630
4299
6220
1049

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Wyżywienie
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje serwowane w restauracji
głównej Lou Marche. W ciągu dnia przekąski w restauracji Tagine
oraz lody. Kawa, herbata, wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe oraz butelkowana woda mineralna serwowane
w wyznaczonych barach na terenie kompleksu. Ciepłe napoje dostępne całą dobę w lobby barze Tamraya. Hotel zastrzega sobie
prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np.
godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Programy animacyjne, m.in.: siatkówka, fitness, siłownia, rzutki,
mini golf (raz na pobyt), jazda konna i na wielbłądzie (raz na

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2249 zł
183

Egipt

Hurghada

Ali Baba Palace – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel, polecany osobom aktywnym i lubiącym rozrywkę oraz rodzinom z dziećmi. Dodatkowym atutem jest jeden
z największych kompleksów basenowych!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Aquapark

Hotel wraz z sąsiednim hotelem Aladdin Beach Resort tworzy
rozległy wakacyjny kompleks, pięknie wkomponowany w zielony
ogród. Do centrum Hurghady ok. 12 km i ok. 9 km od lotniska.

sco, mini club dla dzieci. Goście mogą skorzystać z nowego Aqua
Parku (bezpłatnie; 6 zjeżdżalni dla dzieci i 8 dla dorosłych) lub lodowiska - opłata ok. 3 EUR/30 min. Ponadto siłownia, salon masażu,
kręgielnia, sauna, bilard i centrum nurkowe (za dodatkową opłatą).

Plaża

Internet

Obiekt położony jest przy prywatnej, piaszczysto-żwirowej plaży
z pomostem. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne.

Internet WiFi w lobby dodatkowo płatny.
www.alibabapalace.com

Położenie

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego z lobby i recepcją (dostępne bezpłatne sejfy) oraz niewielkich jednopiętrowych budynków
rozlokowanych na rozległym terenie. Na terenie obiektu: restauracja główna (kuchnia międzynarodowa), dwie restauracje tematyczne: włoska i orientalna, restauracja a’la carte z owocami
morza (dodatkowo płatna), lobby bar, pub, bar przy basenie, bar
na plaży oraz kawiarnia orientalna z shishą. Hotel posiada jeden
z największych kompleksów basenów w Hurghadzie oraz Aqua
Park (nielimitowany dostęp do 14 zjeżdżalni dla dorosłych i dla
dzieci)! Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne.

Pokoje
Ponad 750 pokoi usytuowanych w niewielkich budynkach, położonych na rozległym terenie hotelowym. Praktycznie urządzone
pokoje 2 -osobowe typu standard (możliwa tylko jedna dostawka), wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka
do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, mini bar (dodatkowo płatny). Pokoje posiadają balkon lub
taras, większość z widokiem na ogród, basen lub morze.

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2749
3870
Maj od
2049
2849
Czerwiec od
2199
2980
Lipiec od
2330
3270
Sierpień od
2220
2999
Wrzesień od
2199
2970
Październik od
2120
2999
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2220
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1099

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4199
5430
3770
5020
3930
5230
4230
5799
4049
5349
4020
5299
3899
5349
2970
1149

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej, przekąski między głównymi posiłkami w barze na
plaży i przy basenie, kawa i ciasteczka w lobby barze oraz w barze
przy basenie. Wybrane napoje bezalkoholowe i lokalne napoje
alkoholowe w lobby bar, w barze na plaży i przy basenie. Napoje
serwowane w dyskotece po 23:00 płatne są dodatkowo.

Program sportowy i animacyjny
Urozmaicony program animacyjny w ciągu dnia i wieczorami. Bogata oferta sportowa (część atrakcji za dodatkową opłatą): 2 korty
tenisowe, tenis stołowy, siłownia, mini boisko do piłki nożnej, piłka
wodna, siatkówka plażowa, mini golf, plac zabaw, brodzik, mini di-
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Wyloty w: czwarki i niedziele
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2049 zł

Egipt

Hurghada

Aladdin Beach Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Idealny hotel na rodzinny wypoczynek – duży zielony teren, bogactwo atrakcji i animacji oraz aquapark w hotelu Ali Baba Palace!

All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Aquapark

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Komfortowy, otoczony rozległym ogrodem hotel położony w odległości ok. 12 km od centrum Hurghady oraz ok. 9 km od lotniska.

Animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia, wieczorne show, siłownia (10:00-19:00), siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, tenis
ziemny (oświetlenie kortu płatne dodatkowo), centrum fitness,
aerobik, aquapark w hotelu Ali Baba Palace. Dodatkowo płatne
są: centrum SPA (sauna, masaże, jacuzzi, łaźnia turecka, solarium),
jazda konna, bilard, sporty wodne na plaży. Dla najmłodszych dostępny jest brodzik, plac zabaw, mini klub, krzesełka w restauracji.

Plaża
Prywatna, piaszczysto-żwirowa plaża bezpośrednio przy hotelu.
Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe dostępne są bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz. (z bezpłatnymi sejfami), mini centrum handlowe, pralnia, kantor, bankomat, przechowalnia bagażu, dyskoteka
(napoje do 23:00 w ramach all inclusive, w godzinach 23:0003:00 napoje płatne). Hotel posiada restaurację główną (dania
w formie bufetu), 2 restauracje a’la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja): włoską i mongolską oraz kilka barów: lobby bar,
2 bary przy basenie, 2 bary przy plaży oraz pub. Goście mogą
korzystać z dwóch dużych basenów zewnętrznych oraz brodzika
dla dzieci otoczonych tarasem słonecznym. Ponadto do dyspozycji jest aquapark w sąsiednim hotelu Ali Baba Palace.

Pokoje
Hotel posiada ponad 400 wygodnych pokoi, mieszczących się
w jednopiętrowych bungalowach. Standardowe pokoje 2-osobowe (z możliwością tylko jednej dostawki) wyposażone w łazienkę
(prysznic, WC, suszarka do włosów - w pokoju lub do wypożyczenia w recepcji), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon,
TV-sat, mini bar (płatny) oraz balkon lub taras. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach rodzinnych (2 osoby dorosłe
+ 2 dzieci, jedno z dzieci śpi na wspólnym łóżku z rodzicami, hotel
gwarantuje tylko jedna dostawkę w postaci sofy).

Wyżywienie
All Inclusive obejmujące: śniadania, obiady i kolacje serwowane
w restauracji głównej w formie bufetu. W ciągu dnia – wybrane
lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz przekąski serwowane w wyznaczonych barach w określonych godzinach. All
Inclusive nie obejmuje napoi importowanych, soków ze świeżych
owoców, lodów i niektórych rodzajów kaw oraz napojów butelkowanych i w puszkach. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany
zakresu usług objętych formułą All inclusive (np., godzin serwowania posiłków).

Internet
WiFi w lobby za dodatkową opłatą.
www.aladdinbeachresort.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2270
2930
Maj od
1999
2670
Czerwiec od
2120
2820
Lipiec od
2270
3070
Sierpień od
2149
2849
Wrzesień od
2120
2820
Październik od
2049
2849
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
1070

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4020
5099
3599
4720
3799
4970
4049
5199
3849
5020
3799
4970
3699
5020
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł
185

Egipt

Hurghada

Three Corners Sunny Beach Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Bardzo dobra opcja na wakacje w gronie rodziny i przyjaciół. Hotel oferuje duży wybór animacji oraz usługi na najwyższym poziomie!

All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Przestronny hotel należący do znanej i cenionej sieci hotelowej
Three Corners, położony w dużym zadbanym ogrodzie, oddalony
o ok. 25 km na północ od centrum Hurghady, ok. 6 km na południe od El Gouny oraz ok. 25 km od lotniska.

Plaża
Obiekt usytuowany przy prywatnej, piaszczysto-żwirowej plaży
z molo z dostępem do niewielkiej rafy koralowej (zalecane obuwie kąpielowe). Na plaży ręczniki kąpielowe, leżaki oraz parasole
- bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, sklep z pamiątkami, mini market, pralnia.
Hotel posiada restaurację główną Soleil, restaurację Shams na
plaży, restaurację a’la carte Dolce Vita serwującą kuchnię włoską
oraz kilka barów, w tym: lobby bar Soleil, bar przy basenie Sunset
Pool Bar i bar na plaży Peanuts Beach Club. Klienci korzystać
mogą z 3 basenów zewnętrznych oraz brodzika. Leżaki, parasole
i ręczniki plażowe przy basenie - bezpłatne.

Pokoje
Pokoje rozmieszczone w 9 dwupiętrowych budynkach. Ponad
300 pokoi 2-osobowych typu standard o pow. ok 25 m2 z możliwością jednej dostawki, wyposażonych w łazienkę (prysznic,
WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację,
TV-sat, telefon, mini bar (odpłatnie), sejf oraz balkon lub taras.
Kilka pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania, obiady oraz kolacje serwowane
w restauracji głównej w formie bufetu. W ciągu dnia serwowane
są także ciepłe i zimne przekąski oraz wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach. All Inclusive nie obejmuje świeżo wyciskanych soków, napojów butelkowanych oraz importowanych alkoholi. Hotel zastrzega sobie
prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive
(np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych - gry i zabawy, gimnastyka, aerobik
w wodzie, nauka i pokazy tańca oraz muzyka na żywo. Do dyspozycji gości bezpłatna siłownia. Dodatkowo tenis stołowy, siatkówka
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plażowa, piłka nożna na plaży, piłka wodna, rzutki, a przy plaży
centrum sportów wodnych (płatne dodatkowo). Na terenie hotelu za dodatkową opłatą można skorzystać z sauny, jacuzzi, łaźni
parowej oraz masaży. W El Gouna znajduje się ponadto najbliższe
pole do mini golfa. Dla najmłodszych hotel posiada brodzik, plac
zabaw, a także mini klub z bogatym programem animacyjnym!

Internet
Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do sieci WiFi przy transferze
do 250 MB na pokój na tydzień (po wykorzystaniu tego transferu
inernet płatny dodatkowo). Za dodatkową opłatą przewodowy
dostęp do internetu.
www.threecorners.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2249
2870
Maj od
1949
2599
Czerwiec od
2049
2720
Lipiec od
2280
3049
Sierpień od
2149
2820
Wrzesień od
2099
2770
Październik od
2049
2799
Cena za dziecko (2-16 lat) już od
1070

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3930
4970
3499
4599
3699
4720
4070
5349
3849
4970
3770
4899
3699
4930
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1949 zł

Egipt

Hurghada

Royal Star (ex. Three Corners Royal Star Beach Resort) – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel, położony tuż przy piaszczystej plaży, zachęcającej do wypoczynku i kąpieli morskich. Jednocześnie bliskość centrum
Hurghady pozwala na odkrywanie jej uroków i na wieczorne szaleństwa w lokalnych klubach. Wyśmienita kuchnia, bogactwo animacji
oraz wygodna formuła All Inclusive – to wymarzone miejsce na wakacje dla grup przyjaciół i dla osób aktywnych!
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony jest blisko centrum Hurghady, bezpośrednio
przy piaszczystej plaży, w niedalekiej odległości od przystani.
W okolicy hotelu znajdują się liczne bary i sklepy. Do lotniska
w Hurghadzie ok 10 km.

Na terenie sąsiedniego hotelu Empire Beach prowadzone są
animacje dla dzieci i dorosłych (w języku angielskim). Za dodatkową opłatą można skorzystać ze sprzętu do gry w rzutki, tenisa
stołowego i sauny oraz dodatkowo centrum nurkowego na plaży.

Plaża

Internet

Obiekt posiada bezpośredni dostęp do niewielkiej, prywatnej,
piaszczystej plaży (dostępne bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki
plażowe).

Bezpłatne WiFi w lobby.
www.royalstarbeachresort.website

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, winda, przechowalnia bagażu, sklep z pamiątkami, bankomat oraz pralnia (część usług dodatkowo płatna). Goście mogą korzystać z jednej restauracji głównej Aquila
(kuchnia międzynarodowa, wieczory tematyczne), restauracji
a’la carte Chez (płatna) oraz 3 barów – przy plaży, lobby baru
z tarasem oraz orientalnej kawiarni. Na terenie hotelu znajduje się
basen zewnętrzny z tarasem słonecznym. Leżaki, parasole oraz
ręczniki plażowe – bezpłatnie.

Pokoje
Hotel oferuje swoim Gościom zakwaterowanie w ponad 212 wygodnie urządzonych pokojach, mieszczących się w kilkupiętrowym budynku. Standardowe pokoje 2-osobowe (o powierzchni
ok. 28m2) z możliwością pojedynczej dostawki), wyposażone
w: łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, tv-sat, minibar (płatny), telefon, zestaw do parzenia
herbaty lub kawy, sejf oraz balkon lub taras.

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2299
2970
Maj od
2020
2699
Czerwiec od
2099
2799
Lipiec od
2349
3180
Sierpień od
2149
2799
Wrzesień od
2099
2749
Październik od
2120
2949
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
1070

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4020
5130
3630
4770
3770
4849
4199
5570
3849
4930
3770
4849
3799
5199
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Wyżywienie
All Inclusive obejmujące śniadania, obiady i kolacje serwowane
w restauracji głównej. Dodatkowo dostępne są przekąski: owocowe oraz słodkie przekąski, a także wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 10:00-22:00 w wyznaczonych barach. Formuła all inclusive nie obejmuje importowanych
napoi alkoholowych, świeżo wyciskanych soków, niektórych kaw
oraz mini baru. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania
posiłków).

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2020 zł
187

Egipt

Hurghada

Albatros Aqua Park Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Siostrzany hotel obiektów takich jak Sea World oraz Aqua Vista, Albatros Aqua Park to idealne rozwiązanie na rodzinne wakacje!

All Inclusive

Fit & Fun

Dla rodzin

Aquapark

Położenie
Otwarty w 2000r., idealnie usytuowany, przylegający do hoteli Aqua Vista i Aqua Blu Resort (ex Sea World). Do lotniska
w Hurghadzie ok. 10 km, a do centrum ok. 15km.

Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża, ok. 500 m od hotelu, przy siostrzanym hotelu Beach Albatros Resort. Bezpłatny bus, który zawozi
gości na plażę. Na plaży centrum sportów wodnych.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 3 restauracje (główna Mediterranean, włoska Alfredo, azjatycka Mandarin), 4 bary (m.in. na plaży
i przy basenie). Ponadto 9 basenów oraz aqua park – 3 baseny
z 9 zjeżdżalniami, mini club, plac zabaw, basen dla dzieci. Za
dodatkową opłatą centrum spa (masaż, jacuzzi, sauna, łaźnia
turecka, salon piękności, fryzjer).

Pokoje
Hotel oferuje blisko 250 pokoi. Każdy pokój 2 osobowy z możliwością jednej dostawki, posiada łazienkę (prysznic, wc i suszarka
do włosów), klimatyzację, telefon, telewizję satelitarną, mini bar
(płatny), sejf oraz balkon lub taras.

Wyżywienie
Śniadania, obiady oraz kolacje w formie bufetu w restauracji
głównej. Wybrane lokalne napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe dostępne w wyznaczonych barach na terenie hotelu.

Program sportowy i animacyjny
Piłka wodna, aerobik, rzutki, boccia, siatkówka plażowa, wielofunkcjonalne boisko (sprzęty za opłatą), tenis stołowy. Za
opłatą: centrum sportów wodnych, tenis ziemny, bilard. Animacje
dzienne i wieczorne.

Internet
Bezpłatny internet w lobby.
www.pickalbatros.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2499
3370
Maj od
2199
3070
Czerwiec od
2320
3249
Lipiec od
2420
3320
Sierpień od
2470
3370
Wrzesień od
2349
3220
Październik od
2420
3570
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2299
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4349
5799
3930
5399
4130
5699
4299
5799
4399
5899
4199
5630
4299
6220
3130
1049

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2199 zł
188

Egipt

Hurghada

Samra Bay – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Niewątpliwym atutem tego hotelu jest przyjazny personel oraz świetna lokalizacja - bezpośrednio przy plaży oraz w bliskim zasięgu tętniącej
życiem Hurghady i wielu punktów usługowych znajdujących się w pobliżu. Ten 4-gwiazdkowy komfortowy hotel przypadnie do gustu
wszystkim, którzy lubią aktywny wypoczynek i chcą mieć łatwy dostęp do miasta.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Zlokalizowany w pierwszej linii brzegowej, w hotelowej strefie
Hurghady, ok. 9 km od centrum miasta i ok. 13 km od Nowej
Mariny z barami i dyskotekami. W sąsiedztwie znajdują się liczne punkty usługowe - sklepy, centra handlowe. Port lotniczy
w Hurghadzie znajduje się w odległości ok. 6 km.

Plaża
Ładna, piaszczysta (przy linii z wodą żwirek), lagunowa plaża
w kształcie litery “U” z łagodnym zejściem do morza bezpośrednio przy hotelu. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży dostępne
bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Pięciopiętrowy budynek hotelowy został zbudowany na planie
litery “U” i oddany do użytku na przełomie 2016 i 2017 roku. Znajdują się w nim: całodobowa recepcja, lobby, windy, restauracja
główna The View (kuchnia międzynarodowa), 2 restauracje a’la
carte (dodatkowo płatne) - Arabeska z kuchnią orientalną (czynna
w niedziele) i La Piazza z kuchnią włoską (czynna w poniedziałki
i środy) oraz 5 barów, w tym przy basenie, przy plaży i lobby bar.
Na terenie hotelu są 3 baseny ze słodką wodą i brodzik dla dzieci. Przy basenach dostępne leżaki, parasole i ręczniki - w cenie.
Dodatkowo w hotelu (niektóre za opłatą): siłownia, SPA, fryzjer,
sklepiki z pamiątkami, bankomat, punkt wymiany walut, pralnia.

Pokoje
Hotel dysponuje 300 schludnymi, komfortowo urządzonymi
pokojami. Standardowe pokoje 2-os. (z możliwością dostawki)
wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do
włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, sejf (bezpłatny), mini bar (dodatkowo płatny), balkon
lub taras.

Wyżywienie
All Inclusive obejmuje: śniadania, obiady i kolacje w restauracji
głównej oraz przekąski w wyznaczonym barze. Dostępne są również wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w określonych barach na terenie hotelu i w restauracji
głównej do posiłków. Raz na pobyt możliwość zjedzenia kolacji
w wybranej restauracji a’la carte (włoskiej lub orientalnej) - wymagana wcześniejsza rezerwacja. Dodatkowo płatne: markowe

alkohole, świeżo wyciskane soki, specjalne kawy, restauracje a’ la
carte oraz inne niewymienione powyżej napoje i posiłki.

Program sportowy i animacyjny
W ciągu dnia oraz wieczorami prowadzony program animacyjny,
zajęcia sportowe, a wieczorami przedstawienia i muzyka na żywo.
W hotelu oferowane są 3 baseny, siłownia, rzutki, siatkówka plażowa i tenis stołowy. Dla dzieci brodzik, zajęcia w mini klubie, mini
disco, nieduży plac zabaw i wysokie krzesełka w restauracji. Za
opłatą: bilard, SPA (m.in. sauna, jacuzzi, masaże, salon piękności).

Internet
Internet Wi-Fi w lobby bez opłat. W pokojach internet płatny.
www.samrabayhotel.com
KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2520
3449
Maj od
1999
2720
Czerwiec od
2120
2899
Lipiec od
2280
3199
Sierpień od
2299
3030
Wrzesień od
2120
2870
Październik od
2149
3070
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2170
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
1070

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4099
5299
3699
4899
3899
5099
4020
5520
4199
5399
3899
5130
3930
5470
2849
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł
189

Egipt

Hurghada

King Tut Aqua Park Beach Resort – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

Popularny hotel stanowiący idealne miejsce dla Klientów ceniących bliskość centrum kurortu i nastawionych na wieczorne rozrywki.
Kameralny, zlokalizowany blisko tętniącego życiem miasta, z dobrą ofertą all inclusive i aquaparkiem.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Aquapark

Położenie
Otoczony ogrodem, położony w sercu Hurghady, ok. 3 km od
centrum Sakkala z licznymi restauracjami, klubami i sklepami oraz
ok. 8 km od lotniska w Hurghadzie. Do centrum El Dahar dogodny
dojazd busem. Goście hotelu King Tut Aqua Park Beach Resort
mogą korzystać z infrastruktury położonego obok, siostrzanego
5* hotelu Sphinx (z wyjątkiem restauracji głównej).

dyskotekę jest bezpłatne (drinki są dodatkowo płatne). Za dodatkową opłatą: gabinet masażu oraz windsurfing. Dla dzieci - animacje w ciągu dnia, mini-zoo, plac zabaw i brodzik.

Internet
Na terenie lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.kingtutresorthrg.com

Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy małej, piaszczystej plaży.
Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe na plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Hotel, otwarty w 2004 r., ostatni remont przeszedł w 2010 r.,
składa się z budynku głównego i 3 mniejszych. Recepcja, sejf
w recepcji (bezpłatny), sklepy z pamiątkami, możliwość wymiany pieniędzy w recepcji, wypożyczalnia samochodów. Hotel posiada restaurację główną Cleopatra, restaurację na plaży
Memphis oraz restaurację/bar na plaży Isis, King Tut Lobby Bar,
kącik orientalny w namiocie beduińskim. Goście mogą korzystać z basenu zewnętrznego, tarasu słonecznego na dachu
oraz aquaparku. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy
basenie - bezpłatne.

Pokoje
Hotel dysponuje 233 pokojami, mieszczącymi się w niskich budynkach otoczonych ogrodem. Standardowe pokoje 2-osobowe
(możliwość 1 dostawki), z łazienką (wc, prysznic lub wanna, suszarka), wyposażone w indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, TV-sat, mini bar (płatny). Większość pokoi z balkonem
lub tarasem (widok na morze za dopłatą).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, obiad i kolacja serwowane w restauracji
głównej w formie bufetu. Lekkie przekąski w ciągu dnia w wyznaczonych barach. Wybrane napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonych barach, a w lobby barze przez
24 godz. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: wieczorne show, bilard, tenis stołowy, siłownia (w sąsiednim hotelu Sphinx), siatkówka, sauna oraz jacuzzi. Wejście na
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KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2070
2499
Maj od
1799
2270
Czerwiec od
1920
2420
Lipiec od
2120
2720
Sierpień od
2070
2680
Wrzesień od
2049
2649
Październik od
1999
2720
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2249
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
1020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3630
4349
3270
4049
3470
4220
3799
4799
3720
4730
3699
4699
3599
4799
2649
1049

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł

Egipt

Hurghada

Golden Beach Resort (ex Movie Gate Resort) – Hurghada
Kategoria lokalna:

****

+

W hotelu można odpocząć, aktywnie spędzić czas a nawet nagrać film. Atrakcyjna strefa basenowa i mnóstwo oferowanych atrakcji
sprawiają, że hotel przyciąga zwłaszcza rodziny z dziećmi.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Hotel położony w pięknym ogrodzie pełnym palm, egzotycznych
drzew i kwiatów. Zlokalizowany w spokojnej okolicy w północnej
części Hurghady. Do centrum miasta ok 15 km. a do lotniska ok.
20 km.

Plaża
Szeroka, piaszczysta plaża z rafą koralową tuż przy hotelu. Przy
brzegu płytka woda z łagodnym wejściem do wody. Hotel posiada pomost z bezpośrednim zejściem do wody. Leżaki, parasole
na plaży i przy basenie bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Budynek główny i kilka 2-kondygnacyjnych budynków bocznych.
Na terenie hotelu: przestronne lobby, sejf w recepcji (płatny), fryzjer, sklepiki z pamiątkami, dyskoteka. Ponadto 7 restauracji (w
tym główna „Indiana Jones”, fast food „Grease” i 5 bezpłatnych
restauracji a’la carte (wymagana rezerwacja): włoska, orientalna, mięsna, z owocami morza, z „gwiazdami kina”) i 8 barów (3
w lobby, bar na plaży, bar z lodami, w dyskotece (płatny) i 3 przy
basenie - w tym bar „Vitamin” wyłączony z opcji all inclusive).
Do dyspozycji jest 5 basenów (w tym relaksacyjny, dla dorosłych,
basen dla dzieci, 2 baseny o nieregularnych kształtach połączone
sztuczną rzeką sięgającą od budynku głównego aż do plaży) oraz
5 zjeżdżalni (dla dorosłych i dla dzieci).

Pokoje
Hotel dysponuje ok. 450 przestronnymi pokojami różnych typów:
pokoje standardowe, superior, rodzinne. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów),
klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), mini bar (płatny).

Wyżywienie
All inclusive obejmuje: śniadanie, obiad i kolację w restauracji głównej „Indiana Jones” oraz późne śniadanie i przekąski w restauracji
„Greese”. Przekąski dostępne także w barze na plaży „007”. Goście
mogą również zjeść kolacje w 5 restauracjach a’la carte po wcześniejszej rezerwacji. Dostępne wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe w wyznaczonych restauracjach i barach.

Program sportowy i animacyjny
Proponuje bardzo ciekawe dzienne i wieczorne animacje oraz
atrakcje sportowye: 2 boiska do siatkówki, boisko do piłki nożnej,

Aquapark

3 korty tenisowe (oświetlenie i wypożyczenie sprzętu płatne),
water polo, tenis stołowy, rzutki, bilard (płatny), siłownia, zajęcia
fitness, centrum nurkowe (płatne), strefa spa i wellness (płatna;
m.in. masaże, sauna, jacuzzi, manicure). Niewątpliwą atrakcją jest
statek piracki ze zjeżdżalniami (dla dorosłych i dzieci). Dla dzieci:
zjeżdżalnie, mini club i junior club, liczne zajęcia i animacje dla
dzieci, plac zabaw, kino dla dzieci, mini disco.

Internet
Wi-fi dostępne na terenie całego hotelu. W lobby internet bezpłatny. Poza lobby internet płatny.
www.moviegate-hotels.com

KOD IMPREZY: EHU CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2370
3130
Maj od
2080
2849
Czerwiec od
2220
3020
Lipiec od
2370
3320
Sierpień od
2299
3120
Wrzesień od
2249
3070
Październik od
2170
3070
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1070

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4130
5399
3730
5020
3970
5220
4220
5630
4099
5470
4020
5399
3899
5399
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2080 zł
191

Egipt

Marsa Alam

–› Wyloty z: Warszawa, Katowice
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Informacje ogólne
Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny
przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu
z Egiptu. Obywatele polscy uzyskują wizę
przy przekraczaniu granicy egipskiej (na
lotnisku). Wiza ważna jest 30 dni, jest stemplowana do paszportu i kosztuje 25 USD/os.

Izrael

Aleksandria

Jordania
Kair
Arabia
Saudyjska
Libia

Czas
Taki sam jak w Polsce.

Egipt
Marsa Alam

Język urzędowy
Arabski (dialekt egipski)

EGIPT

Waluta
EGP - funt egipski. 1 USD = ok. 16,6 EGP;
1 EUR = ok. 17,5 EGP. Warto zabrać euro
lub dolary (nie są akceptowane banknoty
wydane przed 1996 r.). Pieniądze można
wymienić w recepcji hotelowej lub wypłacić z bankomatów. Należy zabrać gotówkę,
płacenie kartami kredytowymi i korzystanie z bankomatów może być utrudnione.

Luksor
Edfu

Marsa Alam

Aswan
Abu Simbel
Sudan

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.

Marsa Alam – nazywane Riwierą Morza Czerwonego,
zachwyca bajecznie czystym morzem, dziewiczymi
rafami oraz nieskażoną przyrodą! To mekka nurków
i osób pragnących korzystać z uroków Morza
Czerwonego – miłośnicy sportów wodnych znajdą tu
bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne, a amatorzy
plażowania i kąpieli morskich – będą mieli okazję
relaksować się na najpiękniejszych plażach Egiptu!

W regionie
Marsa Alam
Marsa Alam leży w południowej części
wybrzeża Morza Czerwonego, będąc jednym
z najmłodszych i najmniej zatłoczonych ośrodków turystycznych Egiptu. Ta część wybrzeża to
kraina dziewicza, wybierana przez miłośników
spokojnego wypoczynku, a także amatorów
sportów wodnych. Rejon Marsa Alam znany
jest jako raj dla nurków – cudownie kolorowe
rafy koralowe oraz bogactwo ryb zachwycają
turystów z całego świata. Jest to także znakomita baza wypadowa dla turystów pragnących
zobaczyć zabytki Starożytnego Egiptu – Abu
Simbel, Świątynię w Luksorze, Dolinę Królów,
a także świątynię File.
Do najczęściej kupowanych pamiątek należą
papirusy, przyprawy, różne gatunki herbaty, alabaster, figurki z drewna i tkane ręcznie dywany.
Zawsze należy się targować!

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko
- hotel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych
dób hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskojęzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy
egipskiej (płatnej na lotnisku ok. 25 USD/os.),
wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych wydatków
osobistych.

Telefony
Telefony komórkowe działają w miejscowościach turystycznych i w miastach.
Rozmowy zagraniczne są bardzo drogie.
Koszty połączeń w roamingu polskich sieci
komórkowych prosimy sprawdzać przed
wyjazdem u operatora.
Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Egipcie
trwa od połowy czerwca do połowy
września.
Orientacyjne ceny
Obiad w restauracji od 150 EGP; woda
1l - 3 EGP; piwo w barze od 70 EGP; kawa
w kawiarni od 20 EGP. Należy się targować,
szczególnie przy większych zakupach i kupnie pamiątek. Warto przestrzegać zasady:
nigdy nie oferuj ceny której nie jesteś
w stanie zapłacić.
Wyloty
Wyloty z: Warszawy i Katowic. Zbiórka na
2 godz. Przed planowanym wylotem przy
stanowisku Rainbow na lotnisku. Aktualne
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na:
R.pl/rozklady.

Średnie temperatury
40˚C
35˚C
30˚C
25˚C
20˚C
15˚C
10˚C
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Luksor i Karnak
Całodniowa wycieczka autokarowa do starozytnych Teb - miasta
o 100 bramach, w programie: świątynia w Karnaku, Dolina Królów - z grobowcami faraonów (między innymi grobowiec Tutenchamona), kolosy Memnona (pozostałość świątyni Amenhotepa
III) oraz monumentalna Świątynia Hatszepsut (odrestaurowana
przez polską misję archeologiczną).W trakcie wycieczki obiad.
Cena od 449 zł/os.
Asuan (2 dni)
Dwudniowa wycieczka autokarowa: pierwszego dnia zwiedzimy
Wielką Tamę,oraz świątynię Izydy mieszczącą się na wyspie File.

Następnie nocleg w Asuanie w hotelu lub na statku. Wczesnym
rankiem wyjazd z Asuanu i przejazd do Abu Simbel-monumentalnych i zachwycających świątyń faraona Ramzesa II i jego zony
Nefretarii. Następnie przejazd do Edfu gdzie zobaczymy świątynie Horusa. Cena zawiera 2 obiady, kolacje oraz śniadanie. Cena
od 899 zł/os.
W galabiji przez El Quseir
Popołudniowa wycieczka po najstarszym egipskim mieście nad
Morzem Czerwonym - El Quseir. To jedno z niewielu nadmorskich
miast, gdzie udało się zachować prawdziwe zwyczaje Egipcjan,
nienaruszone jeszcze przez turystykę. Przebrani w tradycyjne
regionalne egipskie stroje czyli galabije odwiedzimy najstarszy
meczet w mieście, kościół koptyjski i przespacerujemy się wą-

Marsa Alam - zapraszam Państwa na nurkowanie na najpiękniejszych rafach koralowych
w Egipcie. Nurkowanie to fantastyczna forma
rekreacji i obcowania z dziewiczą naturą Morza
Czerwonego, możliwość podziwiania podwodnego świata, spotkania z wielkimi żółwiami czy
unikalnymi manatami. Nurkowanie to przygoda
oraz dzień pełen słońca i niezapomnianych
wrażeń dla calej rodziny.
Magdalena Szumelda
Rezydent Rainbow

Karnak
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skimi uliczkami miasta. Następnie obiad w lokalnej restauracji
rybnej. Po posiłku wizyta na lokalnym bazarze, gdzie znajduje
się tradycyjna perfumeria oraz w coffee shopie, gdzie spróbujemy kawy z kardamonem lub herbaty z hibiskusa i zapalimy fajkę
wodą. Cena od 179 zł/os.
Dom Żółwi
Wspaniała morska wyprawa do miejsca, gdzie olbrzymie żółwie
morza czerwonego stworzyły swój dom. Wypływamy z pięknej
mariny w Port Ghalib i rozpoczynamy naszą przygodę. 3 postoje
na snurkowanie. Podczas tej wycieczki jest olbrzymie prawdopodobieństwo spotkania, oprócz żółwi, krów morskich. Obiad na
statku w cenie. Cena od 199 zł/os.
Wyspy Qulaan
Fantastyczna wycieczka statkiem na wyspy Qulaan - niewielkie,
rajskie wyspy rozrzucone po Morzu Czerwonym, otoczone bajkowymi rafami! To wyprawa na egipskie Karaiby. Podczas wycieczki zaplanowane są 2 ponad godzinne postoje na snurkowanie (sprzęt do snurkowania w cenie). Podczas nurkowania duża
szansa, że dołączą do nas delfiny! W cenę wycieczki wliczony jest
lunch. Cena od 269 zł/os.
Nurkowanie głębinowe
Wspaniała wyprawa statkiem na rafy koralowe, kąpiele w morzu,
nurkowanie z pełnym sprzętem i obserwacja przepięknych raf
koralowych na głębokości ok. 6m. Wszystko pod okiem profesjonalnych instruktorów. Cena od 329 zł/os.
Super Safari
Wycieczka samochodami terenowymi po bezdrożach pustyni.
Wizyta w beduińskiej wiosce, w której poznamy Beduinów oraz
ich zwyczaje, przejedziemy się na wielbłądach oraz pojeździmy
quadami. Następnie czeka nas poczęstunek w beduińskiej wiosce
oraz pokaz arabskiego folkloru. Na koniec dnia podziwianie nieba
przez teleskop. Cena ok. 60 USD/os.

podczas nurkowania - zachwyci każdego!

Z dziećmi
Orzeźwienie w upalne dni
Przyhotelowy mini-aquapark to idealne miejsce, żeby się ochłodzić po przesyconym słońcem dniu. Bez ruszania się z hotelu
można świetnie spędzić czas! Zjeżdżalnie i baseny to wymarzona
rozrywka dla dzieci.

Relaks
Shisha
Charakterystyczne dla regionu fajki wodne to oryginalna pamiątka dla turysty. Ogromny wybór smaków tytoniu może przysporzyć o zawrót głowy! Amatorzy aromatycznego dymu z pewnością znajdą tutaj odpowiednią dla siebie shishę.
Ukołysz zmysły, zrelaksuj ciało...
W hotelowym SPA możesz wybierać spośród kilku rodzajów masaży. Skuś się na aromaterapię, zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne. Jeszcze bardziej zaspokoisz swoją potrzebę odpoczynku!
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Rejs łódką Seascope
Wypoczynek w Marsa Alam bez podziwiania rafy? Niemożliwe!
Zapraszamy na ok. 1,5-godzinny rejs łodzią z przeszklonym dolnym pokładem dryfującą pomiędzy rafami. Możliwość podziwiania podwodnego świata pozostając w suchym miejscu. Cena ok.
50 USD/os.

Przyroda
Rejs jak ze snu!
Wasze marzenia o błękitnej lagunie mogą się spełnić! Proponujemy rejs w okolice nieziemsko pięknych, ale niewielkich wysepek
zatopionych w turkusowym morzu. Mowa o Wyspach Qulaan położonych w południowej części Parku Narodowego Wadi El-Hamata. Podziwianie fascynującego życia barwnej rafy koralowej
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Club Calimera Akassia Swiss Resort – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Jeden z najbardziej rodzinnych resortów w Marsa Alam - bogaty program All Inclusive oraz ogrom sportów pozwoli na aktywny i atrakcyjny
wypoczynek niezależnie od wieku! Ogromny plus za fantastyczny aquapark.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Dla rodzin

Położenie
Otoczony egzotycznym ogrodem hotel położony ok. 35 km od lotniska w Marsa Alam i ok. 25 km od El Quseir. Razem z siostrzanym
hotelem LTI Akassia Beach tworzy rozległy kompleks hotelowy.

Plaża
Hotel posiada własną, piaszczystą plażę z łagodnym wejściem do
morza. W pobliżu dostępna jest rafa koralowa (wejście do morza
z pomostu). Leżaki, parasole, ręczniki - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., maszyna do wymiany waluty (przy bramie
wjazdowej do hotelu), mini centrum handlowe, apteka, usługi medyczne. Hotel posiada restaurację główną (bufet, kuchnia międzynarodowa), 3 restauracje a’la carte (w tym: kuchnia orientalna i z
owocami morza), kilka barów: lobby bar, na plaży, przy basenach
oraz Shisha Cafe. Na terenie kompleksu znajdują się 3 baseny zewnętrzne (w tym 1 podgrzewany w okresie zimowym), 2 baseny
ze sztucznymi falami, basen olimpijski oraz brodzik. Leżaki, parasole, ręczniki - bezpłatne. Goście mogą korzystać z jednego z największych aquaparków w tej części wybrzeża - ponad 20 zjeżdżalni dla dzieci i dorosłych oraz leniwa rzeka! Ponadto 2 korty
tenisowe, siłownia, sauna, łaźnia, masaże oraz SPA (płatne).

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w ponad 450 wygodnych pokojach, ulokowanych w niskich budynkach. Standardowe pokoje
2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci), wyposażone w łazienkę (wanna, wc, suszarka do
włosów), klimatyzację, TV-sat, sejf, telefon, mini bar (płatny) oraz
balkon lub taras. Pokoje standardowe posiadają widok na ogród
lub morze (za opłatą). Dla rodzin 2+2 dostępne większe pokoje
rodzinne, składające się z 2 pomieszczeń połączonych wewnętrznymi drzwiami (wyposażenie jak w pokojach standardowych).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (19:00-22:00) w formie bufetu w restauracji głównej, późne
śniadanie (10:00-12:00), ciepłe przekąski, ciastka i lody (15:0018:00), wieczorne przekąski (23:00-24:00) oraz lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-24:00) w wybranych restauracjach i barach. Za opłatą posiłki w restauracji a’la carte (jedno
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bezpłatne wejście na pobyt; wymagana rezerwacja), drinki, napoje
butelkowane i w puszkach oraz alkohole importowane. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych all inclusive.

Program sportowy i animacyjny
Całodzienne animacje - sporty i zabawy, aerobik, gimnastyka,
rzutki, boccia, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna,
łucznictwo, water polo, nauka tańca, aquapark. Dla dzieci - mini
klub, brodzik, zjeżdżalnie, plac zabaw. Tenis (za opłatą oświetlenie i sprzęt), ponadto płatne: zabiegi SPA, jazda konna, jazda na
wielbłądach, quady oraz centrum sportów wodnych i nurkowania.

Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.calimera.com
KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2670
3670
Maj od
2349
3349
Czerwiec od
2499
3549
Lipiec od
2870
4170
Sierpień od
2670
3849
Wrzesień od
2599
3780
Październik od
2749
4149
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4630
6299
4199
5849
4430
6099
4970
7130
4720
6699
4630
6570
4849
7199
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2349 zł
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Kairaba Sataya – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Nowo wybudowany hotel, który otworzy swe wnętrza dla pierwszych gości w styczniu 2020 r. Razem z bliźniaczym hotelem Labranda Sataya
tworzą dużą turystyczną enklawę wprost stworzoną do sielskiego wypoczynku. Nowocześnie zaaranżowane pokoje oraz rozległy teren
pozwolą w pełni się cieszyć się wypoczynkiem i relaksem w luksusowym otoczeniu. Dodatkowy atut to piękna rafa koralowa tuż przy plaży.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

na plaży (12:00 - 15:00) oraz w kawiarni (24 h).

Nowy, luksusowy i rozległy kompleks hotelowy położony 30 km
od lotniska w Marsa Alam, ok. 35 km od centrum miasta i Portu
Ghalib .

Program sportowy i animacyjny

Plaża
Szeroka, piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu z piękną rafa
koralową (zalecane obuwie ochronne). Leżaki, parasole i ręczniki
bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, windy, sklepiki z pamiątkami, główna restauracja, 3 restauracje tematyczne (włoska, libańska, azjatycka),
6 barów (m.in. w lobby, na plaży, 2 przy basenach, na tarasie)
i kawiarnia, 6 rozległych basenów (w tym 2 podgrzewane w sezonie zimowym), leniwa rzeka oraz zjeżdżalnie - bezpłatne leżaki,
parasole i ręczniki.

Pokoje
W hotelu znajdują się eleganckie pokoje wyposażone w klimatyzację, minibar, sejf, łazienkę (prysznic/wanna, suszarka do
włosów, wc), TV-SAT, telefon, czajnik, balkon lub taras. Dla dzieci
do 2 lat możliwe łóżeczko (bezpłatne, na potwierdzenie). Hotel
posiada pokoje superior z widokiem na morze, basen lub ogród
(ok. 40 m2; dla max. 2 osób i 1 dziecka z 1 łóżkiem typu king size
albo 2 łóżkami typu twin) oraz pokoje rodzinne z widokiem na
morze, basen lub ogród i rodzinne typu swim up (bezpośredni
dostęp do prywatnego basenu – zejście z tarasu) - ok. 52 m2; dla
max. 2 osób dorosłych i 2 dzieci z 1 łóżkiem typu king size lub 2
łóżkami typu twin oraz oddzieloną strefą z 2 sofami.

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (12:30-15:00) i kolacja (18:30-21:30) w restauracji głównej serwowane w formie
bogatego bufetu, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
(10:00 - 24:00). Trzy razy podczas pobytu wizyta w jednej z restauracji tematycznych (wymagana rezerwacja): azjatycka (19:00
– 22:00), włoska (19:00-23:00) i libańska na plaży (19:00-22:00).
W restauracjach obowiązuje odpowiedni strój. Goście mogą korzystać z barów: w lobby (24 h, 10:00 – 24:00 bezpłatny, po północy płatny), na tarasie (od zachodu słońca do północy), bar na
plaży i przy basenie (10:00 do zachodu słońca). Przekąski w barze

Bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny oraz aerobik,
aqua aerobik, rzutki, boccia, boisko do siatkówki plażowej, tenis
stołowy, bilard, wieczorne przedstawienia i muzyka na żywo. Dla
dzieci: animacje w ramach mini clubu (4-12 lat), brodzik z atrakcjami wodnymi i mini zjeżdżalniami, plac zabaw, mini disco. Za
opłatą: centrum sportów wodnych, centrum nurkowe na plaży,
kort tenisowy, pokój gier oraz SPA (łaźnia, masaże, sauna, jacuzzi,
siłownia) i centrum piękności. W hotelu znajdują się również zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych.

Internet
Wi-Fi bezpłatne w całym hotelu.
www.labranda.com
KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2470
3599
Maj od
1599
2699
Czerwiec od
2049
3499
Lipiec od
3070
5270
Sierpień od
2399
4199
Wrzesień od
2170
3599
Październik od
1749
3099
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1470

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5470
7349
4349
6220
4930
7399
6470
10149
5720
8749
5130
7520
4430
6699
1499

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł
197

Egipt

Marsa Alam

LABRANDA SATAYA Marsa Alam – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Nowy hotel, który przyjmie gości w styczniu 2020 r. Wspólnie z hotelem Labranda - Kairaba Sataya - tworzą rozległy turystyczny kompleks
wypoczynkowy, idealny do spędzenia idyllicznych wakacji.Fantastyczne miejsce do podziwiania bajecznej rafy koralowej przy plaży
hotelowej. Polecamy zarówno osobom ceniącym spokój jak i rodzinom z dziećmi pragnącym wypocząć w eleganckim otoczeniu.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Nowy hotel, położony na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 35 km
od miasteczka Marsa Alam i 30 km od lotniska.

Bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny, aerobik, aqua
aerobik, rzutki, boccia, boisko do siatkówki plażowej, tenis stołowy,
wieczorne przedstawienia i muzyka na żywo. Dla dzieci: animacje
w ramach mini clubu (4-12 lat), brodzik z atrakcjami wodnymi i mini
zjeżdżalniami, plac zabaw, mini disco. Ponadto (płatne): centrum
sportów wodnych, centrum nurkowe na plaży, kort tenisowy, pokój
gier, SPA (10:00-19:00; łaźnia, masaże, sauna, jacuzzi, siłownia)
i centrum piękności. Ponadto zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych.

Plaża
Szeroka piaszczysta, plaża z łagodnym zejściem do wody. Przy
plaży niesamowita rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne).
Leżaki, parasole i ręczniki na plaży i przy basenie bezpłatne.

Do dyspozycji gości
W hotelu: recepcja 24 h, windy, dyskoteka, pokój z bilardem, sklepiki z pamiątkami, restauracja główna, 3 restauracje tematyczne,
6 barów (m.in. w lobby, na plaży, 2 przy basenach, na tarasie)
i kawiarnia. 6 rozległych basenów (w tym 2 podgrzewane w sezonie zimowym), leniwa rzeka oraz zjeżdżalnie. Za opłatą lekarz,
pralnia i prasowanie, SPA.

Pokoje
Hotel posiada 270 eleganckich i nowocześnie urządzonych pokoi:
Superior (ok. 40 m2, dla max. 2 osób dorosłych i dziecka) oraz
Deluxe (ok. 48 m2; dla max. 2 osób dorosłych i dziecka lub 3 osób
dorosłych). W pokojach łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze, łazienka (suszarka do włosów, WC, wanna/prysznic), telefon, sejf,
TV, czajnik, klimatyzacja, balkon lub taras, minibar (za opłatą).
Pokoje posiadają widok na ogród, basen lub morze (za opłatą).
Dla rodzin 2 +2 przestronne pokoje rodzinne (ok. 52 m2; posiadają
łóżko małżeńskie oraz 2 pojedyncze lub sofy dla dzieci). Dla dzieci
do 2 lat możliwe łóżeczko (bezpłatne, na potwierdzenie).

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (12:30-15:00) i kolacja (18:30-21:30) w restauracji głównej w formie bogatego bufetu
oraz 2 razy na tydzień kolacja w jednej z restauracji tematycznych (wymagana rezerwacja): azjatycka (19:00 – 22:00), włoska
(19:00-23:00) i libańska (19:00-22:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00). Bar
w lobby (24h, 10:00 – 24:00 bezpłatny, po północy płatny), na
tarasie (od zachodu słońca do północy), na plaży i przy basenie
(10:00 do zachodu słońca). Przekąski w barze przy basenie (12:00
- 15:00) oraz słodkości w kawiarni (10:30-17:00). Napoje butelkowane, świeżo wyciskane soki, importowane alkohole - płatne.
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Dla rodzin

InternetWI Fi bezpłatnie w całym hotelu.
www.labranda.com

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2199
3199
Maj od
1499
2399
Czerwiec od
1849
3099
Lipiec od
2770
4599
Sierpień od
2170
3699
Wrzesień od
1970
3199
Październik od
1570
2749
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1470

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5070
6699
4099
5699
4599
6720
5970
9070
5299
7899
4799
6849
4130
6099
1499

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1499 zł

Egipt

Marsa Alam

Hilton Nubian – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Znakomitej klasy hotel ze świetną lokalizacją tuż przy zatoce Abu Dabbab! Bogaty program All Inclusive i wyszukane wnętrza hotelu
sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających gości!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Royal

Położenie
Luksusowy hotel, wybudowany w 2011 r., należący do cenionej
sieci hotelowej Hilton, usytuowany w otoczeniu majestatycznych
gór w rozległym, egzotycznym ogrodzie. Lotnisko ok. 30 km,
miejscowość Marsa Alam ok. 34 km.

Plaża
Hotel tuż przy zachwycającej, piaszczystej plaży - Abu Dabbab
(do plaży należy dojść drogą hotelową ok. 10 min. spacerem, ok.
400 m, kursuje melex hotelowy). Leżaki, parasole, ręczniki na
plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Kompleks składa się z budynku głównego, w którym znajdują
się lobby, recepcja oraz restauracje, a także z kilkunastu niskich
budynków. Na terenie hotelu - recepcja 24-godz., mini centrum
handlowe, bankomat, pralnia, concierge, usługi medyczne. Hotel
posiada restaurację główną Marsa, serwującą dania w postaci bufetu, Souk Cafe (tradycyjne dania lokalne oraz shisha), Noba Bar
& Lounge (kuchnia orientalna), kilka barów: lobby bar, bar przy
basenie (dla dorosłych), bary przy basenie oraz bar na plaży. Na
terenie hotelu znajdują się 4 baseny zewnętrzne (słodka woda,
2 podgrzewane w okresie zimowym, w tym jeden tylko dla dorosłych) oraz brodzik dla dzieci, otoczony tarasami słonecznymi.
Leżaki, parasole, ręczniki przy basenach - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje 450 elegancko urządzonych pokoi. Standardowe
pokoje 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej), wyposażone w łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka
do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-sat, sejf, mini bar (płatny), zestaw do zaparzania kawy i herbaty
oraz taras lub balkon. Pokoje mają widok na ogród, basen (za
opłatą) lub morze (za opłatą). Dla rodzin 2+2 dostępne są pokoje
rodzinne (2 osobne pomieszczenia połączone drzwiami).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:30-10:30), obiady (13:00-15:00) oraz
kolacje (18:30-22:30) w formie bufetu w restauracji głównej.
Przekąski (13:00-15:00) i lody (13:00-17:00) w Breezes Pool Bar
oraz Coral Beach Bar, przekąski (16:00-17:00) w Axis Bar. Lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe (09:00-24:00, wyznaczo-

ne bary). All Inclusive nie obejmuje świeżo wyciskanych soków,
importowanych alkoholi, napoi butelkowanych. Hotel zastrzega
sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Zajęcia w ciągu dnia: siłownia, aerobik, tenis stołowy, rzutki, boccia, piłka wodna, gry i zabawy. Wieczorem orientalne show. Dla
dzieci zabawy i gry w mini klubie, kids disco, plac zabaw i brodzik.
Za opłatą: centrum nurkowe, bilard, wypożyczalnia rowerów.

Internet
W lobby Wi-Fi- bezpłatne, w pokojach - płatne.
www.hilton.com

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2749
3870
Maj od
2399
3499
Czerwiec od
2549
3699
Lipiec od
2680
3849
Sierpień od
2649
3799
Wrzesień od
2570
3699
Październik od
2499
3749
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4849
6720
4349
6199
4520
6520
4730
6699
4770
6730
4630
6549
4520
6599
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2399 zł
199

Egipt

Marsa Alam

Albatros Sea World – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Nowoczesny hotel, położony tuż przy plaży z bogatą ofertą all Inclusive. Świetny wybór dla rodzin z dziećmi i osób nastawionych
na aktywny wypoczynek.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Dla rodzin

Położenie
Hotel położony jest ok. 20 km od centrum El Quseir - spokojnego,
egipskiego miasteczka z wąskimi uliczkami i tradycyjnymi bazarami. Centrum Marsa Alam oddalone jest od hotelu o ok. 110 km
a lotnisko w Marsa Alam o ok. 60 km.

Program sportowy i animacyjny

Tuż przy hotelu znajduje się szeroka, piaszczysto-żwirkowa plaża o długości ok. 500 m z łagodnym zejściem do wody. Leżaki,
parasole i ręczniki na plaży są bezpłatne.

Całodzienne animacje - sporty i zabawy, aerobik, gimnastyka,
rzutki, boccia, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka nożna oraz
kompleks basenów ze zjeżdżalniami. Wieczorem lokalne show.
Dla dzieci - mini klub (z animacjami), brodzik, zjeżdżalnie. Tenis
(za dodatkową opłatą oświetlenie i sprzęt), ponadto dodatkowo
płatne: zabiegi SPA oraz centrum sportów wodnych na plaży.

Do dyspozycji gości

Internet

Nowoczesny, oddany do użytku w 2018 roku hotel należący do
sieci Pickalbatros Hotels. Składa się z budynku głównego i 2-kondygnacyjnych budynków bocznych, położonych w rozległym
ogrodzie. Goście hotelowi mają do dyspozycji: 24-godzinną recepcję w przestronnym lobby, 4 restauracje (w tym chińską, włoską, niemiecką i orientalną), food court, 5 barów (w tym w lobby,
przy basenie i na plaży), kącik z shishą - fajką wodną (dodatkowo
płatna), kawiarnię, kompleks basenów ze zjeżdżalniami, siłownię
i mini-klub dla dzieci. Ponadto sklepiki z pamiątkami, salon piękności oraz centrum spa (dodatkowo płatne), pralnia (dodatkowo
płatna), przechowalnia bagażu, bankomat i bezpłatny parking.

Bezpłatne WiFi na terenie całego hotelu.
www.pickalbatros.com

Plaża

Pokoje
Hotel dysponuje ok. 370 przestronnymi pokojami (dla max. 3 osób
dorosłych lub 2 osób i dziecka) z widokiem na ogród lub morze (za
opłatą). Pokój typu standard ma ok. 46 m2, wyposażony jest w łazienkę (prysznic lub wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV, telefon, mini bar (bezpłatny), sejf (bezpłatny), balkon lub
taras. Dla rodzin 2+2 dostępne są większe pokoje rodzinne o pow.
ok. 69 m2, składające się z 1 pomieszczenia przedzielanego przesuwanymi drzwiami (wyposażenie jak w pokojach standardowych).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30)
i kolacje (19:00-21:30) serwowane w formie bufetu. Dodatkowo:
późne śniadanie (10:00-11:00), przekąski i lody (12:30-16:00) oraz
wieczorne przekąski (22:00-24:00) w wybranych restauracjach
i barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:0024:00) w wybranych restauracjach i barach. Za dodatkową opłatą
drinki, napoje butelkowane i w puszkach oraz alkohole impor-
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towane. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2999
4370
Maj od
2649
3999
Czerwiec od
2799
4199
Lipiec od
2949
4399
Sierpień od
3099
4599
Wrzesień od
2899
4370
Październik od
3049
4799
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5270
7549
4770
7020
5020
7399
5199
7599
5520
8020
5199
7649
5430
8349
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2649 zł

Egipt

Marsa Alam

Jaz Grand Marsa (ex. Jaz Grand Resta) – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Hotel przyciągający gości ciekawą architekturą oraz znakomitym serwisem i kuchnią! Szczególnie polecany rodzinom z dziećmi, a także
osobom ceniącym wypoczynek w luksusowym hotelu.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Dla rodzin

Położenie
Luksusowy i rozległy kompleks hotelowy otoczony egzotycznym,
pięknym ogrodem. Ok.10 km od lotniska, ok. 65 km od Marsa
Alam i ok. 5km od Port Ghalib.

portowane alkohole - za opłatą. Hotel zastrzega sobie prawo do
zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin
serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony przy prywatnej, piaszczysto-żwirowej plaży z dostępem do rafy koralowej (łagodne zejście do morza, pomost,
zalecane obuwie ochronne). Leżaki, parasole oraz ręczniki na
plaży - bezpłatne.

Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych - gry, zawody
sportowe, a także np. pokazy tańca, siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki, boule, siłownia. Za opłatą: kort tenisowy, bilard, centrum
SPA: sauna, masaże, łaźnia, salon piękności. Dla najmłodszych mini klub. Obowiązkowa dopłata za wejście do Aquapark Coraya.

Do dyspozycji gości

Internet

Obiekt o ciekawej architekturze, składający się z kilkunastu niewielkich budynków i budynku głównego. Na terenie hotelu: recepcja 24 - godz., bankomat, mini centrum handlowe, punkt usług
medycznych, fryzjer. Hotel posiada restaurację główną (kuchnia
międzynarodowa), 3 restauracje a’la carte: śródziemnomorska
i bliskowschodnia, restaurację przy plaży oraz Marsa’s Club House
(kuchnia orientalna); 2 bary na plaży, lobby bar, bar przy basenie,
pub oraz Shisha Corner. Goście mogą korzystać bezpłatnie z dyskoteki w sąsiednim hotelu Resta Reef (napoje płatne). Na terenie
znajdują się 3 duże baseny o nieregularnym kształcie (ze słodką
wodą), brodzik dla dzieci oraz taras słoneczny. Leżaki, parasole
i ręczniki przy basenach - bezpłatne.

W lobby bezpłatne Wi Fi, w pokojach - za opłatą (ok. 10 USD/
godz.).
www.jazhotels.com

Plaża

Pokoje
Hotel oferuje ponad 390 komfortowych pokoi. Pokoje standardowe 2-os. (ok. 36 m2; możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby
dorosłej), wyposażone w łazienkę (wanna/prysznic, wc, suszarka
do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, lodówkę, mini bar (za opłatą), zestaw do kawy i herbaty, sejf
(bezpłatny), balkon lub taras, Wi Fi (za opłatą). Pokoje mają widok na ogród, basen (za opłatą) lub morze (za opłatą). Dla rodzin
2+2 dostępne większe pokoje rodzinne (ok. 45 m2) wyposażenie
jak w pokojach standardowych).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (11:0013:00), obiady (12:30-14:30) oraz kolacje (18:00-21:30) - bufet
w restauracji głównej. Ciepłe i zimne przekąski (15:00-17:00),
lody (13:30-15:30). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
(10:00-24:00). Napoje butelkowane, świeżo wyciskane soki, im-

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2849
4099
Maj od
2499
3699
Czerwiec od
2670
3949
Lipiec od
2799
4099
Sierpień od
2799
4099
Wrzesień od
2699
3970
Październik od
2599
3949
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5020
7099
4520
6570
4799
6849
4970
7099
5020
7199
4849
6970
4720
6930
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2499 zł
201

Egipt

Marsa Alam

Jaz Lamaya – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Elegancki i przestronny hotel zapewniający wiele rozrywki z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagające rodziny.

All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Dla rodzin

Położenie
Przestronny hotel z zadbanym ogrodem położony ok 10 km od
lotniska w Marsa Alam. Do centrum miasta ok. 70 km.

Plaża
Piękna, prywatna, piaszczysta plaża z cudowną rafą koralową
(zalecane obuwie ochronne) i pomostem, w spokojnej zatoce
daje możliwość snurkowania oraz nurkowania. Leżaki, parasole
i ręczniki bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., lobby, 4 baseny (w tym 3 podgrzewane
w okresie zimowym), basen dla dzieci ze zjeżdżalniami, sklepiki,
sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, masaż (płatny). Hotel oferuje kilka
restauracji i barów - restauracja główna, 3 restauracje a’la carte
(włoska, orientalna oraz śródziemnomorska - za opłatą; wizyta
w restauracji orientalnej lub włoskiej raz na pobyt gratis; konieczna wcześniejsza rezerwacja) oraz bary (przy plaży, w lobby, przy
basenie). Dodatkowo dyskoteka Awtar Disco (otwarta w wyznaczonych dniach). Ręczniki, leżaki i parasole - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 380 przestronnych i elegancko urządzonych
pokoi. Pokoje Superior (ok. 37m2) są 2 – os., wyposażone w łazienkę (wanna/prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV - sat, telefon, sejf, mini bar (płatny),
zestaw do parzenia kawy i herbaty. Posiadają widok na ogród lub
morze (za opłatą). Pokoje rodzinne (ok. 45m2) mają możliwość
zakwaterowania 2 osób dorosłych i 2 dzieci. Wyposażenie jak
w pokojach Superior. Większość pokoi posiada balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00 - 10:00), obiady (12:30 - 14:30) i
kolacje (18:00 - 21:00) serwowane w formie bufetu w restauracji
głównej. Przekąski w ciągu dnia w barze na plaży (12:00 - 17:00),
kawa, herbata i ciasto (15:00 - 17:00) oraz lody (od 10:00) w barze przy basenie i na plaży. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe
serwowane w Lobby Barze (13:00 do północy), w barze na plaży
(10:00 - 18:00) oraz przy basenie (tylko napoje bezalkoholowe).
Do każdego pokoju codziennie dostarczana jest duża butelka
wody. Napoje butelkowane, świeżo wyciskane soki, importowane
alkohole - za dodatkową opłatą. Hotel zastrzega sobie prawo do
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Aquapark

zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin
serwowania posiłków).

Program sportowy i animacyjny
Prowadzone w ciągu dnia i wieczorami programy animacyjne - gry
i zabawy, muzyka na żywo. Oferowane są: boisko do siatkówki
plażowej oraz piłki nożnej, siłownia, bieżnia, tenis stołowy, aerobik,
joga, bilard. Za opłatą: kort tenisowy z oświetleniem oraz centrum
sportów wodnych na plaży. Dla dzieci basen ze zjeżdżalniami oraz
plac zabaw. Obowiązkowa opłata za wejście do Aqua Park Coraya.

Internet
Bezpłatne Wi Fi na terenie całego hotelu.
www.jazhotels.com

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2949
4280
Maj od
2599
3899
Czerwiec od
2770
4099
Lipiec od
2899
4280
Sierpień od
2899
4270
Wrzesień od
2799
4170
Październik od
2699
4099
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5199
7399
4699
6899
4970
7249
5130
7399
5199
7470
5020
7299
4899
7249
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2599 zł

Egipt

Marsa Alam

Radisson Blu El Quseir – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Hotel zachęca piękną plażą, krystalicznie czystą wodą i obsługą na wysokim poziomie. Hotel jest idealny zarówno dla osób chcących
wypocząć jak również ceniących aktywny wypoczynek i zwiedzanie.
All Inclusive

Przy plaży

Royal

We dwoje

Położenie
Hotel położony 3 km od El Quseir i ok. 70 km od lotniska w Marsa
Alam.

Plaża
Hotel bezpośrednio przy 750-metrowej, piaszczystej plaży z piękną rafą koralową (zalecane obuwie ochronne). Przy basenie i na
plaży leżaki, parasole, ręczniki - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z parterowych i piętrowych budynków. Do dyspozycji: 24-godzinna recepcja, bankomat, sklepiki, pralnia (płatna),
centrum urody (m.in. fryzjer, manicure, pedicure(płatne)), piękny
ogród, 2 baseny (podgrzewane w sezonie zimowym), 3 restauracje (główna z kuchnią międzynarodową i lokalną, a’la carte
z kuchnią śródziemnomorską (płatna; 18:00-23:00), arabska
(płatna; 19:00-22:00)) i 6 barów (w lobby, przy basenie, na plaży, „El Khan Cafe” (płatny), w spa i grill-bar przy plaży (płatne)).

Pokoje
Hotel posiada 250 luksusowych pokoi m.in. standardowe z widokiem na ogród lub morze (płatne; dla max. 3 osób lub 2 osób
i 2 dzieci). Wyposażone są w łazienkę (WC, prysznic, suszarka do
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, sejf ,telefon, TV,
bezpłatne Wi Fi, mini bar (płatny), zestaw do kawy i herbaty (na
zamówienie), balkon lub taras. Pokoje rodzinne z widokiem na
ogród (na zapytanie; 2 pokoje połączone drzwiami), wyposażone
jak pokój standardowy, dodatkowo szlafrok i klapki.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:00), późne śniadania (10:0011:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (19:00-21:00) w formie
bufetu, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach
10:00-23:00 oraz lokalne mocne alkohole (12:00 - 23:00). Bar
w lobby: napoje i przekąski oraz wieczorami muzykę na żywo
(10:00-23:00), bar przy basenie (10:00 – 17:30): popołudniowe
przekąski (14:30-17:30), bar na plaży (10:00-18:00), bar „El Khan
Cafe” (płatny): arabskie smaki - shisha, miętowa herbata, kawa
po arabsku (czynny od 17:00), Grill -bar: owoce morza (płatny;
otwarty w niedziele 19:00-23:00). Raz dziennie na pokój - mała
butelka wody. W restauracjach podczas posiłków obowiązuje
strój formalny. Napoje w barach serwowane są w szklankach.

Napoje importowane, soki ze świeżych owoców, napoje butelkowane i lody nie objęte opcją all inclusive.

Program sportowy i animacyjny
W obiekcie (bezpłatnie): animacje, siłownia, aqua aerobic, boisko
do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, tenis stołowy, kort tenisowy (sprzęt i oświetlanie płatne) oraz za opłatą: bilard, nurkowanie, centrum odnowy biologicznej i Spa (09:00-20:00; m.in.
basen, sauna, jacuzzi, łaźnia parowa, masaże). Dla dzieci: brodzik
(podgrzewany w sezonie zimowym), mini club, plac zabaw, animacje, menu w restauracji, opiekunka (płatna).

Internet
Bezpłatne Wi Fi na terenie całego hotelu.
www.radissonblu.com
KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2699
3799
Maj od
2399
3470
Czerwiec od
2499
3670
Lipiec od
2699
3899
Sierpień od
2699
3799
Wrzesień od
2499
3649
Październik od
2399
3599
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4770
6599
4349
6130
4570
6470
4799
6770
4849
6720
4570
6430
4399
6349
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2399 zł
203

Egipt

Marsa Alam

Jaz Mares Beach – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Nowy, elegancki hotel z dobrze wyposażonymi pokojami oraz różnorodnymi udogodnieniami dla dorosłych i najmłodszych. Idealna oferta
dla osób lubiących oglądanie podwodnego życia.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Nowo wybudowany hotel, znanej i cenionej za wysoką jakość
usług, sieci Jaz. Położony w spokojnej okolicy - słynnej zatoki
Marsa Mubarak. Jest to jedno z najbardziej znanych miejsc do
nurkowania z żółwiami i krowami morskimi. Odległość od lotniska
w Marsa Alam ok. 12 km, od Port Ghalib ok. 10 km.

Hotel oferuje liczne atrakcje: animacje, muzyka na żywo, wieczorne przedstawienia oraz boccia, rzutki, bilard, siłownia, sauna
oraz aerobik i aqua aerobik, tenis stołowy, boisko do piłki nożnej,
koszykówki i siatkówki plażowej. Dodatkowo płatne: SPA (zabiegi
pielęgnacyjno-kosmetyczne, masaże, łaźnia) i centrum nurkowe
na plaży. Dla dzieci - miniklub, mini disco, brodzik.

Plaża
Prywatna, szeroka i malownicza piaszczysta plaża bezpośrednio
przy hotelu z łagodnym dojściem do morza. Przy brzegu rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne). Leżaki, materace, parasole
i ręczniki dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja, kantor, bankomat, restauracja główna z tarasem zewnętrznym, restauracja a’la carte na plaży (za opłatą), bar przy
basenie, ogród oraz 2 baseny (jeden podgrzewany w sezonie
zimowym). Za dodatkowa opłatą: lekarz i pralnia.

Pokoje
190 pokoi wyposażonych w klimatyzację indywidualnie sterowaną,
łazienkę (suszarka do włosów, prysznic, WC), TV- SAT, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, sejf, telefon i minibar (za opłatą). W każdym pokoju znajduje się balkon lub taras. Hotel oferuje pokoje typu
superior (pow. ok. 33 m2; dla max. 2 osób). Pokoje posiadają widok
na ogród, basen lub częściowy widok na morze. Na zapytanie dostępne są również pokoje deluxe (pow. ok. 42 m2; dla max. 3 osób
- widok na basen/częściowy widok na morze).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (6:00-10:30), lunch (12:30-14:30) i kolacja
(18:30-21:30) w formie bogatego bufetu w restauracji głównej.
Restauracja a’la carte na plaży (płatna) serwuje lunch (12:0015:00) i kolacje (18:30-21:30). Raz podczas pobytu wliczona jest
kolacja w restauracji a la carte (wymagana rezerwacja). Lody, kawa,
herbata, ciasta (12:00-15:00). Wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe (10:00-24:00). Bar przy basenie (09:00-17:00).
Codziennie do pokoju dostarczana jest butelka wody mineralnej.
Napoje butelkowane, świeżo wyciskane soki, importowane alkohole - za dodatkową opłatą. Podczas kolacji obowiązuje odpowiedni
strój. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

204

Internet
Wi-Fi bezpłatne na terenach ogólnodostępnych - limitowana
prędkość.
www.jazhotels.com
Zdjęcia przedstawiają wizualizację komputerową.

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
3070
4520
Maj od
2699
4149
Czerwiec od
2899
4370
Lipiec od
3049
4499
Sierpień od
2999
4499
Wrzesień od
2899
4399
Październik od
2799
4370
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
2520

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5399
7799
4899
7270
5099
7549
5349
7799
5349
7849
5199
7699
5049
7649
3949

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2699 zł

Egipt

Marsa Alam

Jaz Maraya – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Hotel przyciąga swych Gości ciekawą architekturą oraz znakomitym serwisem i położeniem! Szczególnie polecany rodzinom z dziećmi,
a także osobom ceniącym wypoczynek w luksusowym hotelu.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Aquapark

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Luksusowy i rozległy kompleks położony na wybrzeżu Morza
Czerwonego. Od lotniska o ok. 4 km, od Marsa Alam ok. 70 km.

Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, m.in.: aerobik z basenie, wieczorne show, muzyka na
żywo, ponadto - ścieżka do biegania, boisko do siatkówki plażowej i rzutki, boccia, siłownia, bilard, tenis stołowy. Centrum
nurkowe i sportów wodnych (za opłatą) oraz SPA (za opłatą) –
sauna, jackuzzi, łaźnia, masaże, fryzjer, salon piękności. Dla dzieci:
animacje, mini klub (4-12 lat), plac zabaw. Za opłatą aquapark
w Medinat Coraya.

Plaża
Hotel tuż przy pięknej, szerokiej plaży. Przy brzegu rafa koralowa
(zalecane obuwie ochronne). Leżaki i parasole na plaży i przy
basenie bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Na terenie hotelu: recepcja 24h, lobby, sklepiki z pamiątkami,
4 bary (przy basenie, na plaży, w lobby, na dachu), restauracja
główna oraz restauracja a’la carte (płatna, wymagana rezerwacja), 2 główne baseny i 1 dla dzieci (podgrzewane w sezonie
zimowym). Za opłatą: pralnia, apteka, SPA oraz możliwość skorzystania z atrakcji Medinat Coraya (bary, restauracje tematyczne,
aquapark).

Pokoje
Hotel oferuje 169 komfortowych, elegancko urządzonych i przestronnych pokoi. Pokoje Superior (pow. ok. 42 m2; dla mx 2 osób;
łóżko małżeńskie lub 2 łóżka pojedyncze), Superior Family (pow.
ok. 52 m2; dla max. 2 osób dorosłych i 2 dzieci). Każdy pokój
wyposażony jest w indywidualnie sterowaną klimatyzacje, TV,
telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę (wc, prysznic,
suszarkę do włosów), sejf, balkon lub taras oraz minibar (płatny).
Pokoje posiadają widok na ogród. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat
bezpłatne (na zamówienie).

Wyżywienie
ALl inclusive: śniadanie (6:30-10:00), lunch (12:30-14:30), kolacja
(18:30-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Późne śniadanie w barze przy basenie i na plaży (10:30-11:30). W restauracji
a la Carte (płatna, wymagana rezerwacja): lunch (12:00-17:00)
i kolacja (18:30-21:30). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wybranych barach. Bar na plaży i przy basenie czynny
09:00 – 18:00, w lobby (12:00-24:00) na dachu (17:00-24:00).
Lody i popołudniowe przekąski w barze przy basenie i na plaży.
Codziennie dostarczana jest do pokoju butelka wody. Podczas
kolacji wymagany odpowiedni strój (dla panów długie spodnie).
Napoje butelkowane, świeżo wyciskane soki, importowane alkohole - za dodatkową opłatą.

Internet
WI Fi bezpłatne na terenie całego obiektu.
www.jazhotels.com

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
3099
4599
Maj od
2770
4199
Czerwiec od
2899
4470
Lipiec od
3070
4599
Sierpień od
3099
4699
Wrzesień od
2999
4599
Październik od
2899
4549
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5470
7970
4970
7399
5230
7720
5399
7970
5520
8199
5349
8020
5220
7930
1099

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2770 zł
205

Egipt

Marsa Alam

Three Corners Fayrouz Plaza – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

*****

Dobrej klasy 5* hotel z dostępem do malowniczej rafy koralowej, należący do znanej sieci hotelowej Three Corners, świadczący usługi na
najwyższym poziomie! Ze względu na znakomity mini klub szczególnie polecany rodzinom z dziećmi - najmłodsi będą aktywnie spędzać
czas, podczas gdy rodzice będą mogli relaksować się na pięknej przyhotelowej plaży!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Przestronny, otoczony zadbanym ogrodem hotel należący do znanej sieci Three Corners. Lotnisko w Marsa Alam oddalone jest o ok.
6 km, Port Ghalib - ok. 2 km, a miejscowość Marsa Alam ok. 65 km.
Hotel znajduje się tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży, długość
ok 600m z dostępem do rafy - hotel posiada własny pomost.
Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne.

W ciągu dnia prowadzony program animacyjny dla dzieci i dorosłych (pokazy, gry, zabawy, etc.), a wieczorem orientalne show.
Bezpłatnie: siatkówka, rzutki, tenis stołowy, piłka wodna, boccia.
Za dopłatą: aerobik, bilard oraz centrum sportów wodnych na
plaży. Hotel posiada także centrum wellness (płatne) (masaże,
zabiegi kosmetyczne, sauna, jacuzzi, łaźnia). Dla dzieci: mini klub
(dla dzieci 4-12 lat), plac zabaw oraz brodzik.

Do dyspozycji gości

Internet

Hotel wybudowany w 2007 r., częściowo wyremontowany
w 2014 r., składa się z 41 budynków. Recepcja 24 - godz., bankomat,
pralnia, apteka, sklep z pamiątkami, mini-market, salon fryzjerski. Hotel posiada 6 restauracji - w tym główną Panorama (dania
w formie bufetu), przy plaży - Lagoona oraz 3 restauracje a’la carte (płatne): belgijska Chez Pascal, włoska Dolce Vita oraz egipską
Marhaba, a także kilka barów, w tym lobby bar, bar przy basenie
oraz przy plaży. Goście mogą korzystać z 2 basenów zewnętrznych (w tym 1 podgrzewany w sezonie zimowym) oraz brodzika
dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki przy basenach - bezpłatne.

Na terenie lobby oraz w barze Peanut - bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Za opłatą przewodowy dostęp do internetu.
www.threecorners.com

Plaża

Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom ponad 470 pokoi, mieszczących się
w niskich budynkach. Pokoje standardowe/superior 2 - osobowe
(ok. 28 m2; możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka),
wyposażone są w łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów),
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, mini-bar
(dodatkowo płatny), sejf (bezpłatny) oraz balkon lub taras. Pokoje
posiadają widok na ogród, basen lub góry. Łóżeczko dla niemowląt
dostępne - bezpłatnie. Dla rodzin 2+2 dostępne sa pokoje rodzinne
(ok. 32 m2; wyposażone jak w pokoju standardowym/superior).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:30-10:00), obiady (12:30-15:00) oraz
kolacje (18:00-21:30) w restauracji głównej w formie bufetu,
lody w barze przy basenie (15:30-17:00), ciepłe i zimne przekąski
(10:00-11:00 oraz 15:00-17:30) oraz lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe (10:00-00:00) w wyznaczonych barach. All
Inclusive nie obejmuje świeżo wyciskanych soków, napojów butelkowanych oraz importowanych alkoholi. Hotel zastrzega sobie
prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive.
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KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2699
3799
Maj od
2399
3470
Czerwiec od
2549
3649
Lipiec od
2699
3870
Sierpień od
2649
3799
Wrzesień od
2599
3749
Październik od
2549
3749
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
1099

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4730
6520
4270
6049
4520
6270
4699
6549
4699
6599
4599
6520
4520
6520
1149

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2399 zł

Egipt

Marsa Alam

Flamenco Beach & Resort – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

+

****

Hotel dla osób ceniących spokój, kochających morze i podglądanie podwodnego życia Morza Czerwonego na bajecznych rafach
koralowych. Położony jest nad brzegiem morza (część Beach) oraz w przepięknym ogrodzie (część Resort). Polecany na sielski wypoczynek
zarówno dla par jaki rodzin z dziećmi.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Hotel (część Beach) znajduje się bezpośrednio przy długiej, szerokiej piaszczystej plaży. Przy brzegu rafa koralowa (200 – metrowy pomost z zejściem do wody; zalecane obuwie ochronne).
Leżaki, parasole i ręczniki na plaży i przy basenie bezpłatne.

Bogate animacje i liczne atrakcje: aerobik, gimnastyka w wodzie,
water polo, siatkówka w wodzie, rzutki, boccia, tenis stołowy, kort
tenisowy (oświetlenie za opłatą), boisko do piłki nożnej. Za opłatą:
bilard, centrum Spa (siłownia, masaże, sauna i jacuzzi), centrum
nurkowe. W orientalnym namiocie dostępna muzyka na żywo. Dla
dzieci: 2 brodziki, mini club (w sezonie), 2 place zabaw (w każdej
części hotelu po jednym), łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie), krzesełka dla dzieci w restauracji, opiekunka (za opłatą).

Do dyspozycji gości

Internet

Hotel składa się z dwóch części Beach (przy plaży) i Resort (przejście przez uliczkę). Obiekt posiada duży teren z przepięknym
ogrodem (ok. 20 000 m2). W hotelu: przestronne lobby, kantor
wymiany walut, pralnia (płatne), pokój do przechowania bagażu, sklepiki z pamiątkami (w części Beach) i dyskoteka (w część
Resort) oraz 3 duże baseny ze słodką wodą (2 w części Beach
i 1 w części Resort), w tym 1 podgrzewany w sezonie zimowym.
Ponadto 3 restauracje („Flamenco” i włoska a’la carte „Florencia”
(płatna) w części Beach oraz „Las Palmas” w części Resort) oraz
5 barów (m.in. na plaży, bar przy basenie i w dyskotece (płatny)),
kącik z lodami i namioty orientalne z shishą (płatne).

Połączenie dostępne jest w lobby i w recepcji za opłatą.
flamencohotels.com/beach/

Położenie
Hotel znajduje się 6 km od centrum niewielkiego lokalnego El
Quseir i ok. 65 km od lotniska w Marsa Alam

Plaża

Pokoje
310 pokoi (części Resort i Beach), w tym standardowe (ok. 28 m2;
max. 3 osoby, lub 2 osoby i dziecko) i rodzinne (max. 3 os., lub 2 os.
i dziecko). Większość pokoi (w części Beach) posiada boczny lub
bezpośredni widok na morze. Hotel posiada kilka pokoi z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w klimatyzację centralną, łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), TV,
telefon, sejf, mini lodówkę, na podłodze płytki, balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (06:30-10:00) , obiady (13:00-15:00),
przekąski (15:30-17:30), kolacje (18:30-22:00). W barach przy
basenach (11:00-23:00) dostępne są napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz przekąski. Podczas głównych posiłków napoje
serwowane są w szklankach. Napoje importowane, butelkowane,
espresso i cappuccino, lody i świeżo wyciskane soki nie są objęte
formuła all inclusive. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych all inclusive.

Program sportowy i animacyjny

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2099
2499
3899
4570
Maj od
1699
2149
3270
4020
Czerwiec od
1899
2499
3549
4549
Lipiec od
2349
3199
4270
5720
Sierpień od
2099
2799
3930
5130
Wrzesień od
1949
2499
3699
4599
Październik od
1749
2270
3349
4199
Cena za dziecko (2-4 lat) już od
949
999

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1699 zł
207

Egipt

Marsa Alam

Magic Tulip Beach Resort – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

****

+

Świetny kompleks, w którym komfortowo i bezpiecznie można spędzić relaksujące wakacje. Szczególnie dedykowany rodzinom z dziećmi
ze względu na duży, bezpieczny teren, łagodne zejście do morza oraz rozległe baseny. Ciekawy program animacyjny pozwoli na atrakcyjne
dopełnienie beztroskiego urlopu. Serdecznie polecamy!
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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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!

Komfortowy hotel położony na rozległym terenie, ok. 30 km od
lotniska w Marsa Alam. Do najbliższego miasteczka z restauracjami i sklepikami – Port Ghalib ok. 25 km.

i alkoholowe w barze przy basenie i w lobby (10:00-23:00) oraz na
plaży (od 10:00 do zachodu słońca). Za opłatą: niektóre koktajle
alkoholowe, alkohole importowane, świeżo wyciskane soki i kawy
smakowe.

Plaża

Program sportowy i animacyjny

Prywatna, hotelowa, piaszczysto-żwirkowa plaża o dł. ok.
250 m z łagodnym zejściem do morza oraz długim pomostem
(ok. 750m) ułatwiającym podziwianie rafy (zalecane obuwie
plażowe). Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne.

Hotel prowadzi bogaty program animacyjny, m. in. wieczorne
show, karaoke i egipski wieczór folklorystyczny. Ponadto: siłownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, piłka nożna, rzutki. Za
opłatą: kort tenisowy, bilard, centrum spa, masaże i nurkowanie.
Dla dzieci: mini-klub i plac zabaw. Od połowy czerwca do połowy
września polskojęzyczne animacje w ramach Figloklubu.

Położenie

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i 19 jednopiętrowych
budynków. W hotelu: lobby z 24h recepcją, taras z widokiem
na ogród i morze oraz restauracja główna z bogatym bufetem
oraz tarasem (śniadania, obiady i tematyczne kolacje). Ponadto
restauracja przy plaży (a’la carte; 19:00-22:00; płatna - niezbędna rezerwacja), 3 bary (w lobby, przy basenie i na plaży), pub
z dyskoteką (dyskoteka: 23:00-02:00). Do dyspozycji Gości są
2 baseny o gł. 140 i 160 cm (w tym 1 podgrzewany w sezonie
zimowym oraz z niewielką zjeżdżalnią dla dzieci), brodzik o gł.
50 cm, siłownia, amfiteatr, w którym odbywają się wieczorne
animacje. Płatne: sauna, jacuzzi, kort tenisowy, bilard, centrum
nurkowe, salon kosmetyczny, mini-centrum handlowe, pralnia.

Pokoje
Hotel dysponuje ok. 200 przestronnymi pokojami w jednopiętrowych budynkach z widokiem na ogród (standardowe), basen
lub morze (za dopłatą). Każdy pokój posiada balkon lub taras.
Standardowe pokoje 2 osobowe (ok. 30 m2; z możliwością zakwaterowania 3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci do 14
lat) posiadają łazienkę (z prysznicem, wc i suszarką do włosów),
indywidualnie sterowaną klimatyzacją, TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny) i mini-bar (za dodatkową opłatą; raz dziennie zaopatrywany w gratisową butelkę wody). Dostępne są również pokoje
rodzinne (ok. 44 m2; wyposażone jak pokoje standardowe).

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-21:00) w formie bufetu (kuchnia międzynarodowa
i lokalna) w restauracji głównej oraz przekąski w restauracji przy
plaży (10:00-12:00 i 12:30-17:00). Lokalne napoje bezalkoholowe

Internet
Dodatkowo płatny (ok. 20 EUR/1 tydz.; ok. 30 EUR/2 tyg.).
www.flashinternational.travel/magic-tulip-resort
KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2149
2699
3930
4899
Maj od
1849
2449
3499
4520
Czerwiec od
1999
2599
3770
4799
Lipiec od
2199
2899
4020
5199
Sierpień od
2049
2649
3849
4849
Wrzesień od
1980
2599
3730
4770
Październik od
1899
2499
3599
4630
Cena za dziecko (0-7 lat) już od
970
1020

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1849 zł
209

Egipt

Marsa Alam

The Three Corners Equinox Beach Resort – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

****

+

Idealny hotel na rodzinne wakacje - bogaty wybór animacji i sportów, wygodny i różnorodny program All Inclusive oraz fantastyczna
lokalizacja przy jednej z najpiękniejszych i najdłuższych plaż w Marsa Alam! Dodatkowy plus za nowo wyremontowane wnętrza i świetny
serwis!
All Inclusive

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

Zajęcia w Figloklubach dostosowywane są do warunków panujących
w hotelu. Niektóre aktywności mogą
być dodatkowo płatne.
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Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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

Program sportowy i animacyjny

Należy do znanej sieci hotelowej Three Corners, położony na
rozległym terenie z pięknym ogrodem. Lotnisko w Marsa Alam
ok. 30 km od hotelu.
Położony przy jednej z najpiękniejszych plaż w Marsa Alam - szeroka, piaszczysta, z łagodnym wejściem do morza oraz molo. Przy
brzegu piękna rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne). Leżaki,
parasole, ręczniki na plaży i przy basenach - bezpłatnie.

Bogaty program animacyjny w ciągu dnia - gry i zabawy, waterpolo, aerobik, rzutki, quizy, boccia, a wieczorem - lokalne show,
pokazy tańca brzucha. Bezpłatnie: tenis stołowy, siłownia, aerobik,
siatkówka. Za dopłatą: centrum SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia, masaże), centrum sportów wodnych na plaży (windurfing, kitesurfing,
nurkowanie), bilard oraz przejażdżki na quadach. Dla dzieci: animacje w ramach Trixie Club, brodzik, plac zabaw. Od połowy czerwca
do połowy września polskojęzyczne animacje w ramach Figloklubu.

Do dyspozycji gości

Internet

Obiekt kompleksowo wyremontowany w 2014 r. W hotelu: recepcja, lobby, mini market, sklepy z pamiątkami, pralnia, restauracja główna z tarasem, restauracja a’la carte, kilka barów: przy
basenie i na plaży (oba od 10:00 do zachodu słońca), lobby bar
(10:00-24:00) i bar/restauracja na plaży (10:00-18:00 w sezonie
zimowym i 10:00 -24:00 w sezonie letnim), 2 rozległe baseny
(1 podgrzewany w sezonie zimowym) oraz brodzik dla dzieci (podgrzewany w sezonie zimowym), otoczone tarasem słonecznym.

Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.threecorners.com

Plaża

Pokoje
210 pokoi w niewysokich budynkach. Pokoje standardowe
(ok. 27 m2; możliwość dostawki dla dziecka), wyposażone w łazienkę (wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat,
telefon, minibar (płatny), sejf (bezpłatny) oraz balkon lub taras.
Większość pokoi ma boczny widok na morze i usytuowane są poza
budynkiem głównym. Pokoje Superior z widokiem na morze (pow.
ok. 33 m2) oraz pokoje rodzinne (pow. ok. 33 m2; dla max. 3 osób
dorosłych lub rodziny 2+2) wyposażenie są pokoje standardowe.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30) oraz
kolacje (18:30-21:30) w formie bufetu, późne śniadania (10:0011:30), przekąski (14:30-16:00), słodkie przekąski (16:00-17:00),
lody (10:00-17:00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
(10:00-24:00) serwowane w wyznaczonych barach. Raz na pobyt wizyta w restauracji włoskiej a’la carte w cenie. Świeże soki,
importowane alkohole, napoje butelkowane, mini bar - płatne.
Codziennie do pokoi dostarczana jest butelkowana woda. Hotel
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2249
2799
4199
5099
Maj od
1799
2399
3430
4349
Czerwiec od
1999
2749
3770
5020
Lipiec od
2570
3670
4630
6470
Sierpień od
2270
3180
4220
5730
Wrzesień od
2070
2799
3899
5099
Październik od
1870
2499
3549
4599
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
899
930

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł
211

Egipt

Marsa Alam

Pensee Royal Garden Beach Resort – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

+

****

Skromny hotel dla mniej wymagających osób. Jego zaletą jest piękna rafa koralowa bezpośrednio przy hotelu. Dobry wybór dla aktywnych.

All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony ok. 20 km od centrum El Quseir i ok. 40 km od
lotniska w Marsa Alam

Hotel oferuje bogate dzienne animacje, wieczorne występy na
żywo oraz liczne atrakcje: m.in. gimnastyka w wodzie, water polo,
siłownia, kort tenisowy, boisko do squasha, tenis stołowy i bilard, centrum fitness, centrum piękności (płatne), sauna (płatna),
łaźnia parowa (płatna), masaże (płatne), dyskoteka oraz centrum nurkowe, surfingowe i sportów wodnych nie motorowych
(wszystkie dodatkowo płatne). Dla dzieci: brodzik, mała zjeżdżalnia, plac zabaw, mini club (10:30-12:30 i 14:30-16:00), animacje,
łóżeczko dla dzieci do 2 lat (na życzenie).

Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy szerokiej, piaszczysto-żwirkowej plaży. Leżaki, parasole i ręczniki przy basenie i na
plaży - bezpłatne. Na plaży bar z napojami i przekąskami.

Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z budynku głównego i 2-3 kondygnacyjnych budynków bocznych, położonych w pięknym ogrodzie. Goście mają
do dyspozycji: recepcja 24h, sklepiki z pamiątkami, salon piękności
(płatny), pralnię (płatna), 2 baseny ze słodką wodą o nieregularnych kształtach, 3 restauracje (główna, włoskie bistro na plaży, restauracja na plaży) oraz 5 barów (lobby bar, bar na plaży, bar przy
basenie, egipski kącik z shishą (płatny) i bar w dyskotece (płatny).

Pokoje
Około 200 przestronnych pokoi (ok. 35 m2; dla max. 3 osób dorosłych lub 2 osób i 2 dzieci). Posiadają widok na ogród, basen lub
morze. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę (prysznic, WC,
suszarka do włosów), klimatyzację, TV, sejf (bezpłatny), mini bar
(płatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon, balkon francuski lub taras. Łóżeczka dla niemowlaków (na zamówienie). Dostępne są też pokoje w bungalowach (ok. 25 m2; dla max. 2 osób i 2
dzieci) oraz pokoje rodzinne (ok. 70 m2; 2 pokoje połączone drzwiami, dla max. 3 osób dorosłych i dziecka lub 2 osób i 2 dzieci). Pokoje
w bungalowach i rodzinne wyposażone jak pokoje standardowe.

Internet
Wi-Fi w lobby i w pokojach - płatne.
www.penseeroyalgarden.com
KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2199
2799
Maj od
1899
2499
Czerwiec od
2049
2670
Lipiec od
2270
2970
Sierpień od
2170
2799
Wrzesień od
2099
2749
Październik od
1999
2649
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1099

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3899
4849
3470
4470
3699
4720
3970
5130
3899
4970
3770
4849
3599
4699
1149

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (06:30-09:30), lunche (12:30-14:30), kolacje (18:30-21:30), przekąski (10:00-11:00 i 16:00-17:00), lokalne
napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10:00-24:00) w wyznaczonych restauracjach i barach. Wszystkie napoje serwowane
są w szklankach (lub plastikowych kubkach przy basenach). All
inclusive nie obejmuje napoi importowanych i mini baru. Podczas
przyjazdu w pokoju znajduje się butelka wody mineralnej. Hotel
zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą
all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
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Wyloty w: wtorki i soboty
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1899 zł

Egipt

Marsa Alam

Elphistone Resort – Marsa Alam
Kategoria lokalna:

****

Bliskość rafy koralowej oraz bogata oferta sportów i animacji dostępnych w hotelu w bardzo przystępnej cenie! Szczególnie polecany
miłośnikom sportów!
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Zadbany, przestronny hotel otoczony ładnym ogrodem. Znajduje
się ok. 25 km od miasta Marsa Alam i ok. 36 km od międzynarodowego portu lotniczego w Marsa Alam.

Hotel oferuje swoim gościom wiele atrakcji: boisko do piłki nożnej,
boisko do siatkówki, 2 korty tenisowe, tenis stołowy, piłka wodna,
siłownia. Dodatkowo płatne są: bilard, kort tenisowy, centrum
sportów wodnych, a także centrum SPA (masaże, sauna, jacuzzi,
zabiegi pielęgnacyjne). W ciągu dnia i wieczorem prowadzone są
zajęcia sportowe i animacje dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych gości przygotowano plac zabaw, mini klub oraz 2 brodziki.

Plaża
Obiekt położony tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży z łagodnym wejściem do morza oraz dostępem do pieknej rafy koralowej
(wejście do morza z pomostu). Ręczniki kąpielowe, leżaki i parasole na plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z kilku 3-piętrowych budynków. Do dyspozycji
gości: recepcja 24 - godz., bankomat, sklepiki z pamiątkami, mini-market, pralnia, fryzjer, dyskoteka (napoje w dyskotece dodatkowo płatne). Hotel posiada m.in. restaurację główną Red Sea
(kuchnia międzynarodowa, dania w formie bufetu), restaurację a’la
carte Fish Market (owoce morza), Pizza Corner w pobliżu plaży,
lounge bar, bar na plaży BikiniBar oraz bar przy basenie Sun Shine.
Goście hotelu mogą korzystać z 3 dużych basenów zewnętrznych
(ze słodką wodą; jeden podgrzewany w sezonie zimowym) oraz
brodzików dla dzieci otoczonych rozległym tarasem słonecznym.
Ręczniki kąpielowe, leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne.

Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom 270 pokoi. Komfortowe pokoje
2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej;
drugie dziecko śpi z rodzicami), wyposażone w łazienkę (wanna/
prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf, mini-bar (dodatkowo płatny) oraz
balkon lub taras. Łóżeczko dla niemowląt dostępne - bezpłatnie..

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-09:30), obiad (12:30-14:00) oraz
kolacje (19:30-21:00) serwowane w restauracji głównej w formie
bufetu. W ciągu dnia serwowane są słodkie przekąski (10:0011:00 oraz 14:30-17:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne są w wyznaczonych barach (11:00-23:00). Formuła
nie obejmuje restauracji a’la carte, świeżo wyciskanych soków,
napoi butelkowanych i w puszkach oraz napoi importowanych.
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych
formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

Internet
Na terenie hotelu (także w pokojach) internet Wi-Fi oraz kącik
internetowy - płatne (ok. 8 USD/godz.).
www.elphistone.com

KOD IMPREZY: EMA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2299
2949
Maj od
1999
2670
Czerwiec od
2149
2849
Lipiec od
2270
2999
Sierpień od
2199
2899
Wrzesień od
2170
2870
Październik od
2099
2899
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1099

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4020
5099
3599
4720
3849
4930
3970
5220
3930
5130
3899
5049
3799
5099
1149

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł
213

Tunezja

–› Wyloty z: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław
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Tunezja

Tunezja
i wyspa Djerba
Tunis

Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny
przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu
z Tunezji. Przy pobytach do 90 dni obywateli polskich nie obowiązują wizy.

Włochy
Nabeul
Hammamet Yasmin

Algieria

Informacje ogólne

Port el Kantaoui
Sousse
Skanes
Monastir
Mahdia

Algieria

Czas
Czas taki jak w Polsce.

Tunezja

Język urzędowy
Arabski

Libia

TUNEZJA

Waluta
TND - dinar tunezyjski. Dinary nie są walutą wymienialną poza Tunezją. Warto zabrać
ze sobą EUR lub dolary które wymienić
można w każdym hotelu. Dinarów nie
można wywozić i pozostałe należy wymienić na lotnisku na dewizy (będzie do tego
potrzebny kwit wymiany).

Djerba

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.

Jedno z pierwszych wakacyjnych miejsc Polaków nadal przyciąga
jak magnes pięknymi plażami, orientalną kuchnią i ciepłym
morzem. Prawdziwe orientalne wrażenia zapewnia pustynia
i tunezyjskie miasta z ich niepowtarzalnym arabskim klimatem,
kolorami, smakami i zapachami przypraw które trudno znaleźć
w innej części świata.
W regionie
Port el Kantaoui
Położony tuż obok Sousse, z malowniczym
portem jachtowym, który jest centrum życia
nocnego miejscowości. Tu znajdują się piękne
piaszczyste plaże i luksusowe hotele oraz
36-dołkowe pole golfowe. Zaletą kurortu jest
również bliskość Sousse, gdzie warto odwiedzić starą medinę z niesamowitym lokalnym
bazarem - sukiem.
Monastir
Strefa hotelowa Monastiru to kilka kilometrów
piaszczystej plaży, która zachęca do wieczornych spacerów. Sam Monastir był kiedyś
rybacką wioską, ale od wielu lat intensywnie
się rozwija i obecnie jest sporym miastem.
Warto wybrać się z hotelu do centrum miasta
i zobaczyć górujący nad miastem Ribat z IX w.
Hammamet
Jest jednym z najbardziej znanych kurortów
tunezyjskiego wybrzeża. Zwane miastem jaśminu lub rajskim ogrodem zachwyca szerokimi
plażami i licznymi możliwościami uprawiania
sportów wodnych. W Hammamecie znajduje
się wiele restauracji kawiarni i barów. Warto
odwiedzić zabytkową część miasta - za obronnymi murami kryją się wąskie uliczki i meczety.
Mahdia
Leży ok. 50 km na południe od Sousse. Jest
to kurort nieco mniejszy od Sousse, czy Hammametu, jednak nie mniej atrakcyjny. Plaże
Mahdii są uznawane za jedne z najlepszych
w kraju. Jednocześnie Mahdia ma bogate
tradycje kulturalno-religijne i dlatego stanowi
również atrakcję krajoznawczą.
Djerba
Niewielka tunezyjska wyspa ciesząca się od lat
popularnością spragnionych słońca turystów,

Telefony
Telefony komórkowe działają prawie
w całej Tunezji. Rozmowy lokalne są tanie,
natomiast zagraniczne - drogie. Koszty połączeń w roamingu polskich sieci
komórkowych prosimy sprawdzać przed
wyjazdem u operatora.
Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Tunezji
trwa od 1.07.2020 do 31.08.2020.

która przyciąga długimi plażami o drobnym
i jasnym piasku, błękitem morza a także
piękna pogodą. Djerba to miejsce kameralnych
miasteczek, gdzie dominuje niska zabudowa
pobielanych domów z dachami w kształcie
kopuł, tradycyjnych arabskich targowisk, gdzie
można kupić orientalne lokalne rękodzieło
i aromatyczne przyprawy oraz pysznej tunezyjskiej kuchni. Jest to idealny wybór dla ludzi
szukających odpoczynku od pośpiechu i głośnych dużych kurortów. Dodatkowo rozbudowana baza hotelowa pozwoli znaleźć każdemu
coś dla siebie.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem z opłatą lotniskową, transfery lotnisko
- hotel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych
dób hotelowych w imprezie TUN (7 lub 14
rozpoczętych dób hotelowych w imprezie TUD),
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę
polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy
TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym
z hoteli, napojów do posiłków (nie dotyczy All
inclusive) oraz innych wydatków osobistych.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku
turystycznego w wysokości od 1 do 3 TND/
osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób
hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione
z obowiązku płacenia podatku turystycznego.
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem
Klientów w hotelu.

Orientacyjne ceny
Hamburger - 3 TND;
woda 1,5 l - 0.,5 TND;
piwo 1.5 TL w sklepie;
Na bazarach i w małych sklepikach warto
się targować.
Wyloty
Wyloty z: Warszawy, Gdańska, Katowic,
Poznania i Wrocławia. Zbiórka na 2 godz.
Przed planowanym wylotem przy 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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Tunezja

Ong Jemel-

Tunezja
Atrakcje i wycieczki
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Sahara 2 dni, Tunezja w pigułce
Ta dwudnowa wycieczka na Wielkie Południe jest bez wątpienia największym przeżyciem i daje możliwosć poznania różnych
regionów kraju, przebogatej i różnorodnej kultury i tradycji. Wycieczka ta to nie tylko wizyta na Saharze, to prawdziwa kwint
esencja całego kraju od północy po samo południe. Stąd nie
bez powodu nazywana jest Tunezją w Pigułce! Szczególnie polecamy!!! W trakcie wyprawy zwiedzimy trzecie co do wielkości
na świecie rzymskie Koloseum w El Jem; ta pięknie zachowana
budowla posłużyła jako plener filmowy „Gladiatora”. Następnie
zwiedzimy Matmate-przypominającą księżycowy krajobraz.
Zapierające w piersiach hollywoodzkie krajobrazy tych okolic

stanowiły plener filmowy do „Gwiezdnych Wojen”, „Angielskiego Pacjenta” czy „ Wpustyni i w puszczy”. Matmata to wioska
nadal zamieszkała przez rdzenną społeczność Tunezji-troglodytów, dlatego zwiedzimy autentyczne Ich domostwa wydrążone
w skałach. Właśnie tutaj w ramach lunchu spróbujemy specjałów tunezyjskich. Tego dnia dotrzemy do „Wrót Sahary” w Douz
i przymierzymy na grzbietach wielblądów najbardziej piaszczysty
kawałek pustyni saharyjskiej, czyli Ergu Wschodniego. Aby jeszcze bardziej odczuć atmosferę bezkresnej Sahary w okolicach
mamy przewidziany nocleg i kolację. W drugim dniu, po śniadaniu wyruszamy na największe słone jezioro Tunezji Chott El
Jerid, by podziwiać miraze. Południe Tunezji to również bezkresne
pustynne oazy, gdzie rosną miliony palm. Dla chętnych przewidziana jest przejażdżka do jednej z takich oaz które słyną z jed-

Tunezja to nie tylko piękne plaże, ale również
wspaniała historia i fantastyczne krajobrazy.
Aby się o tym przekonać wybierzcie się na dwudniowe safari z północy, aż na samo południe.
Zobaczycie jak naprawdę wygląda Tunezja. Tunis
- Kartagina - Sidi Bou Said, to idealne połączenie
współczesności z bogatą przeszłością.
Zapraszam.
Agata Kocur
Rezydent Rainbow

El Jem
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Tunezja
nych najlepszych gatunków daktyli, w cieniu rosną bananowce,
figowce, granaty. Następnie w okolicach Tozeur przesiądziemy
się do samochodów terenowych i zaczniemy przygodę. Czeka
nas jazda trasą rajdu Paryż-Dakar w Ong Jemel-w miasteczku
znanym z Gwiezdnych Wojen, jak również podziwianie pięknych
oaz górskich w Chebice. W drodze powrotnej wycieczkę uwieńczy wizyta w Świętym Mieście Islamu-Kairuan. Cena nie zawiera
przejazdu jeepami - płatne obligatoryjnie na miejscu 20 EUR dorośli, dziecko 20 EUR (2-12), oraz przejazdu wielbłądami (opłata
fakultatywna) 10 EUR. Cena od 309 zł/os.
Tunis-Kartagina-Sidi Bou Said-Muzeum Bardo
Celem wycieczki jest zapoznanie Państwa z liczącą sobie 3 tysiące, a nawet więcej lat historią i kulturą Tunezji. To tutaj kultura arabska przeplata się niewyobrażalnie pięknie z wpływami
fenickimi, andaluzyjskimi i francuskimi. W programie wycieczki
zobaczą Państwo 4 różne oblicza tego miasta. Przewidziana jest
wizyta w samym sercu stolicy. Spacerujac główną Aleją Habiba Bourgiby, gdzie można podziwiać przepiękną architekturę
francuską dojdziemy do murów XIII-wiecznej arabskiej mediny
pełnej orientalnych bazarów. Tutaj przewidujemy chwilę wolnego
czasu, gdzie podążając wąskimi uliczkami targu (suku), oglądając
wyroby rzemiosła artystycznego znajdziecie Państwo również
pamiątki dla siebie. Następnym punktem programu jest wizyta
w Muzeum Bardo, słynącego z największej na świecie kolekcji
mozaik i rzeźb rzymskich pochodzących z terenów całej Afryki
Płn, jak również zbiory z czasów punickich. Będąc w stolicy nie
może zabraknąć wizyty w historycznej Kartaginie, gdzie czeka
Państwa wizyta w Parku Archeologicznym z tofetem punickimi
i rozległym, dobrze zachowanym kompleksem Term Antoniusza
Piusa z LLw n.e. Kolejnym wyjątkowo przyjemnym punktem
programu będzie spacer po urokliwym andaluzyjskim miasteczku artystów - Sidi Bou Said. Biało-niebieska architektura tego
miejsca, zapierający dech widok na port jachtowy i zatokę Tunisu
do złudzenia przypomina architekturą greckie Santorinii. Lunch
w trakcie wycieczki wliczony w cenę. Cena od 179 zł/os.
Rejs Statkiem Pirackim
Przedpołudniowy rejs na morzu! Trzy godziny relaksującego rejsu wzdłuz wybrzeża dla osób lubiących statki i dobrą zabawę.
W trakcie rejsu serwowany jest posiłek, odbywają się animacje,
zabawa, dla odważnych przewidziana kąpiel na głębokim morzu.
Cena od 69 zł/os.
El Zahra - Laser Show
Spektakl historyczny „Światło i dźwięk” – to wysokiej technologii
przedstawienie laserowe, projekcja obrazów dynamicznych, gdzie
występuje setka statystów i aktorów, opowiedziana jest historia
Tunezji w j.polskim. W sali biesiadnej serwowane są dania kuchni
tunezyjskiej i wino, w ramach rozrywki gwarantowany pokaz tańca brzucha i tańców tunezyjskich. Cena ok. 31 EUR/os.

Zwiedzanie
Targowisko różności – Souk
W najpiękniejszym i trzecim co do wielkości mieście Tunezji – Sousse zlokalizowany jest souk, czyli bazar. Dostaniesz tu przeróżne
pamiątki oraz wyroby regionalne. Sklepy z tunezyjską tkaniną
i lokalnie wyrabianą biżuterią kuszą do zrobienia zakupów!
Monastir - miasto Prezydenta Bourgiby
To historyczne miasto jest miejscem urodzenia pierwszego Prezydenta Niepodległej Tunezji Habiba Bourgiby. Mieszkańcy Tunezji z wielkiego szacunku do wybudowali okazałe Mauzoleum,
w ktorym spoczywa wraz z rodziną. Architektonicznie budowla
przypomina indyjski Taj Mahal. W trakcie wizyty w Monastirze
warto również odwiedzić marinę z eleganckimi jachtami, katamaranami i łodziami pirackimi. Nie można też zapomnieć o zakupach
na tradycyjnym arabskim targowisku (medinie).

Z dziećmi
AQUA SPLAH - największy wodny park w Tunezji!
Dzieci się nudzą? Basen, plaża to za mało? Wybierz się koniecznie
do największego parku wodnego w Tunezji ! Na terenie hotelu
Thalassa Sousse w strefie hotelowej tegoż miasta znajdziesz
ogromny kompleks zjeżdżalni dla pociech w każdym wieku. To
niezła zabawa dla dzieci w każdym wieku ale i dla dorosłych!
Wstęp ok. 60 TND/os. (ok 30 EUR) w wysokim sezonie.
Acqua Palace
Szukasz pomysłu na zabawę dla dzieci? Zabierz je do parku
wodnego Acqua Palace w Port El Kantaoui, gdzie z pewnością
nie będą się nudziły! http://www.acquapalace.com/. Wstęp ok.
25 TND/os.

tualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Kraina rozrywki dla najmłodszych – Carthageland
Szałowe miejsce dla dzieci w mieście Hammamet, w dzielnicy
Yasmine. Na terenie parku rozrywki Carthageland znajduje się
m.in.: Aqualand (wstęp ok. 20 DT), bawialnia Ali Baba, kino 3-wymiarowe, nowa „Medina”- czyli bazar z knajpkami i sklepikami.

Relaks
Plaża de Yasmine Hammamet
Szeroka i piaszczysta plaża w miejscowości Hammamet. Wzdłuż
plaży biegnie promenada, przy której znajdują się hotele, sklepy
oraz restauracyjki, gdzie można popróbować kuchni z różnych
zakątków 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-

Sidi Bou Said
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Moevenpick Resort & Spa – Sousse
Kategoria lokalna:

*****

Luksusowy hotel, świetnie zlokalizowany przy plaży i w niedużej odległości od centrum Sousse. Polecamy najbardziej wymagającym
gościom.
All Inclusive

Royal

Położenie
Luksusowy hotel usytuowany w samym sercu tętniącej życiem
strefy turystycznej Sousse, w pobliżu licznych sklepów, kafejek,
dyskotek i ok. 2 km od historycznej medyny z arabskimi bazarami
(dojazd taksówką ok. 2 EUR). Lotnisko w Enfidha znajduje się ok
45 km od hotelu, a lotniska w Monastirze ok 17 km. Uwaga! Cena
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3
TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku turystycznego
liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione
z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt położony tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki,
parasole i ręczniki plażowe - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Przestronne lobby z recepcją i kantorem. Hotel posiada restaurację główną, 3 restauracje a la carte, 2 bary (lobby bar i przy
basenie) oraz kawiarnię mauretańską, 2 baseny zewnętrzne (1
z wodą słodką, 2 z morską), brodzik dla dzieci (woda słodka) oraz
basen kryty (woda morska, czynny w określonych godzinach).
Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie - bezpłatne.
Dostępne również centrum SPA (szczegółowy cennik dostępny
w hotelu). Hotel wybudowany w 2009 roku.

Pokoje
Hotel oferuje ponad 600 pokoi zlokalizowanych w budynku głównym. W pokojach klimatyzacja sterowana indywidualnie (czynna
w wysokim sezonie), suszarka do włosów, telefon, TV-sat, mini
sejf (bezpłatnie), mini bar (konsumpcja płatna), większość pokoi
dysponuje balkonem lub tarasem.
Na życzenie hotel bezpłatnie udostępnia łóżeczko dla dziecka do
2 lat (konieczność wcześniejszego potwierdzenia, jeżeli w pokoju
znajduje się także dostawka).

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:30), lunche (12:30-14:00),
kolacje (serwowane w 2 turach: 18:00-19:30 oraz 20:00-21:30) wszystkie posiłki w formie bufetu. Wczesne (05:30-07:00) i póź-
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ne (10:00-11:00) śniadania kontynentalne w wyznaczonym barze.
Przekąski (12:00-16:00) oraz nocne przekąski (00:00 - 03:30).
Napoje bezalkoholowe: woda mineralna i napoje gazowane, kawa
i herbata przez cały dzień w wyznaczonych barach. Lokalne napoje alkoholowe: piwo, wino, likiery i wódki lokalne, koktajle na
bazie alkoholi lokalnych (12:00-02:00). Możliwość skorzystania
raz na pobyt z każdej restauracji a la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Podczas kolacji wymagane są długie spodnie.

Program sportowy i animacyjny
Kilka razy w tygodniu muzka na żywo, mini klub dla dzieci. Do
dyspozycji gości bezpłatnie: sala fitness.

Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.moevenpick-hotels.com
KOD IMPREZY: TUN CENY 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
4370
5130
7799
Maj od
2499
4049
4699
7270
Czerwiec od
2599
4199
4849
7520
Lipiec od
3149
5199
5770
9199
Sierpień od
2999
4870
5520
8649
Wrzesień od
2599
4149
4849
7430
Październik od
2470
4049
4630
7270
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
749
770

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2470 zł

Tunezja

Mahdia Palace – Mahdia
Kategoria lokalna:

*****

Dobrze utrzymany hotel 5-gwiazdkowy, który oferuje wysoki standard zakwaterowania. Idealne miejsce dla osób poszukujących odrobiny
luksusu, przy najpiękniejszej plaży w Tunezji.
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Ekskluzywny obiekt położony jest ok. 6 km od centrum Mahdii z mnóstwem tradycyjnych restauracji, barów oraz bazarem
(dojazd pociągiem lub taksówką). Oddalony ok. 100 km od lotniska w Enfidi. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

fetu w restauracji głównej. Lekkie przekąski w godz. 15:30-17:00.
Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych
barach w godz. 10:00 - 24:00. 1x pobyt kolacja w restauracji a la
carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. Bezpłatnie:
aerobik, aquaerobik, water polo, łucznictwo, rzutki, boccia, tenis
stołowy, siatkówka, piłka nożna. Odpłatnie: sporty wodne na plaży, quady, jazda konna, przejażdżki na wielbłądach.

Internet

Plaża

Bezpłatny internet Wi-Fi w recepcji.
www.mahdiapalace.com

Hotel tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki i parasole na
plaży - bezpłatne, ręczniki plażowe za depozytem ok.10 TND/os.

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

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 4-piętrowego budynku głównego i wielu
budynków bocznych, został odnowiony w 2010 r. Całodobowa
recepcja, restauracja główna, restauracja a la carte (dodatkowo
płatna; dla osób z opcją All Inclusive - restauracja bezpłatna),
snack bar „Sfax”, American bar, lobby bar (z muzyką na żywo),
kawiarnia mauretańska, coffee shop 24/7, basen (pow. ok. 1600
m²; leżaki i parasole - bezpłatne, ręczniki - za kaucją), night club
z dyskoteką, mini klub i plac zabaw dla dzieci, kantor, sala gier. Za
dodatkową opłatą – butiki, fryzjer, wypożyczalnia samochodów,
korty tenisowe, bilard, fitness club, centrum thalassoterapii (sauna, masaże, jacuzzi, basen z wodą morską), mini golf, 9-dołkowe
pole golfowe.

Pokoje
Zakwaterowanie w komfortowym, przestronnym pokoju typu
standard z łazienką (wc, prysznic i suszarka do włosów). Na
wyposażenie składa się indywidualnie sterowana klimatyzacja,
TV-sat, telefon, mini bar (na życzenie, dodatkowo płatny), bezpłatny sejf, balkon.

Wyżywienie
HB: śniadania w godz. 7:00 - 10:00 (napoje - bezpłatne) i obiadokolacje w formie bufetu (napoje do obiadokolacji płatne). AIl Inclusive: za dopłatą - wczesne śniadania kontynentalne 4:30 - 6:30,
śniadania, lunche 12:30 - 14:30 i kolacje 18:30 - 21:00 w formie bu-

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1599
2049
Maj od
1399
1870
Czerwiec od
1649
2270
Lipiec od
1999
2899
Sierpień od
1799
2420
Wrzesień od
1570
2099
Październik od
1399
1899
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1570
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
949
Dopłata do All Inclusive od
287

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3199
3930
2849
3630
3270
4299
3849
5349
3499
4549
3099
3999
2899
3699
1899
970
574

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1399 zł
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IBEROSTAR Diar El Andalous – Port El Kantaoui
Kategoria lokalna:

*****

Elegancki i komfortowy, gustownie urządzony obiekt, który został niedawno remontowany. Piękna plaża, dobry serwis hotelowy oraz
znakomite wyżywienie sprawią, że pobyt na pewno zaliczy się do udanych. Szczególnie polecamy parom, a ze względu na animacje także
rodzinom z dziećmi.
All Inclusive

Przy plaży

Położenie
Elegancki hotel otoczony pięknym ogrodem, położony w dzielnicy turystycznej Port El Kantaoui, ok. 10 km od historycznego
centrum miasta Sousse, ok. 30 km od lotniska w Enfidhi i ok.
35 km od lotniska w Monastirze. W najbliższej okolicy znajduje
się duży wybór sklepów, restauracji, barów oraz innych atrakcji.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

racje a la carte specjalizujące się w kuchni włoskiej i tunezyjskiej
(19:00-21:30, możliwość skorzystania bezpłatnie raz na pobyt
z każdej restauracji, wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych, gry i zawody
sportowe przy basenie, wieczorne animacje dla dorosłych. Obiekt
dysponuje również klubem dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz placem zabaw.

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w lobby i pokojach.
www.iberostar.com

Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży.
Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe na plaży - bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, winda, bezpłatny sejf w recepcji, basen
główny, brodzik dla dzieci, basen kryty. Leżaki, parasole oraz ręczniki przy basenie - bezpłatne. Dodatkowo płatne: 3 korty tenisowe, kantor, mini market, sklep z pamiątkami, sala konferencyjna,
pralnia, opiekunka dla dzieci (w miarę dostępności), centrum spa.

Pokoje
Elegancko urządzone, przestronne pokoje 2-osobowe (możliwość
max. 1 dostawki), każdy posiadający balkon, łazienkę (prysznic/
wanna, suszarka do włosów), mini bar, bezpłatny sejf, indywidualnie sterowaną klimatyzację (czynną w wysokim sezonie), telefon, TV-sat. Na zapytanie dostępne przestronne pokoje rodzinne
dla max. 4 osób dorosłych i 2 dzieci.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), lunche (12:30-14:30)
i kolacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu w restauracji
głównej obejmują tradycyjną kuchnię tunezyjską, jak również
międzynarodową. Przekąski i napoje w snack barze przy basenie (12:30-17:00). Napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne
w barze w lobby (10:00-24:00), przy basenie i przy plaży (w
sezonie lipiec-sierpień); kawa i herbata serwowane w kawiarni
La Chicha Cafe (18:00-23:00). Hotel posiada również 2 restau-

220

KOD IMPREZY: TUN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1899
2849
Czerwiec od
2320
3670
Lipiec od
2499
3999
Sierpień od
2570
3999
Wrzesień od
2099
3199
Październik od
1899
2899
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1270

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3699
5270
4399
6630
4699
7220
4799
7220
3999
5849
3699
5349
1770

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1899 zł

Tunezja

IBEROSTAR Royal El Mansour – Mahdia
Kategoria lokalna:

*****

Elegancki hotel o rozbudowanej infrastrukturze dla wymagających Klientów. Szeroki zakres animacji, niedaleka odległość do centrum
miasta, bogate all inclusive i piaszczysta plaża urozmaicą pobyt. Hotel dedykowany Klientom w każdym wieku.
All Inclusive

Royal

We dwoje

Położenie
Luksusowy hotel otoczony bujnym ogrodem, zlokalizowany w bliskiej odległości (ok. 1 km) od centrum Mahdii - urokliwego miasta
z historyczną starą medyną, klimatycznymi uliczkami i kawiarenkami. Hotel oddalony jest o ok. 45 km od lotniska w Monastirze
i ok. 90 km od lotniska w Enfidhi. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień.
Maksymalna wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7
kolejnych dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu.
Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia
podatku turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Przy hotelu znajduje się piaszczysta plaża hotelowa. Bezpłatne
leżaki i parasole na plaży; ręczniki plażowe dostępne po uiszczeniu zwrotnej kaucji w wysokości ok. 50 TDN/os.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, basen główny, brodzik dla dzieci, bezpłatne leżaki i parasole przy basenie, plac zabaw, Mini-Club dla
dzieci w wieku 4-7 lat i Maxi-Club dla dzieci 8-12 lat. Nocny klub
(23:00-02:00). Za dodatkową opłatą opiekunka dla dzieci, salon
SPA (zabiegi upiększające, masaże, sauna), siłownia oraz sala
konferencyjna.

Pokoje
Hotel posiada 297 wygodnych i nowoczesnych pokoi 2-osobowych (możliwość max. 1 dostawki) zlokalizowanych w 5-piętrowym budynku głównym, które są wyposażone w balkon, mini bar
(dodatkowo płatny, uzupełniany na życzenie), łazienkę z suszarką
do włosów, klimatyzację (czynną w okresie lipiec-sierpień), TV-sat, telefon, bezpłatny sejf.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30) i kolacje (18:30-21:30) w restauracji głównej w formie bufetu (kuchnia
międzynarodowa i regionalna). Oprócz tego Klienci mogą korzystać z baru w lobby (10:00-24:00): napoje alkoholowe i bezalkoholowe; baru przy basenie (10:00-18:00): przekąski i napoje;
Barbeque baru z przekąskami (12:30-17:00) oraz kawiarenki mauretańskiej (16:00-23:00) z tradycyjną herbatą i kawą - bezładnie,

shisha za dodatkową opłatą). Raz na pobyt kolacja w restauracji
a la carte (tunezyjska; wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych, a oprócz tego
posiada 2 kluby dla dzieci oferując gry, zabawy, pokazy i wiele
innych atrakcji. Dużym atutem jest również klub nocny znajdujący
się na terenie obiektu. Zachęcamy do korzystania z kortów tenisowych, tenisa stołowego, siatkówki plażowej, sportów wodnych,
siłowni oraz aerobiku w wodzie, łucznictwa, kręgli (część atrakcji
płatna dodatkowo).

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w lobby i pokojach.
www.iberostar.com
KOD IMPREZY: TUN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1999
2899
Maj od
1799
2670
Czerwiec od
2199
3399
Lipiec od
2349
3699
Sierpień od
2399
3670
Wrzesień od
1999
2970
Październik od
1799
2699
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1970
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
849

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
3899
5349
3499
4970
4199
6199
4399
6699
4499
6599
3849
5470
3499
4999
2699
949

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł
221

Tunezja

Nour Palace – Mahdia
Kategoria lokalna:

*****

Bardzo dobry hotel, dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Świetna lokalizacja przy jednej z najładniejszych, piaszczystych plaż Tunezji.
Polecamy rodzinom z dziećmi.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Hotel usytuowany w spokojnej okolicy, ok. 6 km od centrum Mahdii, która jest lokalnym centrum turystycznym; w pobliżu bary,
restauracje oraz bazar (dogodny dojazd za pomocą lokalnych
taksówek - ok. 3 EUR). Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej
plaży. Parasole i leżaki na plaży - bezpłatne; ręczniki plażowe za
depozytem ok. 10 TND/os.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, winda, restauracja główna, 2 restauracje
a la carte (włoska i tunezyjska - konieczna wcześniejsza rezerwacja, czynne w wysokim sezonie); 4 bary: Lobby Bar (08:0024:00), Pool Bar (10:00-18:00), Beach Bar (09:00-17:00, czynny
w wysokim sezonie), Disco Bar (23:00-01:00). Dwa baseny (z
brodzikiem dla dzieci), w tym jeden z bezpłatnymi zjeżdżalniami
(czynne w określonych godzinach), basen kryty z podgrzewaną
wodą (czynny w okresie zimowym). Parasole i leżaki przy basenach - bezpłatne. Za dodatkową opłatą dostępne również: sklepy
pamiątkowe, kantor, pralnia, zabiegi kosmetyczne, fryzjer, centrum medyczne oraz sala gier.

Pokoje
Obiekt dysponuje 531 przestronnymi pokojami 2-osobowymi
(możliwość max. 2 dostawek) z łazienką z wc i suszarką do włosów. Wszystkie wyposażone w klimatyzację sterowaną indywidualnie (czynną w okresie lipiec-sierpień), TV-sat, telefon, bezpłatny
sejf oraz dodatkowo płatny mini bar. Pokoje posiadają balkon lub
taras. Pokój z widokiem na morze - za dodatkową opłatą.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:0011:00), lunche (12:30-14:00) oraz kolacje (18:30-21:00) w formie
bufetu oraz 2 kolacje w trakcie pobytu w restauracji a la carte
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Aquapark

(konieczna wcześniejsza rezerwacja). Lekkie przekąski w ciągu
dnia: pizza, owoce, ciastka, kanapki (16:00-17:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe (10:00-24:00). Odpłatnie: soki
wyciskane ze świeżych owoców.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych i dla dzieci. Klienci mogą
korzystać bezpłatnie z zajęć aerobiku, stretchingu, gimnastyki
wodnej, gry w siatkówkę plażową, tenisa stołowego i gry w rzutki.
Siłownia, korty tenisowe, kręgle, bilard, masaże, sauna, talassoterapia oraz sporty wodne na plaży dodatkowo płatne.

Internet
Na terenie recepcji i w lobby - bezpłatny internet Wi-Fi.
www.nourpalaceresort.com
KOD IMPREZY: TUN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1799
2499
Maj od
1620
2299
Czerwiec od
1770
2499
Lipiec od
2299
3470
Sierpień od
1999
2799
Wrzesień od
1749
2449
Październik od
1599
2320
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1720
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
970

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3570
4699
3220
4349
3470
4699
4349
6299
3849
5199
3430
4599
3220
4399
2199
970

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł

Tunezja

LTI Mahdia Beach – Mahdia
Kategoria lokalna:

****

+

Zadbany hotel niedaleko urokliwego historycznego centrum Mahdii. Doskonałe warunki plażowe i bogaty program animacyjny zapewniają
urozmaicony wypoczynek zarówno osobom aktywnym, jak i rodzinom z dziećmi. Ogromnym atutem hotelu jest rewelacyjny aquapark
z kilkoma zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci, który zapewni znakomitą rozrywkę w trakcie pobytu.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Aquapark

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Komfortowy hotel, należący do znanej sieci LTI w spokojnej strefie
turystycznej Mahdii, ok. 3 km od historycznego centrum miasta.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Animacje dla dorosłych w ciągu dnia i wieczorami. Dla dzieci: mini
klub, mini disco, sala gier i plac zabaw. Dyskoteka hotelowa jest
otwarta również dla klientów spoza hotelu, napoje dodatkowo płatne. Korty tenisowe (oświetlenie i wypożyczenie sprzętu za opłatą),
lekcje tańca, łucznictwo, tenis stołowy, mini golf, rzutki, siatkówka
plażowa (w asyście animatorów), a w sezonie także kajaki i rowery
wodne. Dodatkowo nowy aquapark z kilkoma zjeżdżalniami - bezpłatny. Za opłatą: sporty wodne, nurkowanie, sala fitness, rzutki,
bilard oraz usługi i zabiegi w centrum spa i talasoterapii.

Plaża

Internet

Obiekt leży przy jednej z najpiękniejszych, piaszczystych plaż
w Tunezji. Leżaki i parasole oraz ręczniki plażowe - bezpłatne
(wymagane jest odebranie karty na ręcznik plażowy przy recepcji).

W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.lti.de/hotel/tunesien/lti-mahdia-beach

Do dyspozycji gości

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2120
3049
Maj od
1949
2870
Czerwiec od
2120
3199
Lipiec od
2999
4799
Sierpień od
2549
3899
Wrzesień od
2099
3230
Październik od
1970
2899
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1899
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
749

Całodobowa recepcja, kantor, 2 baseny - duży zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci, nowy aquapark. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe - bezpłatne (wymagane jest odebranie karty na ręcznik
plażowy przy recepcji). Restauracja główna, 2 restauracje a la
carte (tunezyjska i hiszpańska - płatne), bar w lobby, snack bar
przy basenie, koktajl bar oraz kawiarnia mauretańska (płatna).
Ponadto płatne: sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów, fryzjer oraz centrum spa.

Pokoje
460 pokoi typu standard (pow. ok. 25 m2) wyposażonych w indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat (pilot za kaucją), płatny
mini bar, telefon, łazienkę (wanna z prysznicem, wc i suszarka
do włosów), bezpłatny sejf, balkon lub taras. Hotel udostępnia
łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), późne śniadania (10:0011:00), przekąski (12:00-15:00) przy basenie, lunch (12:30-14:30)
oraz kolacje (18:30-21:30). Kolacje w restauracji a la carte bezpłatne (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Lokalne napoje
alkoholowe w barze głównym (całą dobę). Bar przy basenie
(09:00-24:00) oferuje duży wybór napojów bezalkoholowych,
kawy, herbaty i soków (świeżo wyciskane płatne dodatkowo).

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

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3899
5399
3599
5130
3899
5699
5349
8399
4599
6849
3849
5730
3630
5199
2499
770

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1949 zł
223

Tunezja

Sentido Rosa Beach – Monastyr
Kategoria lokalna:

+

****

Bardzo dobra propozycja dla rodzin z dziećmi oraz wszystkich szukających odrobiny spokoju, ze względu na lokalizację w zacisznej okolicy,
z dala od kurortów turystycznych.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Hotel znajduje się w spokojnej turystycznej części Monastiru Skanes, w odległości ok. 6 km od centrum Monastiru z urokliwą
medyną, sklepami, barami i restauracjami (możliwy dojazd taksówką ok. 4 EUR lub autobusem miejskim). Hotel oddalony jest
o ok. 55 km od lotniska w Enfidhi i ok. 1 km od lotniska w Monastirze. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się piaszczysta plaża, z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole - bezpłatne; ręczniki
plażowe za depozytem ok. 20 TND/os.

Do dyspozycji gości
Obiekt należy do sieci Sentido Hotels i w 2009 r. został gruntownie przebudowany.
Całodobowa recepcja, windy, sala telewizyjna, restauracja główna
dla niepalących, 2 restauracje à la carte (włoska i tunezyjska),
bary, bar z przekąskami (czynny w wysokim sezonie), taras słoneczny, sklep z pamiątkami. Hotel jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.

Pokoje
398 eleganckich i nowocześnie urządzonchi pokoi standardowymi.
Na wyposażenie pokoi składa się: indywidualnie sterowana klimatyzacja (czynna przez lipiec-sierpień), łazienka (wanna, wc, suszarka), telefon, TV-sat, minibar (płatny), sejf (ok. 10 EUR/tydzień), balkon lub taras (stolik i krzesełka). Na zamówienie bezpłatne łóżeczko
dla dziecka do 2 lat - w miarę dostępności.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), obiady (12:30-14:30), kolacje (18:30-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. 3 razy
w tygodniu bufet tematyczny. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe: wino, piwo, kawa, herbata serwowane w lobby barze
(w godz. 10:00-24:00) oraz w barach na plaży i przy basenie (w
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Dla rodzin

godz. 10:00-17:00; bary w lobby i przy basenie czynne w wysokim
sezonie). Raz na pobyt kolacja w jednej z 2 restauracji à la carte
(wymagana wcześniejsza rezerwacja w recepcji).

Program sportowy i animacyjny
Rozległy basen (leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki za kaucją),
kryty basen, mini-klub dla dzieci (4-12 lat), aerobic, gimnastyka
w wodzie, sporty wodne na plaży, kręgle, tenis stołowy, mini-futbol,
water polo, siatkówka, 2 korty tenisowe (oświetlenie płatne), klub
fitness i wieczorne programy animacyjne (kabarety, pokazy, wieczorki tunezyjskie). Za opłatą: bilard, salon gier video i spa.

Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.sentidohotels.com
KOD IMPREZY: TUN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1870
2249
Maj od
1670
2070
Czerwiec od
1799
2349
Lipiec od
2399
3370
Sierpień od
2199
2899
Wrzesień od
1920
2499
Październik od
1749
2270
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1549
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1270

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3130
3770
2799
3470
3070
3899
3999
5599
3699
4849
3199
4199
2899
3799
1830
1270

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1670 zł

Tunezja

LTI El Ksar Resort & Thalasso – Sousse
Kategoria lokalna:

****

Świetna lokalizacja - tuż przy pięknej piaszczystej plaży, w niedalekiej odległości od centrum miasta, bogata formuła all inclusive, miła
obsługa oraz rozbudowana infrastruktura obiektu z bujną zielenią sprawią, że wakacje w nim spędzone będą niezapomniane! Hotel
dedykowany dla Klientów w każdym wieku, jak również dla rodzin z dziećmi.
All Inclusive

Przy plaży

Dla rodzin

Komfortowy hotel, należący do znanej sieci LTI w spokojnej strefie
turystycznej Mahdii, ok. 3 km od historycznego centrum miasta.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

mini klub, mini disco, sala gier i plac zabaw. Dyskoteka hotelowa
jest otwarta również dla klientów spoza hotelu, napoje dodatkowo płatne. Do dyspozycji gości korty tenisowe (oświetlenie
i wypożyczenie sprzętu za opłatą), lekcje tańca, łucznictwo, tenis
stołowy, mini golf, rzutki, siatkówka plażowa (w asyście animatorów), a w sezonie także kajaki i rowery wodne. Dodatkowo na
terenie hotelu znajduje się nowy aquapark z kilkoma zjeżdżalniami - Klienci hotelu korzystają z niego bezpłatnie. Za dodatkową
opłatą: sporty wodne i nurkowanie, sala fitness, rzutki, bilard oraz
usługi i zabiegi w centrum spa i talasoterapii.

Plaża

Internet

Obiekt leży przy jednej z najpiękniejszych, piaszczystych plaż
w Tunezji. Leżaki i parasole oraz ręczniki plażowe- bezpłatne (wymagane jest odebranie karty na ręcznik plażowy przy recepcji).

W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.lti.de/en/hotels/lti-el-ksar-resort-thalasso

Położenie

Do dyspozycji gości

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

Całodobowa recepcja, kantor, 2 baseny - duży zewnętrzny z brodzikiem, nowy aquapark. Leżaki i parasole oraz ręczniki kąpielowe
- bezpłatnie (wymagane jest odebranie karty na ręcznik plażowy
przy recepcji). Goście mogą korzystać z restauracji głównej, 2 restauracji a la carte (tunezyjska i hiszpańskiej - płatnych), baru
w lobby, snack baru przy basenie, koktajl baru oraz kawiarni
mauretańskiej (płatna).

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1870
2499
Maj od
1699
2330
Czerwiec od
1930
2749
Lipiec od
2149
3299
Sierpień od
2220
3199
Wrzesień od
1899
2699
Październik od
1699
2370
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1699
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
949

Pokoje
460 komfortowo urządzonych pokoi typu standard (pow.
ok. 25 m2) wyposażonych w indywidualnie sterowaną klimatyzację,
TV-sat (pilot za kaucją), płatny mini bar, telefon, łazienkę (wanna
z prysznicem, wc i suszarka do włosów), bezpłatny sejf, balkon lub
taras. Hotel udostępnia łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), późne śniadania (10:0011:00), przekąski (12:00-15:00) przy basenie, lunch (12:30-14:30)
oraz kolacje (18:30-21:30). Kolacje w restauracji a la carte bezpłatne (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Lokalne napoje
alkoholowe w barze głównym (całą dobę). Bar przy basenie
(09:00-24:00) oferuje szeroki wybór napojów bezalkoholowych,
kawy, herbaty i soków (świeżo wyciskane płatne dodatkowo).

Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dorosłych w ciągu dnia i wieczorami. Dla dzieci:

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3470
4520
3199
4199
3570
4899
3899
5899
4049
5699
3499
4849
3199
4299
2149
970

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1699 zł
225

Tunezja

Riadh Palms – Sousse
Kategoria lokalna:

****

Skromny, ale przyjemny hotel 4* ceniony głównie ze względu na fantastyczną lokalizację - blisko piaszczystej, szerokiej plaży oraz wszelkich
rozrywek, jakie oferuje miasto Sousse. Gorąco polecamy!
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Przyjemny i zadbany obiekt otoczony rozległym palmowym
ogrodem. Hotel znajduje się w centrum miasta Sousse. Do historycznej mediny można dojść spacerem w ok. 30 min. lub dojechać
lokalną taksówką (ok. 1,5 EUR). Odległość od Portu El Kantaoui to
ok. 9 km, od lotniska w Enfidhi ok. 40 km, a od lotniska w Monastirze ok. 20 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt zlokalizowany przy pięknej piaszczystej, szerokiej plaży.
Leżaki, parasole i materace na plaży - bezpłatne. Hotel nie dysponuje serwisem ręczników plażowych.

Do dyspozycji gości
Hotel został całkowicie odnowiony w 2005 r. Recepcja, windy,
duży basen główny, basen kryty z jacuzzi, brodzik dla dzieci,
restauracja główna, 3 restauracje a la carte: włoska, tunezyjska,
rybna (możliwość skorzystania z każdej 1x na pobyt, konieczna
wcześniejsza rezerwacja), bary, fitness i sauna (bezpłatnie), salon
piękności (zabiegi płatne), 4 sale konferencyjne, kantor, miniklub
dla dzieci (4 -10 lat), leżaki, parasole i materace przy basenie - bezpłatne (hotel nie dysponuje ręcznikami kąpielowymi). Za dodatkową opłatą kawiarnia mauretańska, night club, pasaż ze sklepikami.

Pokoje
Hotel oferuje 650 pokoi 2-osobowych (możliwość 2 dostawek),
które posiadają klimatyzację indywidualnie sterowaną (czynna
przez lipiec-sierpień), TV-sat, telefon, mini bar (na życzenie,
dodatkowo płatny 4 TND/dzień), sejf (dodatkowo płatny 1 EUR/
dzień + kaucja zwrotna), balkon. Pokoje z widokiem na morze
dodatkowo płatne.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), późne śniadania (10:0011:00), obiady (12:30-15:00), kolacje (serwowane w 2 turach:
18:30-19:45 oraz 20:15-21:30) w formie bogatego bufetu. Snack
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bar z przekąskami przy basenie (12:30-17:00), napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe w lobby barze (10:00-24:00) i barze
przy basenie (10:00-17:00). Za dodatkową opłatą kafejka mauretańska (kawa, herbata, 18:00-22:00).

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny w ciągu dnia oraz wieczorem dla
dzieci i dorosłych. Oprócz tego bezpłatnie: tenis stołowy, siatkówka plażowa, gimnastyka, aqua aerobik, a za dodatkową opłatą:
bilard i sporty wodne na plaży. Na terenie hotelu dostępna również dyskoteka (napoje płatne).

Internet
W recepcji i lobby barze internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.hotelriadhpalms.com
KOD IMPREZY: TUN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1930
2599
Maj od
1730
2399
Czerwiec od
1999
2830
Lipiec od
2320
3449
Sierpień od
2130
3020
Wrzesień od
1999
2820
Październik od
1649
2270
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1670
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
970

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3570
4699
3230
4349
3699
5070
4220
6099
3899
5399
3699
5049
3099
4130
2120
970

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1649 zł

Tunezja

Golf Residence – Port El Kantaoui
Kategoria lokalna:

****

Podstawowa skromna opcja dedykowana osobom o mniejszych wymaganiach i ograniczonym budżetem. Głównym atutem hotelu jest jegu
położenie w centrum turystycznej dzielnicy z bardzo dużym wyborem różnych atrakcji.
Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Skromny hotel znajduje się w gwarnej, turystycznej dzielnicy Port El Kantaoui, ok. 6 km od historycznej medyny w Sousse (dojazd lokalną taksówką za ok. 8 TND lub lokalnym autobusem), ok.
30 km od lotniska w Monastirze i ok. 35 km od lotniska w Enfidhi.
Od pięknego portu jachtowego dzieli go ok. 300 m. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajdują się restauracje, puby, kawiarenki, dyskoteka i liczne sklepy z pamiątkami. Hotel sąsiaduje
z wesołym miasteczkiem Hannibal Park, jak również z niedużym
aquaparkiem. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt oddalony o ok. 550 m od plaży, do której można dojechać
bezpłatną hotelową dorożką (kursuje tylko w wysokim sezonie
co ok. 30 min.). Serwis plażowy płatny (komplet: leżak, parasol
i materac ok. 0,5 EUR/dzień).

Do dyspozycji gości
Recepcja, basen, brodzik dla dzieci, restauracja główna, pizzeria
przy basenie, snack bar przy plaży (czynny lipiec-sierpień), lobby
bar, sala telewizyjna, kantor, sejf w recepcji (płatny ok. 1 EUR/
dzień i kaucja za klucz ok. 10 EUR), mini club dla dzieci (w wyznaczonych godz., czynny lipiec-sierpień). Leżaki i parasole przy
basenie - bezpłatne. Materace - płatne ok. 1 TND/dzień. Hotel nie
prowadzi serwisu ręczników kąpielowych. Za dodatkową opłatą:
2 korty tenisowe, bilard.

Pokoje
Pokoje standard z widokiem na basen, ogród lub ulicę (możliwość 1 dostawki), posiadają balkon lub taras, łazienkę (wanna lub
prysznic, wc, suszarka do włosów dostępna w miarę dostępności
w recepcji za kaucją 10 TND), TV, telefon, minibar (płatny), klimatyzacja czynna lipiec-sierpień.

Wyżywienie
HB: śniadanie (06:00-9:30) i obiadokolacja (18:30-21:00) w for-

mie szwedzkiego stołu w restauracji głównej, napoje do kolacji
płatne. FB plus: śniadanie (06:00-9:30), lunch (12:30-14:00)
i kolacja (18:30-21:00) w restauracji głównej - do lunchu i kolacji
napoje w ilości limitowanej (1 napój/os./do posiłku), do wyboru
dla dorosłych kieliszek wina lub piwa i bezalkoholowy napój oraz
dla dzieci: napoje gazowane lub woda mineralna.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi zajęcia animacyjne oraz sportowe w ciągu dnia
i wieczorem: gry, zabawy, tenis stołowy, siatkówka, gimnastyka.
Za dodatkową opłatą sporty wodne na plaży.

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w recepcji.
KOD IMPREZY: TUN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1499
1699
Maj od
1299
1570
Czerwiec od
1399
1649
Lipiec od
1570
2049
Sierpień od
1570
1899
Wrzesień od
1399
1649
Październik od
1320
1599
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1430
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
2849
3220
2499
2970
2670
3099
2970
3599
2970
3499
2670
3099
2549
2999
1620
1070

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1299 zł
227

Tunezja

Riviera – Port El Kantaoui
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy czterogwiazdkowy hotel, położony przy jednej z piękniejszych plaż Port el Kantaoui oraz w bliskiej odległości od wielu
rozrywek, jakie proponuje miejscowość. Dobre wyżywienie oraz liczne animacje urozmaicą wakacje.
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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

Zajęcia w Figloklubach dostosowywane są do warunków panujących
w hotelu. Niektóre aktywności mogą
być dodatkowo płatne.
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Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. 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 dzielnicy turystycznej Port El Kantaoui, ok. 5 km
od historycznego centrum miasta Sousse, ok. 35 km od lotniska
w Enfidhi i ok. 30 km od lotniska w Monastirze. W najbliższej
okolicy znajduje się duży wybór sklepów, restauracji oraz barów.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

lowe w wyznaczonych barach w godzinach 10:00 – 24:00. Raz
na pobyt możliwość skorzystania z kolacji w restauracji a la carta
(wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych i dla
dzieci, a także wiele atrakcji i gier w mini-klubie dla dzieci od
4 do 12 roku życia. Goście mogą również korzystać z kortu tenisowego (sprzęt płatny), mini golfu, tenisa stołowego, rzutek.
Za opłatą: bilard, sporty wodne. W okresie od 15 czerwca do 15
września FIGLOKLUB - 6 x w tygodniu zabawy dla dzieci z polskim animatorem.

Internet

Plaża

W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.

Szeroka i piaszczysta plaża znajduje się w odległości ok. 200 m od
obiektu. Leżaki, parasole i materace na plaży – bezpłatne, ręczniki
kąpielowe za depozytem 20 TND/ręcznik.

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

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, windy, restauracja główna, 2 restauracja a la carte, 4 bary w tym lobby bar, na plaży (czynny w okresie letnim),
przy basenie (czynny w okresie letnim) oraz kawiarnia mauretańska (płatna). Na terenie hotelu znajdują się: 2 zewnętrzne baseny,
w tym jeden ze zjeżdżalniami (czynne w określonych godzinach),
brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i materace przy basenie – bezpłatne, ręczniki kąpielowe za depozytem. Dla dzieci plac zabaw
i mini-klub. Za dodatkową opłatą: salon spa, kantor.

Pokoje
Hotel oferuje 297 pokoi różnego typu. Pokoje standardowe wyposażone są w centralnie sterowaną klimatyzację (czynna od lipca
do połowy września), łazienkę z wc, wanną lub prysznicem oraz
suszarką do włosów, TV-sat, telefon, sejf (płatny), mini-lodówkę,
balkon lub taras. Dostępne pokoje z udogodnieniami dla osób
niepełnosprawnych.

Wyżywienie
All inclusive: kontynentalne wczesne śniadania (6:00 – 7:00),
śniadania (07:00 - 10:00), lunche (12:30-14:30), kolacje (18:3021:00). Lekkie przekąski w sezonie letnim: w barze na plaży
12:00-14:30, w barze przy basenie 12:30 – 15:00 oraz późne
przekąski 15:30 – 17:00. Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoho-

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1670
2070
Maj od
1349
1720
Czerwiec od
1599
2149
Lipiec od
1949
2830
Sierpień od
1870
2570
Wrzesień od
1599
2099
Październik od
1549
2049
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1449
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
970

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3130
3799
2799
3570
3049
3849
3599
5070
3470
4599
3049
3849
2899
3770
1699
949

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1349 zł
229

Tunezja

One Resort Monastir – Monastir
Kategoria lokalna:

****

Hotel położony w spokojnej okolicy, tuż przy plaży, ale w niedalekiej odległości od centrum miasta, bogata formuła all inclusive oraz
rozbudowana infrastruktura obiektu sprawią, że wakacje w nim spędzone będą niezapomniane! Obiekt dedykowany osbom w każdym
wieku jak również rodzinom z dziećmi.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Aquapark

Położenie
Nowoczesny hotel położony w zadbanym ogrodzie palmowym,
w znanej i spokojnej turystycznej dzielnicy Skanes, ok. 7 km od
historycznego centrum Monastiru z licznymi barami i bazarami
(dojazd lokalną taksówką ok. 5 EUR lub lokalnym autobusem),
ok. 15 km od centrum Sousse (dojazd lokalną taksówką ok.
6 EUR), ok. 50 km od lotniska w Enfidhi oraz ok. 1 km od lotniska
w Monastirze. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program sportowy i animacyjny, który obejmuje jogging,
fitness, sporty grupowe oraz gry i zabawy w miniklubach.

Internet
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.

Plaża

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

Obiekt usytuowany tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży. Leżaki
i parasole na plaży - bezpłatne; ręczniki plażowe dostępne po
uiszczeniu zwrotnej kaucji w wysokości ok. 10 TND/os.

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2199
3170
Maj od
1999
2949
Czerwiec od
2320
3530
Lipiec od
2599
4049
Sierpień od
2470
3720
Wrzesień od
2199
3299
Październik od
1999
2999
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1920
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
849

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 4 windy, restauracja główna, 2 restauracje a la carte (włoska i tunezyjska, płatne), restauracja Krick Krack
dla dzieci (lunch i obiady, konieczność wcześniejszej rezerwacji),
bar Expresse czynny całą dobę (przekąski i napoje), bar na plaży,
bar w lobby, przy basenie, 3 baseny odkryte ze słodką wodą, w tym
jeden o pow. ok. 1200m2 z aquaparkiem (czynny w określonych
godz.), brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne,
4 korty tenisowe (płatne oświetlenie), boiska sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, 4 minikluby dla dzieci i młodzieży
w wieku 1-17 lat, centrum spa (zabiegi dodatkowo płatne), kantor.

Pokoje
Hotel posiada 333 przestronne pokoje zlokalizowane w 2 budynkach. Na wyposażenie pokoi składa się centralnie sterowana
klimatyzacja (czynna lipiec-sierpień), telefon, TV-sat, bezpłatny
sejf, minibar (płatny), balkon lub taras, łazienka (wc i suszarka do
włosów). Łóżeczko dla infanta - bezpłatne (na zapytanie).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:00-10:00), lunche (12:30-14:30) i kolacje (18:30-21:00) serwowane w formie bufetu w restauracji
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głównej. Przekąski oraz napoje alkoholowe i niealkoholowe,
kawa, herbata są dostępne w barach rozlokowanych na terenie
całego obiektu. Raz na pobyt możliwość skorzystania z restauracji a la carte (włoskiej lub tunezyjskiej, wymagana wcześniejsza
rezerwacja).

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3999
5599
3699
5270
4220
6230
4720
7099
4470
6549
3999
5849
3699
5349
2599
870

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1999 zł

Tunezja

Ramada Liberty Resort – Monastir
Kategoria lokalna:

****

Hotel ceniony za świetne animacje i przyjazną atmosferę. Ze względu na bogaty program sportowo animacyjny szczególnie polecany
osobom, które lubią aktywnie odpoczywać.
All Inclusive

We dwoje

Położenie
Hotel położony w spokojnej dzielnicy turystycznej Monastiru Skanes, ok. 8 km od centrum Monastiru z historyczną medyną
i bazarami oraz ok. 10 km od Sousse. Hotel oddalony jest o ok.
45 km od lotniska w Enfidhi oraz ok. 5 km od lotniska w Monastirze. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Piaszczysta plaża oddalona jest od hotelu o ok. 150 m. Leżaki
i parasole na plaży - bezpłatne; ręczniki plażowe dostępne za
kaucją w wysokości ok. 20 TND/ręcznik.

Do dyspozycji gości
Komfortowy, 2-piętrowy obiekt, częściowo odnowiony w 2011 r. Recepcja, basen odkryty (leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne),
restauracja główna (bufet, kuchnia tunezyjska i międzynarodowa),
restauracja a la carte (kuchnia tunezyjska), bar przy basenie, bar na
plaży, bar Zanzibar (dodatkowo płatny), kawiarnia mauretańska
(dodatkowo płatna), barbecue Flipper (czynny w wysokim sezonie), klub nocny (płatny), sklepy z pamiątkami, fryzjer, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, ogród, taras słoneczny, kantor.

Pokoje
Hotel oferuje 236 pokoi standardowych 2-osobowych wyposażonych w łazienkę (wc, wanna, suszarka do włosów), klimatyzację
sterowaną indywidualnie (czynna przez lipiec-sierpień), TV-sat,
telefon, sejf (płatny ok 8 EUR/tydzień + kaucja zwrotna za kluczyk), mini bar (płatny), balkon lub taras.
Pokoje 4 - osobowe znajdują się na najniższym piętrze.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (06:00-10:00), obiad (12:30-14:30) i kolacja (19:00-21:00) - posiłki w formie bufetu; przekąski (15:0017:00) w barze barbecue przy basenie, restauracja a la carte i Barbecue Flipper (raz na pobyt, konieczna wcześniejsza rezerwacja).
Napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkohole serwowane

w ciągu dnia (10:00-24:00) w lobby barze, barze przy basenie
i na plaży (w wysokim sezonie). Kawa i herbata w kawiarni mauretańskiej (płatne).

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: dzienne i wieczorne programy animacyjne, gimnastyka w wodzie, aerobik, programy rozrywkowe, water polo, łucznictwo, tenis stołowy, mini golf, boule, rzutki piłka nożna, siatkówka,
siatkówka plażowa, tenis ziemny. Odpłatnie: dyskoteka, oświetlenie kortu tenisowego i sprzęt do tenisa, bilard, Liberty SPA, sauna,
łaźnia turecka, masaże, sporty wodne na plaży.

Internet
W lobby bezpłatny internet Wi-Fi.Kategoria lokalna
www.ramada-liberty-resort.com
KOD IMPREZY: TUN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1670
2099
Maj od
1470
1899
Czerwiec od
1599
2170
Lipiec od
1870
2570
Sierpień od
1830
2470
Wrzesień od
1670
2199
Październik od
1499
1970
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1549
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1049

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3130
3849
2799
3499
3070
3970
3399
4549
3399
4470
3130
3999
2849
3630
1849
1070

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1470 zł
231

Tunezja

Marabout – Sousse
Kategoria lokalna:

+

****

Bardzo atrakcyjna lokalizacja przy plaży w Sousse oraz niedaleko wszelkich rozrywek, dobry serwis hotelowy i bogaty program animacyjny to jedne z głównych plusów hotelu. Gorąco polecamy.
All Inclusive

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Aquapark

Położenie
Hotel położony w ogrodzie palmowym, w samym sercu strefy
turystycznego Sousse, ok. 2 km od historycznej medyny (możliwy dojazd lokalną taksówką, ok 2 EUR). W pobliżu znajdują się
liczne bary, restauracje, sklepy. Hotel w odległości ok. 40 km
od lotniska w Enfidha oraz ok. 15 km od lotniska w Monastirze.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 2 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy piaszczystej, szerokiej
plaży. Parasole i leżaki na plaży - bezpłatne, ręczniki plażowe za
depozytem ok. 20 TND/dzień.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, kantor, windy, restauracja główna oraz a la carte
(płatna), bar, snack-bar. Ponadto sejf przy recepcji płatny (ok. 10
TND/tydzień oraz kaucja ok. 20 TND/tydzień). Duży basen ze słodką wodą, drugi basen kryty oraz brodzik dla dzieci. Dodatkowo basen ze zjeżdżalniami w dużym aquaparku (w wyznaczonych godzinach). Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki plażowe
za depozytem ok. 10 TND/ręcznik. Ponadto za dodatkową opłatą:
centrum SPA (sauna, masaże), sklep z pamiątkami oraz fryzjer.

24:00), napoje do posiłków (woda, kawa, herbata, lokalne wino
i piwo), a także bar przy basenie z napojami bezalkoholowymi,
winem i piwem (czynny w wysokim w godz. 10:00-17:00). Snack
bar czynny w wysokim sezonie w godzinach 14:00-17:00. Przekąski w lobby w barze w godz. 15:30-17:00.

Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia i wieczorami. Dla
dzieci plac zabaw. Koszykówka i siatkówka plażowa. Dostęp
do tenisa stołowego, bilardu oraz sportów wodnych odpłatnie
(szczegółowy cennik dostępny w recepcji).

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w lobby.
www.hotel.marabout.tourism.tn
KOD IMPREZY: TUN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1799
2199
Maj od
1599
2020
Czerwiec od
1799
2349
Lipiec od
1999
2749
Sierpień od
1999
2649
Wrzesień od
1799
2330
Październik od
1599
2120
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1570
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1070

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3199
3849
2849
3549
3199
4099
3570
4770
3499
4599
3199
4070
2899
3699
1870
1070

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

Pokoje
Pokoje 2-osobowe (powierzchnia ok. 20 m2, możliwość max.
2 dostawek) z klimatyzacją centralnie sterowaną (czynna lipiec-sierpień), TV-sat (pilot dostępny za kaucją), telefonem, łazienką
z wc i prysznicem lub wanną. Większość pokoi posiada balkon lub
taras, zaś pokoje rodzinne - 4 osobowe nie posiadają balkonu. Na
życzenie hotel zapewnia bezpłatnie - łóżeczko dla dziecka do 2
lat. Pokoje z widokiem na morze dodatkowo płatne.

Wyżywienie
All Inclusive: posiłki w formie bufetu - śniadania (06:00-10:00),
lunche (12:30-14:00), kolacje (18:00-20:30), napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole, kawa i herbata w barze w lobby (09:00-
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Wyloty w: poniedziałki i czwartki
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł

Tunezja

Thapsus – Mahdia
Kategoria lokalna:

****

Idealny wybór dla osób dysponujących mniejszym budżetem, świetna lokalizacja tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży oraz bogaty program
animacyjny. Dobry hotel w korzystnej cenie!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Duży klubowy hotel położony na rozległym zielonym terenie,
oddalony o ok. 7 km od centrum Mahdii z medyną obfitującą
w bary, restauracje, dyskoteki (dogodny dojazd za pomocą
lokalnych taksówek za ok. 3 EUR autobusem lub pociągiem).
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

piwo, wino, napoje gazowane, kawa, herbata (10:00-24:00). Lokalne wódki i likiery (18.00-00:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. Do dyspozycji gości korty tenisowe, tenis stołowy, boisko
sportowe i minigolf. Dodatkowo płatne: jazda konna, szkoła nurkowania i sporty wodne na plaży. Ponadto hotel posiada centrum
SPA z basenem krytym, sauną, gabinetami masażu itp. (dodatkowo płatne - szczegółowy cennik w recepcji).

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny w recepcji.
www.hotel-thapsus.com

Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy ładnej, szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki i parasole na plaży - wliczone w cenę, ręczniki
dostępne za depozytem ok. 10 EUR/ręcznik.

Do dyspozycji gości
Hotel przeszedł częściową renowację w 2015 roku. Recepcja, przy
recepcji sejf (płatny ok. 40 TND/tydzień + kaucja 20 EUR), kantor,
restauracja główna, bar przy basenie, duży zewnętrzny basen
z brodzikiem i basen kryty (wszystkie baseny ze słodką wodą).
Leżaki i parasole przy basenie - wliczone w cenę. Na terenie hotelu również: sala konferencyjna, a dla najmłodszych duży, dobrze
wyposażony plac zabaw oraz przestronny mini-klub i mini-zoo
(głównie zwierzęta domowe).

Pokoje
Ponad 340 dużych pokoi 2-osobowych (możliwość max. 2 dostawek w formie pojedynczego lub rozkładanego łóżka). Wszystkie
pokoje z łazienką z WC, telefonem, TV-sat, dodatkowo płatnym
mini barem oraz indywidualnie sterowaną klimatyzacją. Na życzenie hotel udostępnia łóżeczko dla dziecka w wieku do 2 lat
- bezpłatne. Dostępne również pokoje z widokiem na morze - za
dodatkową opłatą.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (06:00-10:00), lunche (12:30-14:00), kolacje (18:30-21:00) - wszystkie posiłki w formie bufetu. Lekkie
przekąski: pizza, sałatki i makarony w snack barze (12:00-15:00
oraz 16:00-17:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe:

KOD IMPREZY: TUN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1699
2099
Maj od
1270
1670
Czerwiec od
1770
2349
Lipiec od
2249
3199
Sierpień od
1870
2470
Wrzesień od
1699
2199
Październik od
1570
1999
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1299
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
849

7

dni

10

dni

11

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3049
3699
2730
3399
3099
4099
3899
5499
3299
4299
2999
3849
2799
3499
1570
899

Długość pobytu: 7, 10, 11 lub 14 dni

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1270 zł
233

Tunezja

Matmata

Tunezja
Wyspa Djerba
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Sahara - 2 dni - Wielkie Południe
Ta dwudniowa wycieczka jest bez wątpienia największym przeżyciem i daje możliwość poznania różnych regionów kraju, przebogatej i różnorodnej kultury oraz tradycji. Zwiedzimy Matmatę
przypominającą księżycowy krajobraz. Poznamy domy – jaskinie,
w których po dzień dzisiejszy mieszkają rdzenne plemiona berberyjskie. Zapierające dech krajobrazy tych okolic stanowiły plener
filmowy do „Gwiezdnych wojen”, „Angielskiego pacjenta” i „W
pustyni i w puszczy”. W Touzer magicznym mieście o oryginalnej
beżowo-rdzawej architekturze spędzimy noc, przesiądziecie się
tam Państwo na jeepy, aby pokonać pełną adrenaliny trasę rajdu
Paryż – Dakar. Ciekawostką przyrodniczą znajdującą się u styku pu-

styni piaszczystej i skalnej jest słone jezior Chott El Jerid. Podczas
przejazdu kilkudziesięciokilometrową trasą zobaczycie Państwo
fatamorganę. Nasycone solą powietrze, wschody i zachody słońca
sprawiają, że woda mieni się różnymi kolorami, fundując prawdziwy spektakl, a minerały przybierają kształt rózy, zwanej „różą pustyni”. Czeka Was również podziwianie malowniczych oaz górskich
w Chebice. Z miejscowości Douz wyruszycie na podbój pustyni na
wielbłądach /płatne ok 30 TND/os. Cena zawiera: nocleg w Touzer,
wyżywienie (obiad, kolacja, śniadanie). Obowiązkowa dopłata do
jeepów 25 USD/os. (na miejscu u rezydenta). Cena od 269 zł/os.
Objazd wyspy
Wyspa Djerba słynie nie tylko z piaszczystych plaż, ale i z przepięknej ceramiki i oryginalnej architektury. Podczas wycieczki

Djerba jest niezwykłą wyspą – to nie tylko piękne
piaszczyste plaże, lazurowe morze i zakupy na bazarze. Jest to miejsce, gdzie życie toczy się spokojnym rytmem, gdzie wschody i zachody słońca za
każdym razem są wspaniałym przeżyciem, gdzie
mieszkają serdeczni ludzie, do których chętnie się
wraca. Konne przejażdżki po plaży, rejsy statkiem,
bogata historia, nietuzinkowa tradycja oraz wiele
innych wspaniałych atrakcji czeka na odkrycie na
tej niezwykłej wyspie – Wyspie Marzycieli.
Agata Kozłowska
Rezydent Rainbow

Chott El Jerid

234

Tunezja
zapoznacie się Państwo z dziedzictwem kulturowym tego regionu Tunezji tworzonej przez Berberów, Żydów, Turków, Włochów i Hiszpanów. Guellala, to miasteczko słynące z rzemiosła
garncarskiego. Mieszkańcy wyrabiali tutaj ceramikę w tradycyjne
sposób od wieków. W muzeum w Guellala odbędzie się prezentacja produkcji garnków i i innych przedmiotów użytkowych.
Będzie można również dokonać zakupów. W miejscowości Erriadh odwiedzimy najważniejszą Synagogę w Afryce, El Ghriba. Znajduje się tutaj najstarsza TORA na świecie. Rokrocznie
w maju przybywają tu licznie Zydzi z całego świata, aby uczcić
radosne, wiosenne święto LA BA OMER i wspominać zesłanie
manny z nieba i koniec epidemii. Na ulicach widać pielgrzymów
z ośmioramiennym świecznikiem, jest kolorowo i gwarnie. Do
Synagogi wchodzimy z zakrytymi ramionami, kobietom zakładają na głowę chusty, a mężczyznom jarmułkę, Można zakupić
pamiątki, np.olejki zapachowe, perfumy, biżuterię. Odwiedzimy
również stolicę wyspy HOUMT SOUK. To tętniące życiem miasto
z lokalnym targiem /souk/, gdzie podczas godzinnej przerwy
mogą Państwo arabskim zwyczajem potargować się przed dokonać zakupów. Niedaleko portu znajduje się z XIII w. fort Gazy
Mustaphy, pamiętający czasy tureckiej rzezi dokonanej na Hiszpanach. Cena od 69 zł/os.
Farma krokodyli
Spędzając urlop na Djerbie koniecznie trzeba wybrać się do Djerba Explore Park. To kompleks składający się z eleganckiego Muzeum Lalla Hadria, z imponującą kolekcją sztuki z krajów islamu
z całego światas, skansen, w którym można zobaczyć typowe
gospodarstwo djerbańskie/ berberyjskie domy, budynki gospodarcze, magazyny/, a także poznać zwyczaje dnia codziennego.
Atrakcją parku jest niewątpliwie farma krokodyli nilowych z Madagaskaru i pokaz ich karmienia. Cena ok. 20 USD/os.
Rejs statkiem pirackim na wyspę flamingów o delfinów
To relaksujący rejs z portu w Houmt Souk na Ras Rmel, długi
i piaszczysty cypel zwany również wyspą flamingów i delfinów.
Co roku w okresie jesienno-zimowym przylatuje tu mnóstwo różowych flamingów, które brodzą w płytkiej lagunie. Od czasu do
czasu pojawiają się też delfiny zwabiane zamieszkującymi wody
zatoki rybami. W trakcie rejsu odbywają się animacje, zabawa
i tańce, czekają na Państwa piękne widoki, kąpiel w szmaragdowym morzu i posiłek pod strzechą na plaży. Cena ok. 53 USD/os.

Zwiedzanie
Houmt Souk
Główne miasto oraz stolica wyspy, położone nad turkusowymi
wodami północnego wybrzeża, którego największą atrakcją jest
kryty arabski bazar (souk), na którym można kupić wiele lokalnych produktów – zarówno rękodzieło tutejszych rzemieślników,
aromatyczne przyprawy jak i pyszne smakołyki tunezyjskiej
kuchni. Warto zobaczyć także przepiękny port, Muzeum Sztuki

i Tradycji oraz XV – wieczną twierdzę lub udać się na spacer po
wąskich i tajemniczych uliczkach.
Guellala
Warte odwiedzenia miasteczko, które słynie z rzemiosła garncarskiego. Mieszkańcy wyrabiali tutaj ceramikę w tradycyjny sposób
od wieków. Warto odwiedzić miejscowe pracownie oraz tutejszy
dwa meczety oraz skansen z tradycyjnymi białymi domami.
Mennix
Ruiny starożytnego miasta, które założone zostało prawdopodobnie w X w. p.n.e. przez Fenicjan. Na rozległym obszarze znajdują się pozostałości teatru, term, amfiteatru, a także rzymskiego
forum.

Z dziećmi
Farma krokodyli
Ekscytujące miejsce dla każdego dziecka! W podzielonym na 5
części parku znajdziemy przestrzeń do relaksu, Muzeum Lalla
Hadria z imponującą kolekcją sztuki z krajów islamu z całego
świata, skansen, w którym można zobaczyć typowe berberyjskie
domy oraz największą atrakcję: farmę krokodyli. Znajduje się tu
ponad 400 okazów sprowadzonych z Madagaskaru i jest to największy taki ośrodek w basenie Morza Śródziemnego!
Ras Rmel
Jest to malowniczy i piaszczysty cypel zwany również wyspą
flamingów i delfinów lub piratów. Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody koniecznie musisz się tu wybrać. Każdego roku przylatuje
tu mnóstwo różowych flamingów. Od czasu do czasu pojawiają
się nawet delfiny zwabiane zamieszkującymi wody zatoki rybami.

Relaks
Plaża Sidi Mahres
Na północy pomiędzy Półwyspem Flamingów, a przylądkiem
Sisi Mahres z biało-czerwoną latarnią, rozciąga się zachwycająca
plaża z drobnym białym piaskiem.
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępnych
u naszych rezydentów.
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Tunezja

Djerba

Royal Garden Palace – Midoun
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy obiekt przeznaczony dla najbardziej wymagających Klientów. Piękne i eleganckie pokoje, zadbany zielony ogród oraz liczne
rozrywki organizowane przez hotel zapewnią wspaniałe wakacje!
All Inclusive

Przy plaży

Royal

Dla rodzin

Położenie
Ekskluzywny hotel położony w otoczeniu rozległego ogrodu
palmowego w spokojnej strefie turystycznej na południu wyspy
Djerba. Najbliższe sklepy, bary i restauracje dostępne są w miejscowości Midoun oddalonej od obiektu o ok. 6 km. Odległość
od głównej miejscowości na wyspie - Houmt Souk to ok. 18 km,
a od lotniska Djerba - Zarzis ok. 25 km. Zaraz przy hotelu znajduje się 27-dołkowe pole golfowe, a park wodny Le Pirate ok.
3 km od hotelu. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt zlokalizowany w odległości ok. 150 metrów od szerokiej
i piaszczystej plaży (przejście przez promenadę). Parasole i leżaki
na plaży – bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, restauracja główna, 3 restauracje
a la carte (czynne w wysokim sezonie); 4 bary: lobby, piano bar,
przy basenie, na plaży oraz kawiarnia arabska. Basen główny
o powierzchni 2000 m2, brodzik dla dzieci. Parasole i leżaki przy
basenach - bezpłatne. Płatne: sklepy pamiątkowe, centrum spa
(zabiegi kosmetyczne), fryzjer, sala konferencyjna oraz sala gier.

skorzystania z kolacji w jednej z restauracji a la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja oraz długie spodnie). W ciągu dnia
przerwa kawowa (kawa i ciastka).

Program sportowy i animacyjny
Dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych i dla dzieci kilka
razy w tygodniu. Bezpłatna siłownia, 4 korty tenisowe (sprzęt za
kaucją), aerobik, gimnastyka wodna, siatkówka, tenis stołowy,
petanque i rzutki, a w sezonie także sporty wodne (organizowane w zależności od warunków pogodowych). Za dodatkową
opłatą bilard.

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny w lobby.
www.royalgarden.com.tn
KOD IMPREZY: TUD CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2320
3549
Maj od
2099
3299
Czerwiec od
2420
3930
Lipiec od
2770
4570
Sierpień od
2570
3999
Wrzesień od
2399
3699
Październik od
2170
3449
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2049
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
820

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4399
6430
3999
5999
4549
6999
5130
7999
4799
7199
4520
6699
4130
6270
2899
820

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Pokoje
Obiekt dysponuje 288 przestronnymi pokojami. W naszej ofercie
pokoje standardowe (ok. 35 m2) z łazienką z suszarką do włosów
oraz oddzielną toaletą. Wszystkie wyposażone także w sterowaną centralnie klimatyzację/ogrzewanie (czynna w wysokim sezonie), TV-sat, telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę oraz balkon lub
taras. Dostępne również pokoje superior (ok. 50 m2 z wydzieloną
częścią wypoczynkową ze stolikiem kawowym oraz fotelami).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche oraz kolacje w formie bufetu. Napoje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w barach na
terenie hotelu w godzinach 10:00 – 1:00. Raz na pobyt możliwość
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Wyloty w: czwartki
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2099 zł

Tunezja

Djerba

Sentido Palm Azur (ex. Club Palm Azur) – Midoun
Kategoria lokalna:

+

****

Jeden z lepszych hoteli w naszej ofercie z bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym oraz aqua parkiem, który świetnie się sprawdzi
jako propozycja dla osób aktywnych oraz rodzin z dziećmi. Nowoczesne i wygodne pokoje, a także bezpośrednie położenie przy plaży
to dodatkowe atuty obiektu.
All Inclusive

Przy plaży

Dla rodzin

Aquapark

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony na południu wyspy Djerba, w nadmorskiej
i spokojnej strefie hotelowej. Druga największa miejscowość na
wyspie, Midoun, znajduje się ok. 6 km od hotelu, główna miejscowość – Houmt Souk ok. 23 km od hotelu a lotnisko Djerba Zarzis ok. 30 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia
i wieczorem (w tym zajęcia sportowe, pokazy wieczorne, muzyka
na żywo i inne). Do dyspozycji gości 3 korty tenisowe (wypożyczenie sprzętu za kaucją), wielofunkcyjne boisko sportowe,
siłownia, tenis stołowy, mini golf, siatkówka plażowa (w asyście
animatorów), a w sezonie 1 wstępna lekcja nurkowania w basenie,
kajaki i rowery wodne, windsurfing (sporty wodne organizowane
w zależności od warunków pogodowych). Za dodatkową opłatą
bilard oraz lekcje tańca.

Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy długiej piaszczystej plaży.
Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie na wydzielonej hotelowej
części.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 duże zewnętrzne baseny ze słodką
wodą, brodzik dla dzieci, Aqua Park z 5-cioma zjeżdżalniami. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy basenach – bezpłatnie.
Restauracja główna z tarasem, 2 restauracje a la carte (czynne od
czerwca do października), lounge bar, bar w lobby, snack bar przy
plaży (czynny w okresie letnim) oraz bar przy basenie (czynny
w okresie letnim). Dla dzieci plac oraz pokój zabaw. Ponadto
płatne: sklep z pamiątkami, fryzjer oraz centrum spa.

Pokoje
Hotel dysponuje ponad 390 komfortowo urządzonymi pokojami,
z których każdy posiada balkon lub taras. Pokoje standardowe
wyposażone są w centralnie sterowaną klimatyzację/ogrzewanie (czynna w wysokim sezonie), TV-sat, mini lodówkę, telefon,
łazienkę (wanna z prysznicem, wc i suszarką do włosów) oraz sejf.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche oraz kolacje w formie bufetu. Napoje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w barach na
terenie hotelu w godzinach 10:00 – 1:00. Raz na pobyt kolacja
w jednej z restauracji a la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja). W ciągu dnia przerwa kawowa (kawa i ciastka).

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.sentidohotels.com/en/hotels/sentido-palm-azur
KOD IMPREZY: TUD CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1770
2349
Maj od
1730
2330
Czerwiec od
2049
2949
Lipiec od
2199
3220
Sierpień od
1999
2820
Wrzesień od
1899
2599
Październik od
1699
2399
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1699
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
1049

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3199
4270
3199
4199
3770
5270
3930
5699
3699
4999
3499
4699
3199
4349
2149
1030

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: czwartki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1699 zł
237

Tunezja

Djerba

Sun Connect Aqua Resort – Midoun
Kategoria lokalna:

****

Dobry, czterogwiazdkowy hotel, który przyciąga różnorodnością animacji, a także znakomitym wyżywieniem. All inclusive w najlepszym
wydaniu! Hotel świetnie się sprawdzi dla rodzin jak i osób lubiących aktywny wypoczynek.
All Inclusive

Fit & Fun

Aquapark

Położenie
Hotel położony w Midoun, w nadmorskim i spokojnym kurorcie
turystycznym. Najbliższe sklepy, bary i restauracji w centrum
miejscowości Midoun oddalonej od obiektu o ok. 6 km. Odległość
od głównej miejscowości oraz stolicy wyspy, Houmt Souk to ok.
18 km, a od lotniska Djerba - Zarzis ok. 25 km. Około 800 metrów
od hotelu znajduje się 27-dołkowe pole golfowe, a park wodny Le
Pirate tuż przy hotelu. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt zlokalizowany w odległości ok. 300 metrów od szerokiej
i piaszczystej plaży (przejście przez promenadę). Parasole i leżaki
dostępne na plaży (wymagany depozyt).

Do dyspozycji gości
Hotel przeszedł częściową renowację na przełomie 2014
i 2015 roku. Całodobowa recepcja, lobby, zewnętrzny basen ze
słodką wodą z brodzikiem dla dzieci, podgrzewany kryty basen
(w centrum spa). Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy
basenach – bezpłatnie. Restauracja główna, restauracja a la carte, 3 bary i kawiarnia mauretańska. Dla dzieci klub zabaw Lollo
& Bernie. Ponadto płatne: pralnia, wypożyczalnia samochodów
oraz centrum spa z krytym basen, sauną zwykła i turecką oraz
zabiegami.

Pokoje
Hotel dysponuje 262 pokojami standardowymi o powierzchni ok.
30 m2. Pokoje wyposażone są w centralnie sterowaną klimatyzację (czynna od połowy czerwca do połowy września), balkon lub
taras, TV-sat, mini lodówkę, telefon, łazienkę (wanna z prysznicem, wc i suszarką do włosów) oraz sejf. Dostępne łóżeczka dla
dzieci do 2 lat za opłatą 7 TND/dzień (płatne w recepcji).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche oraz kolacje w formie bufetu w restauracji głównej. Napoje niealkoholowe oraz alkohole dostępne
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w barach na terenie hotelu w godzinach 9:00 – 24:00. Raz na
pobyt możliwość skorzystania z kolacji w restauracji a la carte
(wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia i wieczorem (zajęcia sportowe, gry zespołowe, wieczorne, muzyka
na żywo). Do dyspozycji gości 4 korty tenisowe (wypożyczenie
sprzętu za kaucją), tenis stołowy. Klienci mogą bezpłatne korzystać z aquaparku znajdującego się przy hotelu (napoje i posiłki
w aquaparku płatne).

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny w recepcji.
www.sunconnectresorts.com
KOD IMPREZY: TUD CENY 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
2549
3499
4599
Maj od
1699
2349
3199
4270
Czerwiec od
1799
2499
3349
4520
Lipiec od
1999
3120
3699
5049
Sierpień od
1870
2649
3470
4699
Wrzesień od
1849
2499
3430
4520
Październik od
1699
2399
3199
4349
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
920
920

7

dni

14

dni

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: czwartki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1699 zł

Tunezja

Djerba

Vincci Djerba Resort – Midoun
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy, zadbany hotel z ładnymi pokojami, świetnym wyżywieniem, ciekawymi animacjami oraz przyjemną strefą basenowo rekreacyjną otoczoną rozległym ogrodem palmowym to opcja idealna dla leniuchów i aktywnych, rodzin i par.
All Inclusive

Fit & Fun

Położenie
Hotel położony w strefie turystycznej na południu wyspy Djerba.
Najbliższe sklepy, bary i restauracje dostępne są w miejscowości
Midoun oddalonej od obiektu o ok. 3 km. Odległość od głównej
miejscowości na wyspie, Houmt Souk, to ok. 15 km, a od lotniska
Djerba - Zarzis ok. 25 km. W niedalekiej odległości od hotelu
znajduje się park wodny Le Pirate, 27-dołkowe pole golfowe,
kasyno i kręgielnia, ośrodek jazdy konnej oraz centrum sportów wodnych. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku
turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych
dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby
poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Obiekt położony w odległości ok. 400 metrów od piaszczystej
plaży z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole bezpłatne
na wydzielonej hotelowej części, ręczniki kąpielowe dostępne po
uiszczeniu kaucji. Bezpłatny hotelowy transfer na plażę kursuje
co 30 minut (w sezonie).

Do dyspozycji gości
Obiekt został otworzony w 2002 roku. Całodobowa recepcja, lobby, windy, kantor, zewnętrzne baseny o powierzchni ok. 2000
m2 ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, kryty basen. Leżaki oraz
parasole przy basenach – bezpłatne, ręczniki kąpielowe za kaucją.
Restauracja główna, restauracja a la carte, restauracja barbeque,
5 barów, kawiarnia mauretańska. Ponadto płatne: sklep z pamiątkami, sala konferencyjna, pralnia, wypożyczalnia samochodów,
fryzjer oraz centrum spa.

Pokoje
W ofercie pokoje standardowe o powierzchni ok. 32 m2 wyposażone w centralnie sterowaną klimatyzację, balkon lub taras,
TV-sat, mini-bar (na zamówienie, płatny), telefon, łazienkę (z wc
i suszarką do włosów) oraz sejf (płatny).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (7:00-10:00), lunche 12:30-14:30) oraz
kolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Na-

poje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w barach na
terenie hotelu w godzinach 8:00 – 24:00. Raz na pobyt możliwość
skorzystania z restauracji a la carte (wymagana rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia i wieczorem. Do dyspozycji gości pozostają 3 korty tenisowe (sprzęt
płatny), wielofunkcyjne boisko, siłownia, tenis stołowy, mini golf
oraz miniklub dla dzieci. Za dodatkową opłatą bilard. W hotelu
znajduje się również dyskoteka La Bomba (napoje płatne).

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi dostępny w lobby.
www.vinccihoteles.com

KOD IMPREZY: TUD CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1799
2599
Czerwiec od
1970
2849
Lipiec od
2470
3749
Sierpień od
2499
3430
Wrzesień od
1970
2830
Październik od
1899
2770
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1770
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
920

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3349
4699
3599
5099
4470
6599
4499
5999
3599
4999
3499
4970
2320
920

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: czwartki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł
239

Tunezja

Djerba

Vincci Helios Beach – Midoun
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel dbający o najmniejsze szczegóły. Rozbudowana infrastruktura hotelu i liczne udogodnienia umilą spędzony tu czas.

All Inclusive

Przy plaży

Położenie
Obiekt zlokalizowany w rozległym ogrodzie w nadmorskiej
i spokojnej miejscowości turystycznej. Kilka sklepów znajduje się
w niedalekiej odległości hotelu. Większy wybór sklepów, barów
i restauracji dostępne są w centrum miejscowości Midoun położonej ok. 15 km od hotelu. Lotniska Djerba – Zarzis znajduje się ok.
30 km od obiektu. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna
wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób
hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku
turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio
w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

(oświetlenie oraz sprzęt za kaucją), tenisa stołowego, minigolfa
oraz siłowni. Na terenie hotelu znajduje się również dyskoteka
(napoje płatne).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.vinccihoteles.com

Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej i piaszczystej
publicznej plaży. Parasole i leżaki dostępne na plaży - bezpłatne;
dostępny serwis ręczników plażowych (wymagany depozyt).

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z przestronnym lobby, kantor, winda,
zewnętrzny basen ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, leżaki
i parasole kąpielowe – bezpłatnie, dostępny serwis ręczników
plażowych (wymagany depozyt). Goście mogą korzystać z restauracji głównej oraz 3 barów. Dla dzieci plac zabaw oraz miniklub. Ponadto dodatkowo płatne: spa (sauna, masaże), sklepy
z pamiątkami, pralnia, sejf oraz fryzjer.

Pokoje

KOD IMPREZY: TUD CENY 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
2049
3099
3770
5499
Czerwiec od
2299
3499
4199
6199
Lipiec od
2799
4399
4999
7749
Sierpień od
2830
4199
5070
7349
Wrzesień od
2299
3499
4199
6199
Październik od
2199
3420
4020
6049
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
720
720

7

dni

Pokoje standardowe dla max. 3 osób o powierzchni ok. 35 m
wyposażone są w łazienkę (wanna lub prysznic, wc i suszarka do
włosów), klimatyzację (czynna od połowy czerwca do połowy
września), TV-sat, telefon oraz sejf (dodatkowo płatny ok. 2 TND/
dzień). Każdy pokój posiada balkon lub taras.

14

dni

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

2

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej. Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe
w barach (serwowane w godzinach 10:00-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia
i wieczorem. Klienci mogą korzystać z 3 kortów tenisowych
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Wyloty w: czwartki
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2049 zł

Tunezja

Djerba

Calimera Yati Beach – Midoun
Kategoria lokalna:

****

Lubiany przez Klientów hotel o dobrym standardzie, położony przy pięknej piaszczystej plaży. Spokojna okolica zapewni wakacje pełne
relaksu.
All Inclusive

Przy plaży

Aquapark

Położenie
Hotel znajduje się w Midoun - nadmorskim i spokojnym kurorcie turystycznym. Najbliższe sklepy, bary i restauracji dostępne
są w centrum miejscowości Midoun oddalonej od obiektu o ok.
6 km. Odległość od głównej miejscowości oraz stolicy wyspy,
Houmt Souk, to ok. 25 km, a od lotniska Djerba - Zarzis ok. 30
km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

kąski przy basenie oraz przerwa kawowa. 1x na pobyt możliwość
skorzystania z kolacji w restauracji a la carte (wymagana rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia
i wieczorem (w tym zajęcia sportowe, gry zespołowe, pokazy
wieczorne, muzyka na żywo i inne). Dla dzieci i młodzieży: plac
zabaw oraz mini club. Za opłatą: sporty wodne na plaży, wypożyczalnia rowerów, 4 korty tenisowe (wypożyczenie sprzętu za
kaucją) oraz bilard.

Internet
Dodatkowo płatny punkt internetowy w lobby.
www.calimera.com

Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej i piaszczystej
plaży. Parasole i leżaki dostępne na plaży bezpłatnie; dostępny
serwis ręczników plażowych (wymagany depozyt).

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, kantor, winda, 3 zewnętrzne baseny ze słodką wodą (w tym jeden ze zjeżdżalniami), brodzik dla
dzieci, leżaki i parasole kąpielowe przy basenach – bezpłatnie,
dostępny serwis ręczników plażowych (wymagany depozyt). Goście mogą korzystać z restauracji głównej, 2 restauracji a la carte
oraz 5 barów. Na terenie hotelu znajduje się dyskoteka (wejście
po g. 24:00 oraz napoje płatne). Ponadto płatne: centrum spa
z jacuzzi (bezpłatnie i w wyznaczonych godzinach sauna, cennik
dostępny w hotelu), sejf w recepcji oraz fryzjer.

Pokoje
Pokoje standardowe o powierzchni ok. 30 m2 wyposażone są
w klimatyzację (czynna od połowy czerwca do połowy września),
TV-sat, mini lodówkę, telefon, łazienkę (wanna z prysznicem, wc
i suszarką do włosów) oraz sejf. Dostępne bezpłatne łóżeczka dla
dzieci poniżej 2 roku (dostępne w recepcji w ramach dostępności).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, późne śniadania, lunche oraz kolacje
w formie bufetu w restauracji głównej. Napoje niealkoholowe
oraz alkohole dostępne w barach na terenie hotelu w godzinach
10:00 – 24:00. W ciągu dnia w wyznaczonych godzinach prze-

KOD IMPREZY: TUD CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1799
2649
Czerwiec od
1899
2799
Lipiec od
2199
3699
Sierpień od
2199
3249
Wrzesień od
1999
2970
Październik od
1899
2870
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1799
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
920

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3399
4770
3549
4999
4049
6549
3999
5770
3699
5299
3499
5099
2349
920

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: czwartki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł
241

Tunezja

Djerba

Djerba Castille – Midoun
Kategoria lokalna:

****

Dobra lokalizacja, piękne plaże i spokojna okolica, czynią z tego miejsca dobry wariant wyjazdowy na rodzinne wakacje.

All Inclusive

Przy plaży

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel Djerba Castille zlokalizowany jest w spokojnej okolicy ok.
26 km od stolicy Houmt Souk oraz ok. 25 km od międzynarodowego lotniska Djerba-Zarzis. Najbliższe bary, sklepy i restauracje
znajdują się w odległości ok. 7 km od hotelu, w miejscowości Midoun. Ok. 150 m od hotelu znajduje się przystanek autobusowy.
Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 3 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Wieczorne i dzienne animacje, a także plac zabaw dla dzieci,
dyskoteka (napoje płatne), 3 korty tenisowe (oświetlenie dodatkowo płatne, sprzęt za kaucją), tenis stołowy (rakietki za kaucją
10 TND), łucznictwo, mini golf, bule, koszykówka, siatkówka
plażowa.

Plaża
Plaża o łagodnym zejściu do morza znajduje się tuż przy hotelu.
Leżaki i parasole na plaży bezpłatne, ręczniki płatne 10 TND/os.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, windy, sejf w recepcji (płatny ok.
20 TND/tydzień), 1 duży zewnętrzny basen, zjeżdżalnia dla dzieci (do 12 roku życia), 2 brodziki dla dzieci (o głębokości 30 cm
i 50 cm), leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki płatne 10 TND/os.,
restauracja główna, bar główny, kawiarnia mauretańska (dodatkowo płatna). Za dodatkową opłatą SPA, klub fitness, hammam,
sauna, jacuzzi, masaże.

Pokoje
Hotel oferuje 280 przestronnych pokoi wyposażonych w klimatyzację (czynna lipiec – sierpień), łazienkę (wc, wanna lub prysznic,
suszarka do włosów), telefon, TV (pilot dostępny w recepcji po
uiszczeniu kaucji 10 TND), mini bar na zapytanie i dodatkowo
płatny. Łóżeczka dla dzieci do 2 lat bezpłatne. Pokoje nie posiadają balkonu.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (7:30-9:30), obiad (12:30-14:30), kolacja
(19:30-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Oferowane
są napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole do posiłków oraz
w wyznaczonych barach (w godzinach 10:00-23:00), a także
popołudniowa kawa i herbata w wyznaczonym miejscu w hotelu
(16:00-17:00).

242

Internet
Darmowe Wifi w recepcji.

KOD IMPREZY: TUD CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2299
3399
Maj od
2070
3149
Czerwiec od
2199
3299
Lipiec od
2349
3549
Sierpień od
2099
3070
Wrzesień od
1970
2849
Październik od
1899
2799
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1830
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
920

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
4199
5999
3799
5599
3999
5849
4270
6270
3849
5470
3599
5099
3499
4999
2470
920

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: czwartki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1899 zł

Tunezja

Djerba

Venice Beach – Houmt Souk
Kategoria lokalna:

***

+

Skromny, ale zadbany hotel w niewygórowanej cenie, który zapewni wszystkie niezbędne atrakcje oraz pełnię wyżywienia all inclusive.

All Inclusive

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel zlokalizowany na malowniczej wyspie Djerba w nadmorskiej strefie hotelowej w odległość ok. 18 km od głównej miejscowości Houmt Souk, gdzie znajdują się sklepy, bary i restauracje,
a także tradycyjny bazar arabski. Do lotniska Djerba - Zarzis ok.
18 km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 2 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość
podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12
roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Hotel prowadzi animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu dnia
i wieczorami (pokazy, muzyka na żywo, zajęcia sportowe), a także gry i zabawy dla dzieci w mini klubie (organizowane w okresie wakacyjnym). Dostęp do 2 kortów tenisowych (wymagana
wcześniejsza rezerwacja, sprzęt wymaga uiszczenia kaucji) oraz
wielofunkcyjnego boiska. Za dodatkową opłatą bilard i lekcje
tańca (wymagana wcześniejsza rezerwacja).

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w lobby.
www.venicebeachdjerba.com.tn

Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się ok. 200 metrów od hotelu (przejście przez ulicę). Leżaki i parasole dodatkowo płatne.

Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z 2 dwupiętrowych budynków. Do dyspozycji
gości pozostaje całodobowa recepcja, lobby, kantor wymiany
walut, restauracja główna z tarasem, bar w lobby, bar przy basenie (czynny w okresie wakacyjnym), kawiarnia mauretańska
(dodatkowo płatna), ogród z tarasem słonecznym, 2 zewnętrzne
baseny ze słodką wodą, brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy
basenie – bezpłatne (wymagany depozyt), basen kryty, klub dla
dzieci, siłownia. Ponadto za dodatkową opłatą: centrum spa (sauna, masaże), sklep z pamiątkami oraz fryzjer.

Pokoje
Hotel posiada 159 skromnie urządzonych pokoi z centralnie sterowaną klimatyzacją/ogrzewaniem, TV-sat, telefonem, łazienką
z wc i prysznicem lub wanną, suszarką do włosów, balkonem lub
tarasem. Na życzenie hotel zapewnia bezpłatnie łóżeczko dla
dziecka do 2 lat. Pokoje posiadają widok na basen lub ogród.

Wyżywienie
All Inclusive: posiłki w formie bufetu (kuchnia lokalna i międzynarodowa) - śniadania (06:30-10:00), lunche (12:30-14:00) oraz
kolacje. Napoje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne
w barach na terenie hotelu w godzinach 10:00 – 23:00 (woda,
soki rozcieńczane, lokalne wino i piwo, boukha; likiery i butelkowane napoje płatne).

KOD IMPREZY: TUD CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1770
2299
Maj od
1570
2099
Czerwiec od
1699
2330
Lipiec od
2199
3299
Sierpień od
1999
2799
Wrzesień od
1870
2520
Październik od
1630
2299
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1599
Cena za dziecko (2-7 lat) już od
920

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
3299
4199
2970
3849
3199
4199
3999
5849
3699
4999
3470
4549
3070
4199
1999
920

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: czwartki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1570 zł
243

Tunezja

Djerba

Miramar Petit Palais – Midun
Kategoria lokalna:

***

+

Podstawowy i skromny, aczkolwiem klimatyczny hotel trzygwiazdkowy skierowany dla osób dysponujących skromniejszym budżetem.
Polecamy głównie parom.
All Inclusive

Położenie
Trzygwiazdkowy kameralny hotel zaprojektowany w stylu mauretańskim znajduje się w nadmorskiej strefie hotelowej w odległość
ok. 5 km od centrum miejscowości Midoun, gdzie znajdują się
sklepy, bary i restauracje, a także wiele innych atrakcji oraz ok.
15 km od stolicy wyspy – Houmt Souk z tradycyjnym arabskim
targowiskiem. Do lotniska Djerba - Zarzis ok. 25 km. Uwaga! Cena
nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3
TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku turystycznego
liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione
z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się w odległości ok. 230 metrów hotelu. Bezpłatne leżaki i parasole.

Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, punkt wymiany walut, zewnętrzny basen ze
słodką wodą, brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie –
bezpłatne. Restauracja główna, 2 bary, restauracja/bar barbecue.
Ponadto za dodatkową opłatą: salon spa i balneoterapii (sauna,
hydromasaż, masaże), sklep z pamiątkami, fryzjer, sejf, wypożyczalnia rowerów i samochodów. Hotel akceptuje karty kredytowe.

Pokoje
Hotel dysponuje 140 pokojami różnego typu. Oferujemy skromne
pokoje standardowe wyposażone w indywidualnie sterowaną klimatyzacją, TV-sat, telefon, łazienkę z wc i prysznicem lub wanną,
balkon lub taras.

Wyżywienie
Śniadania i kolacje lub za opłatą All Inclusive: posiłki w formie
bufetu - śniadania (06:00-10:00), lunche (12:30-14:00) oraz kolacje (19:00-21:00). Przekąski w godzinach 16:30 – 17:30. Napoje
niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w wyznaczonych
barach na terenie hotelu w godzinach 10:00 – 24:00.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje (gry zespołowe
np. aerobik, petanque, siatkówka, piłka nożna lub inne, a także
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pokazy wieczorne). Na terenie hotelu znajduje się wielofunkcyjne
boisko sportowe (piłka nożna, siatkówka).

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w lobby.
www.miramar-petit-palais.com

KOD IMPREZY: TUD CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1599
1849
Maj od
1299
1599
Czerwiec od
1499
1820
Lipiec od
1649
2049
Sierpień od
1649
1970
Wrzesień od
1499
1799
Październik od
1299
1749
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1320
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
980
Dopłata do All Inclusive od
385

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
2849
3270
2499
2999
2670
3220
2920
3599
2920
3470
2670
3199
2549
3099
1549
999
770

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: czwartki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1299 zł

Tunezja

Djerba

Dar Djerba Zahra – Midoun
Kategoria lokalna:

***

Przyjemny, chociaż skromny hotel trzygwiazdkowy zlokalizowany przy przepięknej piaszczystej plaży w spokojnej okolicy z udogodnieniami
miasta Midoun w zasięgu spaceru. Idealny obiekt dla ludzi lubiących typowe wioski wakacyjne z wieloma atrakcjami za przyzwoitą cenę.
All Inclusive

Przy plaży

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Trzygwiazdkowy hotel zlokalizowany na malowniczej wyspie
Djerba w nadmorskiej strefie hotelowej w odległość ok. 5 km od
miejscowości Midoun, gdzie znajdują się sklepy, bary i restauracje,
a także wiele innych atrakcji. Do lotniska Djerba - Zarzis ok. 35
km. Uwaga! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego
w wysokości 2 TND/osoba/dzień. Maksymalna wysokość podatku
turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet
w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są
zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Hotel prowadzi wieczorne animacje. Za dodatkową opłatą centrum fitness, bilard, tenis stołowy, kort tenisowy, minigolf. Na
terenie hotelu znajduje się klub nocny.

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych.

Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Leżaki
i parasole bezpłatne na wydzielonej części hotelowej.

Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z budynku głównego oraz parterowych i jednopiętrowych bungalowów rozlokowanych na rozległym kompleksie
hotelowych Dar Djerba Complex. Do dyspozycji gości pozostaje
całodobowa recepcja, lobby, punkt wymiany walut, przechowalnia bagażu, restauracja główna, bar główny, bar przy basenie
(czynny w okresie wakacyjnym), snack bar, duży zewnętrzny
basen ze słodką wodą oraz drugi mniejszy, brodzik dla dzieci,
leżaki i parasole przy basenie – bezpłatne, plac zabaw dla dzieci.
Ponadto za dodatkową opłatą: salon spa (sauna, łaźnia turecka/
parowa, masaże), sklep z pamiątkami.

KOD IMPREZY: TUD CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
1799
2299
Maj od
1599
2120
Czerwiec od
1699
2199
Lipiec od
2199
3120
Sierpień od
1999
2770
Wrzesień od
1949
2699
Październik od
1849
2620
Cena za os. dorosłą na dost. już od
1570
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1070

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
3199
3999
2899
3720
2999
3899
3849
5399
3499
4799
3430
4699
3270
4549
1920
1070

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Pokoje
Pokoje standardowe wyposażone w centralnie sterowaną klimatyzacją/ogrzewaniem (czynna w wysokim sezonie), płaski
telewizor, telefon, łazienkę z wc i prysznicem lub wanną, część
pokoi posiada balkon lub taras.

Wyżywienie
All Inclusive: posiłki w formie bufetu - śniadania (06:00-10:00),
lunche (12:30-14:30) oraz kolacje (19:00-21:00). Przekąski
w snach barze w godzinach 15:00 – 17:00. Napoje niealkoholowe oraz lokalne alkohole dostępne w wyznaczonych barach na
terenie hotelu w godzinach 10:00 – 23:00 (likiery i butelkowane
napoje płatne).

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1599 zł
245

Maroko Agadir i Marrakesz

–› Wyloty z: Katowice, Poznań, Warszawa

246

Maroko

Agadir i Marrakesz

Maroko
Agadir i Marrakesz

Informacje ogólne

Wiza
Każdy podróżny musi mieć paszport ważny
przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu
z Maroka. Przy pobytach do 90 dni wiza nie
jest wymagana.

Hiszpania

Czas
- 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.
Maroko

Język urzędowy
Arabski, tamazight

MAROKO

Waluta
MAD - dirham marokański który nie jest
walutą wymienialną poza Marokiem. Kurs
jest ustalany centralnie więc nie ma znaczenia gdzie wymienimy pieniądze. Warto
zabrać ze sobą EURO lub dolary. Karty kredytowe są akceptowane w restauracjach
i dużych sklepach, bez problemu można
używać bankomatów.

Marrakesz

Agadir
Algieria

Sahara Zachodnia

Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.

Ten leżący najbliżej Polski, egotyczny kraj przyciąga
zdecydowanymi kolorami, pięknym zdobnictwem,
bogatymi tkaninami, gorącym rytmem muzyki
i nie tylko. Obok kuszących złotych plaż, błękitnego
nieba, ufortyfikowanych portów, oaz bujnej
roślinności czy majestatycznych gór Atlas, Maroko
ma w sobie to „coś”, które nie daje o sobie
zapomnieć. Zachęcamy do poznania prawdziwego
oblicza Maroka.

W regionie
Agadir
Położony nad Atlantykiem, jest największym
kurortem Maroka. Niesamowita plaża o
szerokości 300 m i długości 8 km i ciepłe wody
Atlantyku zachęcają do kąpieli. Liczne kawiarnie i sklepiki wzdłuż nadmorskiej promenady
tworzą prawdziwie wakacyjną atmosferę.
W Maroku znajdziemy wiele francuskich
wpływów, przez co kraj ten jest niesamowitą
mieszanką kultur, a mieszkańcy zaczerpnęli
wiele europejskiej powściągliwości. Wpływy
francuskie widać również w miejscowej kuchni.
Marrakesz
Jedno z atrakcyjniejszych miast Maroka, słynące z magicznej atmosfery, której symbolem jest
plac Dżamaa el Fna – w ciągu dnia na wielu
stoiskach można tu kupić bakalie, biżuterię
Najbardziej popularnym napojem w Maroku
jest słodka zielona herbata serwowana z liśćmi
świeżej mięty.

Telefony
Karty telefoniczne można kupić w sklepach
i kioskach w pobliżu publicznych aparatów
telefonicznych. Karta za ok. 50 MAD
wystarcza na krótką rozmowę międzynarodową. Telefony komórkowe działają
prawie w całym Maroku. Rozmowy lokalne
są tanie, natomiast zagraniczne - drogie.
Koszty połączeń w roamingu polskich sieci
komórkowych prosimy sprawdzać przed
wyjazdem u operatora.
Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Egipcie
trwa od połowy czerwca do połowy
września.
Orientacyjne ceny
Obiad od 40 MAD;
woda 1,5 l - 5 MAD;
piwo 10 MAD w sklepie.

czy świeże owoce. Natomiast wieczorem plac
zmienia się w arenę dla zaklinaczy węży, bajarzy, kapel muzycznych, fakirów i komediantów. Warto również odwiedzić medresę Ben
Yousefa, suk (targowisko) wraz z otaczającymi
go licznymi tajemniczymi uliczkami, ogród
Majorelle czy mury obronne miasta zwieńczone masywnymi bramami.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem z opłatą lotniskową, transfery lotnisko
- hotel - lotnisko, transfer Agadir - Marrakesz
- Agadir, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
(uwaga! pierwszy i ostatani nocleg w Agadirze),
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę
polskiego rezydenta (rezydującego w Agadirze),
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL,
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli,
napojów do posiłków (nie dotyczy All inclusive)
oraz innych wydatków osobistych.

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

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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Maroko Agadir

Marrakesz

Maroko
Agadir
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Królewski Marrakesz - 1 dzień
Wyjątkowa wyprawa do dawnej stolicy sułtanów i obecnie najatrakcyjniejszego miasta Maroka. Jednodniowa wycieczka do
tego pełnego magii miasta pozwoli Państwu poczuć jego egzotyczny afrykański charakter i poznać jego najciekawsze zakątki:
ogrody Majorelle, meczet Koutoubija (z zewnątrz), Muzeum Dar
Si Said oraz jedyny na świecie plac Jemaa el Fna, gdzie spotkać
można zaklinaczy węży, akrobatów, wróżbitów. W Marrakeszu
zaprosimy Was również na obiad do marokańskiej restauracji i na
spacer po medinie (starówce). Późnym wieczorem wrócimy do
Agadiru. Cena od 279 zł/os.

Dzikie południe - Park Narodowy Souss Massa
Atrakcyjna wycieczka samochodami terenowymi na południe od
Agadiru, po regionie Souss-Massa. W programie: zapora wodna
Youssef Ben Tachfine w górach Antyatlasu, Park Narodowy Souss Massa, zielone plantacje bananowców, dzikie plaże z grotami
rybaków, „mała sahara”. Obiad w berberyjskiej gospodzie. A na
zakończenie niezapomniana przejażdżka dawną trasą Rajdu Paryż-Dakar. Cena od 229 zł/os.
Połów ryb
Relaksujący rejs statkiem po oceanie. Będą Państwo mogli łowić
ryby (w okresie letnim prawdopodobne złapanie rekina), opalać
się, a nawet kąpać. Uczta ze złowionych ryb zostanie przygotowana przez pokładowego szefa kuchni. Cena od 169 zł/os.

Maroko to kraj magiczny, tajemniczy, słynący
z gościnności, urzekający pięknymi krajobrazami. To tutaj można zostać poczęstowanym
herbatą na pustyni, spróbować słodkich miodowych ciasteczek czy zagubić się na chwilę w zabytkowej medinie Marrakeszu. Maroko słynie też
z cudownych, dzikich plaż gdzie można poczuć
się jak na bezludnej wyspie i uciec od zgiełku
miast. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Magdalena Sochacka
Manager Produktu

Marrakesz
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Maroko

Agadir
taniczne. W croco parku można podziwiać również gigantyczne
żółwie i iguany. Czas wolny w parku. Cena ok. 17 EUR/os.

Dla aktywnych
Golf Du Soleil
Luksusowe 5-gwiazdkowe pole golfowe z 36 dołkami. Przebywający tu golfiści mają okazję do gry wśród palm i drzew eukaliptusowych. Oddalone ok. 8 km od turystycznego centrum Agadiru.
Ze strefy hotelowej do pola golfowego odjeżdżają minibusy,
można tutaj również dotrzeć taksówką.
www.golfdusoleil.com
Safari Bou Jerif (2 dni)
Dwudniowa wyprawa jeepami na południe Maroka. Przejazd na
dziką plażę w Legzirze, słynącą z olbrzymich, czerwonych skalnych łuków, czas wolny i obiad na plaży. Wizyta w miasteczku
Sidi Ifni (byłej enklawie hiszpańskiej), forcie Legii Cudzoziemskiej
oraz polowanie na skorpiony. Niezapomniany nocleg w wyjątkowym miejscu – namiotach berberyjskich nomadów w forcie
Bou Jerif! Następnego dnia przejazd u podnóża gór Antyatlasu,
pobyt w warownym miasteczku Tiznit, oglądanie zapory wodnej
Youssef’a Ben Tachfina. W cenie: nocleg, dwa obiady, kolacja,
śniadanie. Cena ok. 155 EUR/os.

Zwiedzanie
Medina Coco Polizzi
Medina znajduje się 4 km na południe od Agadiru na drodze do
Inezgane. Zaprojektowana na wzór wioski berberyjskiej przez
włoskiego architekta urodzonego w Rabacie na wzór berberyjskiej wioski. Została też zbudowana przy użyciu tradycyjnych
materiałów i technik. Na jej terenie znajduje się 30 warsztatów
rzemieślniczych oferujących turystom swoje wyroby i pamiątki
oraz kawiarnia - restauracja.

Essaouira
Urokliwe biało-niebieskie miasteczko. Położone nad Atlantykiem
z przepiękną starówką z XVIII wieku. Miasto artystów, malarzy,
rzeźbiarzy, muzyków oraz artystów wykonujących wspaniałe
wyroby ze srebra. Wielokrotnie odwiedzane przez Jimmy’ego
Hendrixa. W programie spacer po zabytkowej starówce z ufortyfikowanym nabrzeżem la Scala. Obiad we własnym zakresie
w czasie wolnym. Cena ok. 40 EUR/os.

Przyroda

Jazda na wielbłądach
Dwugodzinna wycieczka na wielbłądach w okolicach Agadiru.
Atutem wycieczki jest ciekawa trasa przejażdżki biegnąca przez
gaje eukaliptusowe wzdłuż doliny rzeki Souss, gdzie przy odrobinie
szczęścia można zobaczyć różowe flamingi! Cena ok. 24 EUR/os.

Relaks

Relaksujący hammam
Relaksujący i zbawienny dla skóry zabieg łączący saunę, ablucje
w łaźni, namydlanie czarnym mydłem oliwkowym, gommage
(złuszczanie naskórka) oraz godzinny masaż całego ciała z naturalnymi olejkami. Cena ok. 35 EUR/os.
Croco Park
Wycieczka do Parku Krokodyli pod Agadirem. Zgromadzono tam
ponad 300 osobników krokodyla znad Nilu. Jest to jeden z największych gatunków krokodyla żyjącego w Afryce. Krokodyle
można podziwiać w przepięknej aranżacji nawiązującej do ich
naturalnego ekosystemu. Park jest również urzekającym ogrodem botanicznym gdzie rosną rośliny z całego świata. Niezwykłe
gatunki roślin egzotycznych zostały podzielone na 4 regiony bo-

Oaza spokoju Vallee des Oiseaux
Pospaceruj przy śpiewie ptaków, wśród niezwykłej roślinności...
w parku niedaleko plaży. Można tu zobaczyć różne zwierzęta:
gazele, kozice, muflony, kangury oraz ptaki: papugi, różowe flamingi, pawie i inne. Park czynny codziennie od 11.00 do 18:00.
Wstęp wolny.

Wactor’s Night Club
Gorąca atmosfera zabawy porwie do tańca każdego! Imprezy
trwają tu do białego rana w rytmach dance, house i techno.
Gościnnie występują najsłynniejsi DJ’e świata: David Vendetta,
Richard Murray, Greg Cerron i inni.
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Legzira
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Maroko Agadir

Riu Tikida Palace – Agadir
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy hotel urządzony elegancko i ze smakiem położony na zadbanym terenie tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży, z łagodnym,
piaszczystym zejściem do morza stanowiącej ogromny atut hotelu.
All Inclusive

Przy plaży

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony jest przy nadmorskiej promenadzie w popularnej, wypoczynkowej miejscowości Agadir. Do centrum miasta
z szerokim wyborem barów, restauracji i sklepów jest ok. 1,5 km.
Odległość od lotniska wynosi ok. 25km.

Program rozrywkowy dla dorosłych w ciągu dnia i wieczorem:
pokazy, muzyka na żywo (kilka razy w tygodniu) oraz dla dzieci
w wieku od 4 do 12 lat (codziennie). Dodatkowo możliwość skorzystania z siłowni oraz 2 kortów tenisowych dostępnych w Club
Hotel Riu Tikida Dunas (1,2 km). Za dodatkową opłatą: bilard,
piłkarzyki.

Plaża
Hotel położony tuż przy piaszczystej plaży (przejście przez
promenadę). Bezpłatne leżaki i parasole dostępne w prywatnej
części hotelowej.

Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z jednego czteropiętrowego budynku otoczonego 10 000 m2 ogrodem. Całodobowa recepcja, lobby, windy,
główna restauracja z tarasem, 2 restauracje a la carte: marokańska „Marrakech”, przy basenie „Il Mare” z włoską kuchnią
(czynna tylko latem) oraz „Krystal” z kuchnią typu fusion, cztery
bary w tym: bar w lobby, lounge bar, bar przy basenie z tarasem,
„Plaza” bar, basen z hydromasażem, podgrzewany kryty basen,
basen dla dzieci, darmowe ręczniki, leżaki i parasole przy basenie,
taras słoneczny, miniklub i plac zabaw dla dzieci, siłownia, sklep
z pamiątkami, butik, kiosk. Za dodatkową opłatą: centrum odnowy biologicznej „Tikida Spa” z łaźnią turecką, sauną, masażem,
zabiegami kosmetycznymi i fryzjerem.

Pokoje
Hotel posiada łącznie 444 pokoi różnego typu. Naszym Klientom
oferujemy zakwaterowanie w pokojach standardowych z łazienką
z bidetem, dwoma łóżkami lub jednym dwuosobowym, z balkonem lub tarasem. We wszystkich pokojach do dyspozycji suszarka
do włosów, telefon, klimatyzacja/ogrzewanie, mini bar, TV-sat, sejf.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje w formie bufetu. 1 x w tygodniu możliwość skorzystania z jednej z restauracji a la carte
(wymagana wcześniejsza rezerwacja oraz odpowiedni strój). Napoje lokalne i importowane (alkoholowe i bezalkoholowe) oraz
przekąski dostępne w hotelowych barach i restauracjach przez
całą dobę. UWAGA! W trakcie kolacji obowiązuje formalny strój
(Panowie są zobowiązani do noszenia długich spodni).
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Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu i w pokojach.
www.riu.com

KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
5099
7299
Maj od
3749
5870
Czerwiec od
3899
6149
Lipiec od
4099
7099
Sierpień od
4670
7320
Wrzesień od
4349
6999
Październik od
4249
6920
Cena za os. dorosłą na dost. już od
3220
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
1649

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
8549
12199
6270
9799
6570
10270
6849
11870
7799
12199
7270
11699
7099
11570
4799
1649

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3749 zł

Maroko

Agadir

IBEROSTAR Founty Beach – Agadir
Kategoria lokalna:

****

+

Jeden z najlepszych hoteli w Agadirze, który bije rekordy popularności od lat! Na przełomie 2017/2018 wszystkie pokoje oraz część
infrastruktury zostały gruntownie odremontowane. Obiekt jest świetnie zlokalizowany, w spokojnej okolicy tuż przy plaży i spełni
oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
All Inclusive

Przy plaży

Dla rodzin

Położenie
Nowoczesny hotel znanej sieci, położony w spokojnej części Agadiru, ok. 1 km od centrum turystycznego i barów, restauracji oraz
sklepów. Na południe od hotelu znajduje się nowy pałac królewski.

Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki
oraz parasole na plaży bezpłatne.

Do dyspozycji gości

w mini klubie. Wieczorami muzyka na żywo w lobby barze (6 x
w tygodniu) oraz różnego rodzaju przedstawienia. Hotel oferuje
również basen kryty (2 godz. w ciągu dnia - bezpłatnie), mini siłownię (bezpłatnie w godzinach 10:00-12:00 oraz 15:00-19:00), boisko
do koszykówki, siatkówkę plażową i kręgle oraz płatne dodatkowo: sauna, masaż, łaźnia turecka i centrum fitness (szczegółowy
cennik dostępny w recepcji). Dodatkowo dostępne są lekcje tańca
arabskiego oraz 1 lekcja tenisa dziennie (wymagana rezerwacja).

Hotel przeszedł częściową renowację infrastruktury hotelowej na
przełomie 2017/2018 roku. Hall z recepcją, 2 restauracje Mercure
i Antares, bary Cassiopee i Orion, snack bar Founty z tarasem i widokiem na ocean, 2 baseny zewnętrzne i brodzik. Przy basenach
leżaki oraz parasole - bezpłatne, ręczniki za kaucją ok. 100 MAD.
Przechowalnia bagażu oraz łazienki, w których można odświeżyć
się przed podróżą.

Internet

Pokoje

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
3599
4999
Maj od
2849
4230
Czerwiec od
3149
4749
Lipiec od
3570
5549
Sierpień od
3249
4899
Wrzesień od
3099
4649
Październik od
2899
4499
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2549
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
1349

Hotel dysponuje ok. 470 pokojami różnego typu (standardowe z
bocznym lub centralnym widokiem na ocean - za dodatkową
opłatą; standardowe pokoje o powierzchni ok. 32m2) wyposażonymi w łazienkę z wc (suszarka do włosów), telefon, mini bar
(konsumpcja dodatkowo płatna), TV-sat i mini sejfy (płatny ok.
3 EUR/dzień). Dostawka w postaci rozkładanej sofy. W każdym
pokoju balkon, klimatyzacja/ogrzewanie sterowane centralnie.
Możliwość zamówienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat. W sprzedaży dostępne również przestronniejsze pokoje rodzinne (ok.
34 m2) oraz junior suite (ok.40m2) o takim samym wyposażeniu
i standardzie jak pokoje standardowe. Wszystkie pokoje zostały
wyremontowane na przełomie 2017/2018 roku!

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:00), lunch (12:30-14:30) i kolacje
(19:00-22:00) w formie bogatego bufetu w głównej restauracji,
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do posiłków, lunch
w snack barze (12:00-15:30), kawa i herbata (10:00-18:00), 1 x na
pobyt kolacja w restauracji tematycznej (19:00-21:30) - konieczna wcześniejsza rezerwacja), napoje bezalkoholowe i alkoholowe
w barze przy basenie (10:00-18:00) i barze w lobby (09:00-00:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogate animacje w ciągu dnia, a dla dzieci animacje

W lobby oraz w pokojach internet Wi-Fi oraz kafejka internetowa
- bezpłatnie.
www.iberostar.com
KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5799
8199
5099
7399
5599
8270
6299
9499
5770
8499
5520
8099
5330
7899
3470
1370

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2849 zł
251

Maroko Agadir

LABRANDA Les Dunes d’Or – Agadir
Kategoria lokalna:

****

+

Dobrej klasy hotel oferujący wyjątkowo rozbudowany program sportowy i animacyjny oraz dobrą lokalizację. Gorąco polecamy!

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.

Najlepsza zabawa dla dzieci
Nasz program skonstruowany jest tak, aby nie tylko bawił,
ale również przez zabawę, rozwijał dziecięce pasje, zainteresowania 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.

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

Agadir

Polscy animatorzy
Atrakcje
dla całej rodziny
Profesjonalna opieka

Atrakcje
dla dorosłych
W klubach nie zapominamy
o dorosłych. Dla nich animatorzy
realizują program aktywności
sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. Dzięki nim wakacje upłyną
aktywnie i wesoło. Nie zabraknie też
atrakcji rodzinnych.

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

Położenie
Obiekt wybudowany w formie wakacyjnej wioski. Mieści się na
rozległym terenie, zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km od
centrum Agadiru i ok. 25 km od lotniska. W okolicy duży wybór
barów, restauracji i sklepów.

Plaża
Hotel położony tuż przy piaszczystej plaży (przejście przez promenadę). Leżaki i parasole bezpłatne na wydzielonej hotelowej części.

Do dyspozycji gości
Obiekt wraz z pokojami przeszedł gruntowną renowację na przełomie 2015/2016 roku. Hotel składa się z 4 budynków, w 2013 r. otrzymał certyfikat Certificate of Exellence za wysoką jakość świadczonych usług. Całodobowa recepcja, mini market, 4 restauracje:
główna L’Oasis, Le CapSud (dania rybne), Bella Vista (kuchnia
włoska), La Casbah (kuchnia marokańska), 3 bary: przy basenie,
cocktail bar, piano bar z muzyką na żywo każdego wieczoru, duży
basen zewnętrzny o nieregularnym kształcie z wydzieloną częścią
dla dzieci (podgrzewany w okresie zimowym od 21 grudnia do 31
marca) oraz drugi mniejszy owalny (leżaki i parasole przy basenie
- bezpłatne, ręczniki plażowe dostępne za kaucją), fryzjer (dodatkowo płatny). Hotel akceptuje płatność kartą VISA i MasterCard.

Pokoje
Hotel posiada 436 pokoi standardowych, 2-osobowych (możliwość 1 dostawki w formie pojedynczego łóżka, bądź rozkładanej
sofy), wszystkich wyposażonych w: balkon, łazienkę (wanna i/
lub prysznic, wc i suszarka do włosów), centralnie sterowaną
klimatyzację, telefon, TV, sejf (dodatkowo płatny).

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:00-10:00), lunch (12:30-14:30) oraz
kolacje (19:00-21:30) w formie bogatego bufetu w restauracji
głównej (dania kuchni międzynarodowej) oraz przekąski w godzinach 16:00-17:00. Napoje alkoholowe i niealkoholowe dostępne w barach (10:00-23:00; część importowannych alkoholi za
dodatkową opłatą, cennik dostępny na miejscu). 1x pobyt kolacja
w restauracji a la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny. Dla dzieci w mini
klubach organizowane są liczne zabawy, gry i pokazy. Dla doro-

słych animacje w ciągu dnia i wieczorem. Dostępne: Mini Club (od
4 do 9 roku życia, czynny w sezonie wakacyjnym w godz. 9:00 12:00 i 14:00 - 18:00), Aquapark, 7 kortów tenisowych (konieczna
wcześniejsza rezerwacja), boisko do gry w piłkę nożną, petanque,
tenis stołowy, siatkówka plażowa, klub nocny Millenium, amfiteatr, SPA z bezpłatną siłownią oraz za dodatkową opłatą: sauna,
hammam, jacuzzi, masaże oraz zabiegi kosmetyczne.

Internet
W lobby hotelowym internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.labranda-hotels.com

KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
3199
4449
Maj od
2549
3620
Czerwiec od
2549
3599
Lipiec od
2999
4630
Sierpień od
2949
4370
Wrzesień od
2949
4370
Październik od
3099
4620
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
2249

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5630
7999
4930
6999
4930
6999
5770
8970
5699
8449
5699
8470
5599
8570
3320

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2549 zł
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Maroko Agadir

Riu Tikida Dunas – Agadir
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel, położony tuż przy piaszczystej plaży, zachęcającej do wypoczynku i kąpieli morskich. Jednocześnie bliskość centrum
Agadiru pozwala na odkrywanie uroków tradycyjnej Medyny. Wyśmienita kuchnia, bogactwo animacji oraz wygodna formuła All Inclusive –
to wymarzone miejsce na wakacje dla grup przyjaciół i dla osób aktywnych!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Rozległy hotel położony przy spokojnej części nadbrzeżnej promenady, nieopodal centrum turystycznego Agadiru z szerokim
wyborem barów, restauracji, sklepów (ok. 15 min. spacerem).
Odległość od lotniska w Agadirze wynosi ok. 25 km.

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony tuż przy piaszczystej plaży (przejście przez promenadę). Bezpłatne leżaki i parasole dostępne na prywatnej
części hotelowej.

Codziennie animacje w ciągu dnia (aerobik, fitness, siatkówka
plażowa), a także kilka razy w tygodniu wieczorne pokazy oraz
muzyka na żywo. Dla dzieci i nastolatków zajęcia i pokazy w Kid’s
Clubie. Dodatkowo możliwość skorzystania z: 2 kortów tenisowych, siłowni, multimedialnego boiska do gry (koszykówka,
siatkówka, piłka nożna).

Do dyspozycji gości

Internet

Obiekt składa się z jednego dwupiętrowego budynku głównego oraz trzypiętrowych aneksów; wybudowany w 2002 roku,
ostatnią renowację przeszedł na przełomie 2014/2015 roku. Całodobowa recepcja, klimatyzowana restauracja główna Tamaris
z tarasem, 2 restauracje a la carte: marokańska i azjatycka, 4 bary
w tym przy basenie i w lobby, 3 baseny główne w tym jeden
z wodą morską, basen dla dzieci (podgrzewany w okresie zimowym) – leżaki, parasole oraz ręczniki dostępne bezpłatnie, basen
wewnętrzny z wodą morską (podgrzewany w okresie zimowym).
Dla dzieci i nastolatków: klub i plac zabaw. Za dodatkową opłatą:
centrum spa Oceane (zabiegi pielęgnacyjne, masaż, hammam),
salon fryzjerski i kosmetyczny, sala konferencyjna, wypożyczalnia
samochodów, usługi pralni, dyskoteka Papagayo (w sąsiadującym hotelu Riu Tikida Beach, wstęp od 18 roku życia, nieczynna
w okresie Ramadanu). Hotel nie akceptuje zwierząt.

Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu i w pokojach.
www.riu.com

Plaża

Pokoje
Hotel posiada łącznie 406 pokoi różnego typu. Naszym Klientom
oferujemy zakwaterowanie w pokojach standardowych o powierzchni ok. 40 m2 wyposażonych w łazienkę z prysznicem oraz
suszarką do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację/ogrzewanie, TV-sat, telefon, małą lodówkę, sejf oraz balkon.

Wyżywienie
All Inclusive: bogaty bufet śniadaniowy (07:30-10:30), późne
śniadania kontynentalne (10:30-12:00), lunch w formie bufetu
(12:30-15:30), lekkie popołudniowe przekąski (15:45 -17:30), kolacje w formie bufetu (18:30-22:00). Napoje: lokalne i importowane
alkoholowe i niealkoholowe dostępne w poszczególnych barach
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w godzinach 9:00–24:00. Dodatkowo 1 x w tygodniu kolacja
w restauracji tematycznej (wymagana wcześniejsza rezerwacja).

KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
4449
6 199
Maj od
3370
5099
Czerwiec od
3530
5370
Lipiec od
3699
6149
Sierpień od
4149
6320
Wrzesień od
3899
6070
Październik od
3799
5999
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
1649

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
7470
10399
5630
8520
5899
8970
6199
10270
6930
10570
6520
10149
6349
9999
1649

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3370 zł

Maroko

Agadir

LTI Agadir Beach Club – Agadir
Kategoria lokalna:

****

Doskonała lokalizacja bezpośrednio przy plaży i blisko centrum Agadiru, szeroki wybór rozrywek na miejscu.

All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Stylowy hotel, położony w pięknym, tropikalnym ogrodzie, blisko
centrum kurortu (ok. 5 min. spaceru). Najbliższa okolica oferuje
duży wybór barów, restauracji oraz sklepów. Lotnisko znajduje się
w odległości ok. 30 km od hotelu.

Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki, parasole oraz ręczniki na wydzielonej części bezpłatne
(kaucja za ręcznik 200 MAD).

Do dyspozycji gości
Hotel składa sie z budynku głównego i kilku mniejszych, bocznych.
Całodobowa recepcja, 5 restauracji, w tym 3 specjalizujące się w narodowych kuchniach (marokańska, włoska, rybna), 2 bary: przy
basenie i coctail bar, kawiarnia, night club, duży basen ze słodką
wodą w pięknie utrzymanym, tropikalnym ogrodzie, butiki, salon
fryzjerski, pralnia, recepcja z punktem wymiany walut, salon piękności, rent a car. Leżaki, parasole oraz ręczniki przy basenie - bezpłatne (kaucja za ręcznik 200 MAD)..

Pokoje
Wygodne, przestronne (pow. ok.26 m²) pokoje 2-osobowe (możliwość dostawki w formie kanapy lub rozkładanej sofy), z łazienką (suszarka do włosów) i wc. Ponadto w pokoju: klimatyzacja/
ogrzewanie sterowana indywidualnie, TV-sat, telefon, lodówka
oraz mini sejf (za dodatkową opłatą 25 MAD/dzień). Większość
pokoi posiada balkon lub taras. Max. ilość osób w pokoju to 3 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe + 1 dziecko.

czorem muzyka na żywo oraz 1x w tygodniu wieczór marokański,
program animacyjny dla dzieci w mini klubie, bezpłatne korzystanie z boiska do siatkówki, stołów do tenisa stołowego i siłowni.
Dodatkowo płatne: 2 korty tenisowe (ok. 55 MAD/godz.), sauna,
jacuzzi, masaż, sporty wodne przy plaży (szczegółowy cennik dostępny w recepcji). fryzjer. W odległości 10 km od hotelu znajdują
się 3 pola golfowe (dwa z 18 dołkami, jedno z 9 dołkami).

Internet
W lobby bezpłatny internet Wi-Fi, kafejka internetowa - płatna
(ok. 20 MAD/godz.).
www.lti.de/Home/Hotels/lti-Agadir-Beach-Club.html

KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2999
4299
Maj od
2870
4099
Czerwiec od
2949
4199
Lipiec od
3370
5049
Sierpień od
3170
4449
Wrzesień od
2999
4249
Październik od
2830
4099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2649
Cena za dziecko (2-5 lat) już od
1620
Dopłata do All Inclusive od
490

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5049
7199
4799
6849
4930
6999
5630
8449
5299
7430
4999
7099
4730
6849
3720
1649
980

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Wyżywienie
Śniadania i kolacje w formie bogatego bufetu lub za dopłatą all
inclusive. All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:3015:00) oraz kolacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu
w restauracji głównej. Ponadto popołudniowe przekąski: kanapki,
ciasto, pizza, itd. (16:00-17:00) w barze przy basenie i na plaży.
Napoje: wszystkie lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino białe
i czerwone, brandy i inne lokalne wódki) oraz bezalkoholowe:
woda, kawa, napoje gazowane i niegazowane (10:00-22:00)
w barach i podczas posiłków w restauracji głównej.

Program sportowy i animacyjny
Program animacyjny przy basenie (gimnastyka, aerobik), wie-

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2830 zł
255

Maroko Agadir

Royal Decameron Tafouk – Agadir
Kategoria lokalna:

****

Royal Decameron to wysokiej klasy hotel, który może zachęcić przyjemnymi pokojami, ciekawymi animacjami prowadzonymi przez
profesjonalnych animatorów oraz fantastycznym położeniem tuż przy piaszczystej plaży nad samym Oceanem Atlantyckim.
All Inclusive

Przy plaży

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Komfortowy czterogwiazdkowy hotel położony tuż nad Oceanem
Atlantyckim, ok. 1 km od centrum turystycznego i barów, restauracji oraz sklepów. Lotnisko w Agadirze znajduje się w odległości
ok. 30 km od obiektu.

Hotel prowadzi bogate animacje w ciągu dnia (gry i zawody przy
basenie, aerobik, gimnastyka), a dla dzieci animacje w mini klubie. Wieczorami różnego rodzaju pokazy i przedstawienia w amfiteatrze. Dostępne również: siłownia, tenis stołowy, łucznictwo,
siatkówka plażowa, piłka nożna na plaży, petanque.

Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży (przejście przez promenadę). Leżaki oraz parasole na plaży bezpłatne
(w wydzielonej hotelowej części).

Internet
W lobby internet Wi-Fi jest bezpłatny.
www.decameron.com

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 7 budynków: 2- i 3-piętrowych. Obszerny hall
z całodobową recepcją, winda, restauracja główna Atlantis, restauracja a la carte Café del Mar (wymagana wcześniejsza rezerwacja), snack bar (11:00-17:00), bar przy basenie (10:00-23:00),
Bar Champions (17:00-23:00), kawiarnia marokańska Fly (17:0023:00), duży basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci (we
wszystkich basenach woda słodka; basen podgrzewany w okresie zimowym), dyskoteka Factory (23:00-1:00, drinki dodatkowo
płatne), klub dla dzieci w wieku 4-12 lat (czynny w wyznaczonych
godzinach). Przy basenach leżaki, parasole oraz ręczniki - bezpłatne. Za dodatkową opłatą: salon kosmetyczny, pralnia, doktor,
opiekunka dla dzieci. Hotel akceptuje karty kredytowe.

Pokoje
Hotel dysponuje ok. 215 przestronnymi pokojami 2-osobowymi
(z możliwością max. 1 dostawki dla dzieci) wyposażonymi w łazienkę (toaleta, prysznic bądź wanna, suszarka do włosów), telefon, TV-sat, klimatyzację/ogrzewanie, sejf (płatny ok. 2,5 EUR/
dzień) oraz balkon lub taras. Część pokoi posiada lodówki.
Możliwe wypożyczenie bezpłatnego łóżeczka dla niemowląt (na
zapytanie).

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:00), lunche (12:00-14:00) i kolacje (19:00-22:00) serwowane w formie bogatego bufetu w głównej restauracji Atlantis, przekąski w ciągu dnia w snack-barze
(11:00-17:00), 1 x na pobyt kolacja w restauracji a la carte Café
del Mar (19:00-22:00 - konieczna wcześniejsza rezerwacja, dania
kuchni śródziemnomorskiej), woda, napoje bezalkoholowe, piwo,
lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-1:00).
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KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
3199
4749
Maj od
3099
4570
Czerwiec od
3199
4699
Lipiec od
3649
5499
Sierpień od
3470
4970
Wrzesień od
3220
4699
Październik od
3099
4599
Cena za os. dorosłą na dost. już od
3070
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1649

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5399
7930
5199
7649
5349
7849
6099
9199
5799
8299
5399
7849
5199
7699
4499
1649

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3099 zł

Maroko

Agadir

Allegro Agadir (ex. Atlas Almohades) – Agadir
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel ze skromnymi pokojami, położony w spokojnej okolicy, a jednocześnie w niewielkiej odległości od piaszczystej plaży, przy
spokojnej części nadbrzeżnej promenady. Dobra jakość za rozsądną cenę.
All Inclusive

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel należący do sieci Barcelo Group położony w otoczeniu dobrze utrzymanego zielonego ogrodu. W niedalekiej odlogłości
znajduje się centrum Agadiru, do którego można dostać się pieszo (ok. 10 min. spaceru) lub lokalną taksówką. W pobliżu znajduje się szeroki wybór barów, sklepów i restauracji oraz wiele
innych udogodnień i atrakcji. Lotnisko w Agadirze znajduje się
w odległości ok. 30 km od hotelu.

Hotel prowadzi program animacyjny dla dorosłych i dzieci (w języku francuskim): aerobik, gry i zabawy, kabaret lub występy
muzyczne co wieczór. Tenis stołowy bezpłatne, tenis ziemny
dodatkowo płatny (ok. 30 MAD/h). Hammam dodatkowo płatny.

Internet
W lobby i przy basenie internet Wi-Fi - bezpłatny, a także dodatkowo płatna kafejka internetowa (ok. 30 MAD/h).

Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 300 m od szerokiej piaszczystej plaży
(przejście przez ulicę i promenadę). Leżaki i parasole na plaży
bezpłatne na wydzielonej hotelowej części.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, punkt wymiany
walut, restauracje główna, 2 bary: w lobby i przy basenie, dobrze utrzymany ogród, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat, taras
słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Hotel dysponuje
2 basenami ze słodką wodą z brodzikiem - leżaki i parasole bezpłatnie; 1 basen podgrzewany w okresie zimowym (od listopada do marca). Ręczniki plażowe dostępne po uiszczeniu kaucji
100 MAD/ręcznik. Obiekt posiada 3 sale konferencyjne (największa na ok. 450 osób).

Pokoje
Ponad 320 pokoi 2-osobowych (możliwość maksymalnie 1 dostawki dla dziecka w formie rozkładanego łóżka) z łazienkami
i WC. Ponadto w pokojach: klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-sat, telefon, sejf (ok. 25 MAD/dzień) oraz balkon lub taras.
Wszystkie pokoje z widokiem na ogród lub basen. Na życzenie
hotel udostępnia bezpłatnie łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: bogaty bufet śniadaniowy w restauracji głównej
(07.00-10.00), lunch w formie bufetu (12.00-14.30), kolacje w formie bufetu w restauracji głównej (18.30-21.30), przekąski (hamburgery, frytki, pizza, makarony, sałatki i lody) od 14.30 do 16.00, ciasta, naleśniki, kawa i herbata (16.00 - 18.00), napoje bezalkoholowe
i lokalne alkohole podczas posiłków oraz w wyznaczonych barach
(10.00-23.00 lokalne piwo, wino, gin i whisky, sok pomarańczowy,
coca cola, fanta, sprite, woda mineralna, herbata miętowa).

KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2770
3699
Maj od
2570
3470
Czerwiec od
2649
3570
Lipiec od
2849
3899
Sierpień od
2849
3749
Wrzesień od
2630
3499
Październik od
2499
3399
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2349
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1649

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4430
5999
4299
5799
4430
5970
4770
6520
4770
6270
4399
5849
4199
5699
3070
1649

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2499 zł
257

Maroko Agadir

Kenzi Europa – Agadir
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel zlokalizowany tuż przy centrum miasta z szerokim wyborem rozrywek na terenie samego obiektu, jak i w najbliższej
okolicy. Nieduży, ale bardzo dobrze zagospodarowany teren hotelowy, przemiła obsługa oraz znakomite jedzenie to największe atuty hotelu.
All Inclusive

Fit & Fun

We dwoje

Aquapark

Położenie
Hotel położony blisko centrum kurortu (ok. 5 min. spacerem),
w najbliższej okolicy duży wybór sklepów, barów, restauracji i rozrywek. Lotnisko znajduje się w odległości ok. 30 km od hotelu.

Plaża
Obiekt połozony ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki
i parasole - bezpłatne na wydzielonej hotelowej części.

Do dyspozycji gości
Obiekt przeszedł generalny remont zakończony w 2013 r. Całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, restauracja główna
serwująca dania kuchni międzynarodowej oraz bar. Duży basen
z kilkoma zjeżdżalniami, podgrzewany w sezonie zimowym z wydzieloną częścią dla dzieci. Dodatkowo butiki, apteka, kantor wymiany walut oraz bankomat. Usługi pralni za dodatkową opłatą.
Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki kąpielowe za
kaucją ok. 100 MAD. Hotel akceptuje karty kredytowe.

Pokoje
Ponad 200 całkowicie odnowionych i nowo umeblowanych pokoi 2 - osobowych (z możliwością max. 1 dostawki) z łazienką
(suszarka do włosów) i wc. Każdy pokój posiada taras lub balkon
oraz widok na morze, ogród bądź basen. W wyposażeniu znajdują
się: TV-sat, klimatyzacja i telefon. Za dodatkową opłatą sejf (ok.
25 MAD/dzień) oraz mini bar.
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie.

Wyżywienie
All inclusive: wczesne śniadania kontynentalne (5:00-7:00), śniadania w formie bufetu (07:00-10:00), lunch (12:30-15:00) oraz
kolacje (19:00-22:00) w restauracji głównej. Przerwa kawowa:
naleśniki, ciastka, przekąski, zimne i ciepłe napoje (16:00-17:00)
w barze przy basenie. Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje
alkoholowe (10:00-23:00) w barze głównym i przy basenie oraz
w czasie posiłków w restauracji głównej (woda, napoje gazowane, soki, kawa, herbata, koktajle owocowe, piwo, wino, whisky).
Dostępne wysokie krzesełka dla dzieci.

Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości boisko multisportowe, tenis stołowy, tenis
ziemny (2 oświetlane korty, wypożyczenie sprzętu do tenisa
dodatkowo płatne ok. 50 MAD/godz.) i siłownia. Wieczorem
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i w ciągu dnia program artystyczny dla dorosłych i dzieci, a 1 x
w tygodniu wieczór marokański. Za dodatkową opłatą masaże,
sauna, hammam i zabiegi upiększające w centrum SPA (szczegółowy cennik dostępny w recepcji). Dla dzieci plac zabaw oraz
animacje w ciągu dnia.

Internet
W lobby - bezpłatny internet Wi-Fi oraz kącik internetowy.
www.kenzi-hotels.com/kenzieuropa

KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2899
4399
Maj od
3049
4349
Czerwiec od
2670
3870
Lipiec od
3070
4799
Sierpień od
3220
4870
Wrzesień od
2749
4130
Październik od
2920
4320
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2749
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1420

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4899
7349
5099
7270
4799
6799
5470
8349
5720
8470
4930
7249
5220
7549
3830
1420

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2670 zł

Maroko

Agadir

Anezi Tower – Agadir
Kategoria lokalna:

****

Znakomity wybór dla osób dysponujących skromniejszym budżetem, ceniących sobie korzystny stosunek ceny do jakości.

All Inclusive za dopłatą

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Nowoczesny i najwyższy w całym kurorcie czterogwiazdkowy
hotel dobrze znany na polskim rynku. Obiekt zlokalizowany jest
ok. 500 m od centrum miasta Agadir z szerokim wyborem barów,
sklepów i restauracji oraz wielu innych udogodnień i atrakcji. Lotnisko w Agadirze znajduje się w odległości ok. 30 km od hotelu.

Hotel oferuje bezpłatnie: 1 kort tenisowy, małe boisko do piłki
nożnej, fitness club i tenis stołowy. Za dodatkową opłatą można
korzystać z sauny, hammamu i zabiegów SPA, lekcji tenisa (szczegółowe cenniki dostępne w recepcji) oraz sportów wodnych na
plaży. Wieczorami w głównym barze animacje i programy artystyczne. Dla najmłodszych mini-klub oraz plac zabaw, a sezonowo
również program animacyjny..

Plaża
Obiekt oddalony o ok. 300 m od szerokiej piaszczystej, publicznej
plaży (przejście przez ulicę i promenadę). Leżaki i parasole na
plaży - bezpłatnie na wydzielonej części hotelowej(konieczne
pobranie biletu w recepcji).

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, kantor wymiany walut, przechowalnia bagażu, bankomat i mini-market. Dostępne usługi pralni (za opłatą). Goście mogą korzystać z klimatyzowanej restauracji głównej
Dades (kuchnia międzynarodowa). Do dyspozycji także snack bar
przy basenie oraz elegancki lobby bar. Obiekt posiada 3 baseny,
w tym 1 dla dzieci. Leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne.
Hotel akceptuje karty kredytowe.

Pokoje
Hotel dysponuje 238 pokojami różnego typu. Naszym Klientom
oferujemy zakwaterowanie w wyremontowanych pokojach superior (powierzchnia ok. 34 m2), które posiadają widok na basen
bądź centralny lub boczny widok na morze. W pokojach łazienka
z prysznicem i wc, telefon, centralnie sterowana klimatyzacja, TV-sat, sejf (dodatkowo płatny 25MAD/dzień). Część pokoi posiada
balkon lub taras. Hotel posiada pokoje łączone wewnętrznymi
drzwiami (dostępność na potwierdzenie).
Łóżeczko dla dziecka (0-2 lat) udostępniane - nieodpłatnie.

Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje do
posiłków dodatkowo płatne) lub za dopłatą formuła all inclusive.
W all inclusive poza śniadaniami (06:00-10:00) oraz kolacjami
(19:00-22:00) w restauracji głównej także późne śniadania
(10:00-11:00), lunche à la carte (12:30-14:30), lekkie przekąski
w barze przy basenie (10:00 - 18:00) oraz napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe do posiłków oraz w hotelowych
barach (10:00-23:00).

Internet
Internet Wi-Fi przy recepcji - bezpłatny, za dodatkową opłatą kącik internetowy w lobby (ok. 20 MAD/godz.).
www.hotelaneziagadir.com
KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2399
3120
Maj od
2299
2949
Czerwiec od
2370
2999
Lipiec od
2899
4070
Sierpień od
2830
3799
Wrzesień od
2699
3620
Październik od
2570
3530
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2170
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1649
Dopłata do All Inclusive od
665

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4070
5199
3849
4899
3970
5070
4899
6799
4730
6349
4520
6049
4299
5899
2699
1649
1330

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2299 zł
259

Maroko Agadir

Agador Caribbean Village – Agadir
Kategoria lokalna:

***

Doskonałe miejsce do spędzenia aktywnych wakacji, bardzo rozbudowana i niezwykle atrakcyjna baza wypoczynkowa oraz bogaty program
all inclusive. Hotel od kilku lat w naszej ofercie - bardzo lubiany przez gości.
Pokoje 2+2 rodzinne

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Duży kompleks wypoczynkowy zlokalizowany w rozległym i zadbanym ogrodzie. Nieopodal hotelu znajduje się centrum Agadiru, do którego można dostać się pieszo (ok. 10 min. spaceru)
lub lokalną taksówką. W pobliżu znajduje się duży wybór barów,
sklepów i restauracji oraz wiele innych udogodnień i atrakcji. Lotnisko w Agadirze znajduje się w odległości ok. 30 km od hotelu.

Zajęcia przy basenie (gimnastyka, aerobik), przedstawienia wieczorne (kabaret, teatr), bezpłatny wstęp na dyskotekę (napoje
płatne), program animacyjny dla dzieci, bezpłatne korzystanie
z kortów tenisowych (2 godz. na pobyt, po wcześniejszej rezerwacji, wypożyczenie rakiet płatne ok. 60 MAD/godz.), boisk
sportowych (siatkówka, badminton, koszykówka), mini golfa,
tenisa stołowego. Ponadto za dopłatą siłownia, bilard, lekcje
tenisa, łaźnia turecka, sauna, jacuzzi, masaże oraz sporty wodne.

Plaża
Obiekt usytuowany jest ok. 300 m od piaszczystej plaży (przejście
przez ulicę i promenadę). Leżaki i parasole bezpłatne na wydzielonej hotelowej części.

Do dyspozycji gości
Hotel składa się z 2 części: Carribean Village - usytuowanej wokół
głównego basenu, gdzie odbywają się animacje i spokojniejszej
Tamlelt Pueblo - położonej nieco bliżej plaży. Całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, restauracja główna, 4 restauracje
a la carte, pizzeria, 4 bary, dyskoteka (napoje płatne), 4 baseny
ze słodką wodą (2 z wydzielonymi brodzikami dla dzieci, 2 podgrzewane zimą przy niskich temperaturach), leżaki i parasole przy
basenach - bezpłatne, ręczniki kąpielowe za kaucją ok. 10 EUR.
Mini klub dla dzieci i nastolatków oaz plac zabaw. Dodatkowo
płatne pralnia, lekarz, sklepiki i fryzjer.

Pokoje
Hotel dysponuje ok. 350 pokojami max. 4-osobowymi (dostawka
w formie pojedynczego łóżka lub sofy, w przypadku pokoi rodzinnych, 4-osobowych - możliwe także łóżko piętrowe). Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę z wc, TV-sat, telefon, lodówkę (płatna
ok. 25 MAD/dzień) i sejf (płatny ok. 25 MAD/dzień), klimatyzację
(czynna lipiec-sierpień). W recepcji możliwość wypożyczenia wentylatora (25 MAD/dzień). Część pokoi posiada balkon lub taras.
Klienci Rainbow kwaterowani są zwykle w części Carribean Village.

Wyżywienie
Śniadania (06:30-10:00), lunch (12:30-14.30) oraz kolacje (18:3021:30). Z kolacji można skorzystać także w jednej z 4 restauracji
a la carte (1 x w tygodniu 1 restauracja, konieczna rezerwacja).
Ponadto popołudniowe (13:00-16:00) i nocne przekąski (22:0000:00) w wyznaczonym barze. Napoje lokalne alkoholowe oraz
bezalkoholowe w wyznaczonych barach w godz. 10:00-23:00.
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Internet
W lobby i przy basenie internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.groupesahara.com
KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2670
3699
Maj od
2599
3599
Czerwiec od
2799
3999
Lipiec od
3299
4970
Sierpień od
3199
4520
Wrzesień od
2770
3770
Październik od
2599
3649
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2499
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1470

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4470
6199
4349
5999
4849
6849
5699
8470
5499
7699
4799
6470
4349
6099
3399
1470

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2599 zł

Maroko

Agadir

Club Almoggar – Agadir
Kategoria lokalna:

****

+

Skromny, aczkolwiek niezwykle lubiany hotel klubowy, oferujący duży zielony teren i ładne baseny. Dodatkowym atutem jest położenie
przy samej plaży i niedaleko centrum - polecamy szczególnie dla rodzin z dziećmi.
All Inclusive za dopłatą

Pokoje 2+2 rodzinne

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy położony w ładnym, dużym ogrodzie, usytuowany nieopodal centrum Agadiru (kilka minut spaceru). W okolicy szeroki wybór barów, restauracji, sklepów oraz
innych atrakcji. Zaraz przy hotelu znajduje się nadmorska promenada, która przypadnie go gustu milośnikom spacerów. Lotnisko
w Agadirze znajduje się w odległości ok. 10 km od hotelu.

teka. Do dyspozycji gości pozostają: stoły do ping ponga, kort do
tenisa, boiska do piłki nożnej i siatkówki (wypożyczenie sprzętu
sportowego dodatkowo płatne), mini golf. Fitness i masaże są
dodatkowo płatne - szczegółowy cennik dostępny w recepcji.

Internet
W lobby interent Wi-Fi bezpłatny.
www.clubhotelalmoggar.com

Plaża
Obiekt zlokalizowany jest tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży
oddzielony jedynie nadmorską promenadą. Leżaki i parasole na
plaży bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Kompleks skłąda się z 2-piętrowych bungalowów i przestrzennego budynku głównego.
Całodobowa recepcja, restauracja „Tagmat”, lobby bar, bary przy
basenie, pizzeria, 2 baseny ze słodką wodą (w tym 1 z brodzikiem
dla dzieci), mini klub dla dzieci oraz sklepik. Przy basenie leżaki
i parasole - bezpłatne, ręczniki kąpielowe - za depozytem ok.
100 MAD/10 EUR.

Pokoje
410 pokoi 2-, 3- i 4- osobowych z podstawowym wyposażeniem.
Trzecie i czwarte łóżko w postaci dodatkowej kanapy. Wszystkie
pokoje klimatyzowane (sterowanie indywidualne), z łazienkami
i wc oraz telefonem, TV-sat, balkonem lub tarasem. Sejf dodatkowo płatny (ok. 25 MAD/dzień). Część pokoi z widokiem na morze
(za dopłatą).

KOD IMPREZY: AGR CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2299
2970
Maj od
2249
2870
Czerwiec od
2299
2949
Lipiec od
3099
4370
Sierpień od
2770
3399
Wrzesień od
2370
2999
Październik od
2270
2899
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2170
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1649

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3899
4970
3770
4799
3899
4899
5199
7299
4630
5699
3970
4999
3799
4899
2699
1649

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Wyżywienie
Śniadania (07:00 - 10:00) i kolacje (18:30 – 21:30) w formie bufetu w restauracji głównej „Tagmat”. All Inclusive za dodatkową
opłatą: śniadania, późne śniadania (10:00 – 12:00, ciastka, ciasto,
ciepłe napoje oraz napoje owocowe), lunche i kolacje. Przerwa
kawowa 16:00 – 17:00. Napoje do posiłków wliczone w cenę.
Dodatkowo napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w wyznaczonych barach w godzinach 10:00 – 23:00 (podawane w plastikowych kubeczkach).

Program sportowy i animacyjny
Hotel proponuje program animacyjny: w ciągu dnia animacje
przy basenie, wieczorami przedstawienia (codziennie) i dysko-

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2249 zł
261

Maroko Marrakesz

IBEROSTAR Club Palmeraie – Marrakesz
Kategoria lokalna:

****

Bardzo efektowny hotel utrzymany w prawdziwie marokańskim stylu. Rekomendowany dla rodzin z dziećmi. Przyjazna obsługa, bogate
menu i ciekawy program animacyjny zapewnią wspaniały wypoczynek wszystkim gościom.
All Inclusive

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Czterogwiazdkowy hotel miejski znanej sieci Iberostar, położony
poza ścisłym centrum miasta u podnóża malowniczych gór Atlas,
ok. 13 km od centrum Marrakeszu oraz popularnego placu Jemaa
el-Fna, który znajduje się na liście Światowego dziedzictwa UNESCO; życie tam tętni przez całą dobę (można tu spotkać m.in.
zaklinaczy węży, połykaczy ognia, treserów małp czy skosztować marokańskich specjałów z przenośnych garkuchni). Hotel
odnowiony na przełomie 2016/2017 r. Uwaga! Pierwszy i ostatni
nocleg realizowany w hotelu 3- lub 4-gwiazdkowym w Agadirze.

Hotel prowadzi bogate animacje dla dzieci i dorosłych w ciągu
dnia (gry i zawody). Wieczorami muzyka na żywo oraz różnego
rodzaju przedstawienia. Na terenie hotelu do dyspozycji gości
znajdują się korty tenisowe, boisko multisportowe, siłownia,
fitness. Za dodatkową opłatą: lekcje golfa, lekcje tenisa, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia quadów, lekcje jazdy konnej,
łucznictwo, zabiegi SPA.

Do dyspozycji gości
Obszerny hall z recepcją, winda, restauracja główna, restauracja
marokańska a la carte, 3 bary: lobby bar (9:00 – 24:00), przy
basenie (10:00 – 19:00), Zen Bar (10:00 – 18:00), duży basen
zewnętrzny, basen dla dzieci z mini-aquaparkiem ze zjeżdżalniami, klub zabaw dla dzieci i nastolatków (od 4 do 12 roku życia),
punkt wymiany walut, klub nocny La Gazelle (22:00 – 1:00). Przy
basenach leżaki i parasole, ręczniki – bezpłatne. Za dodatkową
opłatą: butik, fryzjer, SPA (9:00 – 18:00), wypożyczalnia samochodów. Hotel akceptuje karty kredytowe (VISA, MASTERCARD).

Pokoje
Hotel dysponuje 318 pokojami różnego typu. Klientom oferujemy
zakwaterowanie w pokojach standardowych (możliwa dopłata
do pokoju z widokiem na ogród, basen lub góry) wyposażonymi
w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, telefon, TV-sat,
minibar i sejf (dostępne za dodatkową dopłatą), klimatyzację/
ogrzewanie. W każdym pokoju balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7.00-10:00), lunche (13:00 -15:00) i kolacje (18.30 – 21.30) w formie bogatego bufetu w restauracji głównej, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do posiłków. 1 x
na pobyt kolacja w restauracji a la carte (wymagana wcześniejsza
rezerwacja). Przekąski w określonych godzinach dostępne w lobby barze i barze przy basenie. Piwo, lokalne i importowane napoje
alkoholowe oraz napoje niealkoholowe są serwowane do godziny
24:00 w hotelowych barach.
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Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi na terenie całego hotelu oraz w pokojach.
www.iberostar.com
KOD IMPREZY: AGM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
3570
4999
Maj od
3120
4430
Czerwiec od
3470
5070
Lipiec od
3599
5270
Sierpień od
3499
5049
Wrzesień od
3430
4949
Październik od
3349
4949
Cena za os. dorosłą na dost. już od
2720
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
1770

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5970
8399
5199
7399
5799
8470
6049
8799
5849
8449
5699
8270
5599
8270
3649
1799

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3120 zł

Maroko

Marrakesz

LABRANDA Les Idrissides – Marrakesz
Kategoria lokalna:

****

Fantastyczny hotel o wysokim standardzie zadowoli najbardziej wymagających Klientów. Położenie w centrum Marrakeszu to idealna
propozycja dla osób pragnących zwiedzać miasto na własną rękę.
All Inclusive

Aquapark

Położenie

Internet

Klimatyczny miejski hotel zlokalizowany w Marrakeszu, zaledwie
ok. 3 km od centrum miasta oraz malowniczej Medyny ze znanym
placem placem Jemaa el-Fna, który jest wpisany na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Niecałe 4 km od hotelu znajduje się
ogród Majorelle należący kiedyś do popularnego projektanta Yves
Saint Laurenta. W najbliższej okolicy znajduje się duży wybór barów, restauracji i sklepów. Hotel został odnowiony w 2011 roku.
UWAGA! Pierwszy i ostatni nocleg realizowany w hotelu 3- lub
4-gwiazdkowym w Agadirze.

W lobby hotelowym internet Wi-Fi – bezpłatny.
www.labranda.com

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 3 windy, restauracja główna Al Boustane,
3 restauracje a la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja): Le
Majorelle (kuchnia włoska), Al Menzeh (kuchnia marokańska),
restauracja/bar grill i barbecue, 4 bary, basen zewnętrzny o wymiarach 32x14 metrów i głębokości od 0,5 do 1,5 metra (leżaki
i parasole bezpłatne), basen wewnętrzny o wymiarach 12x5 metrów i głębokości od 0,5 do 1,5 metra, plac zabaw dla dzieci, klub
nocny, SPA (masaże, zabiegi, sauna, fryzjer - dodatkowo płatne),
sklep, bankomat, punkt wymiany walut, 4 sale konferencyjne.
Hotel akceptuje płatność kartą VISA i MasterCard.

Pokoje
Hotel posiada 311 pokoi różnego typu. Zakwaterowanie w pokojach standardowych o powierzchni ok. 25 m2 dla maksymalnie
3 osób (możliwość 1 dostawki w formie pojedynczego łóżka,
bądź rozkładanej sofy) wyposażonych w: łazienkę (wanna, wc
i suszarka do włosów), klimatyzację/ogrzewanie, telefon, TV-sat,
sejf i minibar (dodatkowo płatne), balkon.

Wyżywienie
Śniadania oraz kolacje w formie bogatego bufetu w restauracji
głównej (dania kuchni międzynarodowej). Napoje do kolacji
dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacyjny w ciągu dnia i wieczorem (karaoke, pokazy taneczne, skecze, kabaret). Oprócz
tego bezpłatne 2 korty tenisowe, wielofunkcyjne boisko do gry
w siatkówkę i koszykówkę, petanque, waterpolo, gry planszowe,
fitness. Za dodatkową opłatą tenis stołowy, siatkówka plażowa.

KOD IMPREZY: AGM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
2999
4170
Maj od
2870
3899
Czerwiec od
3099
4399
Lipiec od
3270
4999
Sierpień od
3549
4799
Wrzesień od
3170
4499
Październik od
3370
5099
Cena za dziecko (2-11 lat) już od
1799
Dopłata do All Inclusive od
245

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
4999
6970
4799
6549
5230
7349
5470
8399
5930
8049
5299
7499
5630
8520
1820
490

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: piątki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2870 zł
263

Kenia

Malindi i Mombasa

–› Wyloty z: Warszawa
–› Lot bezpośredni
–› Nowość
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Kenia

Malindi i Mombasa

Kenia
Malindi i Mombasa
Uganda

Somalia

Informacje ogólne
Wiza
Do przekroczenia granicy kenijskiej przez
obywateli Polski konieczny jest paszport
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
powrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we
własnym zakresie na lotnisku w Kenii.
Powyższe warunki wizowe obowiązują
obywateli Polski.

Afryka

KENIA

Czas
+ 2 godziny w stosunku do czasu polskiego.

Kenia
Jezioro Wiktorii
Nairobi

Waluta
W Kenii obowiązuje szyling kenijski (KSH)
dzielący się na 100 centów. Wwożenie
i wywożenie miejscowej waluty jest zabronione. 1 USD = ok. 95 KSH. Uwaga! Należy
zabierać tylko dolary wydane po 2006 r.

Park Narodowy
Serengeti
Park
Narodowy
Tsavo West

Malindi
Mombasa

Tanzania
Zanzibar

Elektryczność
Napięcie 220 - 240 V. Wtyczki typu angielskiego, wymagane są konwektory do
gniazdek.

Słońce nad Kilimandżaro chyli się ku zachodowi, w oddali
słychać ryk, a owinięty w tradycyjne szaty Masaj rozpala
ognisko. Popijając kawę rozmyślasz o krystalicznie czystej
wodzie Oceanu Indyjskiego, wspaniałych plażach, czy
malowniczych zakątkach starego miasta w Mombasie,
gdzie czeka Cię spotkanie z kulturą Suahili. Marzenia?
Nie, tak wygląda Kenia.
Safari
Nasze wyobrażenia o parkach jest zwykle
różne od tego, co zastajemy na miejscu. Park
w wydaniu kenijskim to nie mały, ogrodzony
teren z alejkami i zwierzętami w niewoli, ale
ogromne połacie lądu (największe parki mają
pow. od 10 do 15 tys. km2), gdzie zwierzęta żyją
na wolności w swoim naturalnym środowisku.
Na terenie parków nie ma żadnej aktywności
ludzkiej, nie ma dróg i elektryczności (z wyjątkiem lodgy), a poruszać się można tylko minibusem lub jeepem po wyznaczonych szlakach.
Pod żadnym pozorem nie wolno wychodzić
z pojazdu. Minibusy to 6 lub 7-mio osobowe
vany z otwieranym dachem. Kierowca jest
jednocześnie przewodnikiem, zna doskonale
tereny parków, jak i posiada wiedzę na temat
zwierząt, które potrafi wytropić i nazwać. Minibusy nie są klimatyzowane. Stan dróg w Kenii
jest bardzo zły. Duża część to drogi gruntowe,
a te wyasfaltowane mają tyle dziur, że czasami
prędkość podróżowania spada do 20 km/h.
Zatem przejazdy mogą być męczące i uciążliwe, a minibusem będzie trzęsło i kołysało.
Safari odbywają się zwykle dwa razy dziennie,
w godzinach 06:00-08:00 i 16:00-18:00 (każde
Czy wiecie, że Afryka może się pochwalić nie
tylko „Wielką Piątką” zwierząt? Mało kto wie
o „Brzydkiej Piątce”, czyli o gnu, hienach,
guźcach, marabutach i sępach.

Telefony
Za granicę najtaniej jest dzwonić po
zakupie i doładowaniu lokalnych kart
(koszt karty SIM ok. 100 KSH, wymagany
paszport).
Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w okresie letnim w Kenii od połowy czerwca do
końca września.
Szczepienia i zdrowie
Od turystów przyjeżdżających z Europy nie
są wymagane żadne obowiązkowe szczepienia, jednak WHO zaleca szczepienia
przeciw żółtej febrze, żółtaczce zakaźnej
typu A i B, błonicy, tężcowi oraz polio. Na
wybrzeżu Kenii, w okolicach Mombasy
występuje niewielkie zagrożenie zarażenia
malarią, warto profilaktycznie zabrać środki antymalaryczne (prosimy skontaktować
się z lekarzem specjalistą, który takie
środki może przepisać).

ok. 30 km). Jest to najlepsza pora dnia do
obserwacji zwierząt gdyż w tym czasie, chcąc
uniknąć upału, wychodzą one polować lub do
wodopoju.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach lub logdach,
transfery lotnisko-hotel-lotnisko, wyżywienie
zgodne z opisem wybranego hotelu, opiekę
polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy kenijskiej (ok. 50 USD/os.), wycieczek lokalnych,
zwyczajowych napiwków, dodatkowych posiłków i napoi oraz innych wydatków własnych.
Uwaga! Z dniem 28.08.2017 zmieniły się przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego
w Kenii. W związku z nowo obowiązującym
prawem używanie, produkowanie i importowanie toreb foliowych w Kenii jest nielegalne i karane wysoką grzywną (nawet do 38 tys. USD)
lub karą pozbawienia wolności do 4 lat.
Podróżni przyjeżdżający do Kenii z foliowymi
torbami w bagażu (dot. reklamówek, foliówek,
jednorazówek, również tych z zakupami ze
sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani są
do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy
by zamiast foliowych toreb używać toreb materiałowych lub papierowych. Kenia jest jednym
z krajów z najbardziej rygorystycznym prawem
dotyczącym plastikowych toreb.

Wyloty
Wyloty z Warszawy. Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na lotnisku na
2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na
R.pl/rozklady. Wylot do Mombasy liniami
czarterowymi z międzylądowaniem
technicznym w Egipcie lub na Cyprze (ok.
45 min., bez wysiadania z samolotu).

Średnie temperatury
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Tsavo

Afryka Wschodnia
Kenia
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
Safari w Tsavo pozwoli nam poczuć prawdziwy
bezkres sawanny, podejrzeć stada słoni, bawołów i lwów w ich naturalnym środowisku, gdzie
w przylegającym do lodgy wodopoju korzystają
z chwili ochłody. Dla miłośników nurkowania
i kąpieli słonecznych idealne miejsce to tropikalna wyspa Wasini.
Dawid Manicki
Rezydent Rainbow
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Wycieczki lokalne dla Klientów w Mombasie
Tsavo Safari (2 dni)
Dzień 1. Po wczesnym śniadaniu transfer minibusem do Parku Narodowego Tsavo (ok. 150 km). Lunch, zwiedzanie jednego z największych Parków Narodowych Afryki: ponad 13 tys. km2 sawanny i niesamowitych lasów akacjowych i tysiące dzikich zwierząt: słonie, lwy,
bawoły, antylopy kudu i żyrafy. Kolacja i zakwaterowanie w lodgy,
z której można obserwować zwierzęta podchodzące do wodopoju.
Dzień 2. Po śniadaniu kolejne safari w poszukiwaniu dzikich zwierząt w Parku Narodowym Tsavo. Dla chętnych wizyta w wiosce
Masajskiej (płatna dodatkowo ok. 25 USD/os.). Po południu powrót do hotelu pobytowego, kolacja i nocleg.
Wycieczka również dla Klientów z Malindi. Cena od 1079zł/os.

Masai Mara (2 dni)
Masai Mara to położony na płaskowyżu (ok. 1600 m.n.p.m.)
najsłynniejszy rezerwat dzikich zwierząt w Afryce, który wraz
z przyległym Serengeti (w Tanzanii) uważany jest za najpiękniejszy park na świecie. Masai Mara to głównie płaska sawanna
z rzadkimi drzewami i stadami antylop, gazeli, zebr, słoni, żyraf
oraz polującymi na nie drapieżnikami takimi jak lwy, lamparty,
gepardy, hieny, szakale itd.
Dzień 1. Wcześnie rano wyjazd na lotnisko, przelot samolotem do
Masai Mara (możliwe międzylądowania). Po wylądowaniu krótkie
safari i dojazd do lodgy, zakwaterowanie i lunch. Po południu
wyjazd na kolejne safari na terenie Masai Mara. Powrót na kolacje
i nocleg w luksusowej lodgy na terenie rezerwatu.
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Dzień 2. Rano śniadanie i safari. Po lunchu wylot samolotu do
Mombasy. Transfer z lotniska do hotelu. Istnieje możliwość przedłużenia o dodatkowy nocleg (3 dni, 2 noclegi). Wycieczka również dla Klientów z Malindi. Cena od 3859 zł/os.
Mombasa
Zwiedzanie rozpoczniemy od zwiedzania Fortu Jezus, zabytku
wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, którego historia nierozerwalnie wiąże się z historią całego miasta. Następnie
spacer ulicami starego miasta, podczas którego możemy podziwiać
budynki z czasów kolonialnych nawiązujące do architektury arabskiej z pięknie rzeźbionymi drewnianymi drzwiami, Plac Rządowy,
znajdujący się tuż obok starego portu oraz jeden z najstarszych meczetów w Mombasie. Następnie jedziemy na Aleję Baobabów, gdzie
możemy zrobić sobie zdjęcie z jednym z największych baobabów
na wyspie. Udajemy się również pod kły - symbol Mombasy i na koniec do manufaktury plemienia Akamba, które od pokoleń zajmuje
się rzeźbieniem figur z drewna egzotycznego, a także dokonać zakupów tych produktów w atrakcyjnych cenach. Cena od 169 zł/os.
Wyspa Wasini
Nurkowanie powierzchniowe na południowym wybrzeżu i relaksujący dzień na tropikalnej wyspie. Po śniadaniu zostaną Państwo
przewiezieni na nabrzeże Shimoni „miejsce jaskiń” (zwiedzanie
jednej z nich, gdzie niegdyś przetrzymywano niewolników) i z tego
punktu za pomocą łodzi Dhow transport do Parku Kisite Mpunguti
Marine, który oferuje jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych
w Kenii. W drodze do tego punktu poszukamy delfinów, które
upodobały sobie to piękne miejsce. Na wyspie Wasini zwiedzanie typowej muzułmańskiej wioski - opcjonalnie (należy nałożyć
odzież na kostium kąpielowy) lub czas wolny na odpoczynek.
Wczesnym wieczorem powrót łodzią Dhow do nabrzeża Shimoni
i z tego miejsca dalszy transport do hotelu. Cena od 379 zł/os.
Gede i Ptaszarnia
Najpierw odwiedzimy ptaszarnię, gdzie będziecie Państwo mogli
zobaczyć z bliska duże ptaki drapieżne, które na Safari oglądamy
z daleka. Swoje miejsce mają tu niektóre orły, puchacze czy sępy,
ale również węże, duże żółwie lądowe i krokodyle. Następnie odwiedzimy umiejscowione w sercu afrykańskiego buszu, opuszczone z nieznanych przyczyn, XIV w. arabskie miasto Gede, które
dziś jest znane jako „miasto małp”. Cena od 229 zł/os.
Morskie safari
Całodniowy rejs w poszukiwaniu tonących wysp, które wyłaniają się i chowają wraz z przypływami i odpływami, połączony ze
snorklingiem na rafie koralowej, gdzie można spotkać egzotyczne
ryby oraz żółwie morskie. Wszystko zwieńczone obiadem na plaży w formie grillowanych na plaży krewetek, homarów i ryb. Na
statku napoje bezalkoholowe do Państwa dyspozycji. Wycieczka
z przewodnikiem anglojęzycznym. Wycieczka dostępna tylko dla
Klientów z Malindi. Cena od 369 zł/os.

Z dziećmi
Nakarm żyrafy w Haller Park
W tym pięknym parku możemy podziwiać różne gatunki zwierząt. Sporą atrakcją jest możliwość samodzielnego nakarmienia
żyraf. Park jest wspaniałym przykładem rekultywacji terenu, powstał bowiem w miejscu dawnej kopalni wapienia.

Przyroda
Mamba Village - coś dla wielbicieli krokodyli!
Mamba Village to farma krokodyli, znajdująca się w Nyali, nieopodal Mombasy. Odwiedzając farmę mamy możliwość zobaczenia
z bliska tych niezwykłych gadów.

Relaks
Odpocznij na Nyali Beach
Ta przepiękna plaża znajdująca się nieopodal Mombasy pokryta jest
śnieżnobiałym piaskiem, a krystalicznie czysta woda sprawia, że to
miejsce jest niezwykłe. Wycieczki lokalne dla klientów w Malindi
Morskie safari
Całodniowa wyprawa łódką przez ciepłe wody Oceanu Indyjskiego. Możliwość podziwiania tropikalnych ryb oraz odkrywania tajemnic podwodnego świata podczas nurkowania z maską i rurką
(tzw. snorkelingu) w parku morskim. Podczas wycieczki, na jednej
z piaszczystych plaż, będzie serwowany lunch ze świeżymi owocami morza. Na statku napoje bezalkoholowe do Państwa dyspozycji.
Wycieczka z przewodnikiem anglojęzycznym. Cena ok. 95 USD/os.
Gede i Ptaszarnia
Najpierw odwiedzimy ptaszarnię, gdzie będziecie Państwo mogli
zobaczyć z bliska duże ptaki drapieżne, które na safari oglądamy
z daleka. Swoje miejsce znalazły tu niektóre orły, puchacze czy
sępy, jak również węże, duże żółwie lądowe i krokodyle. Następnie odwiedzimy umiejscowione w sercu afrykańskiego buszu,
opuszczone z nieznanych przyczyn, XIV w. arabskie miasto Gede,
które dziś jest znane jako „miasto małp”. Cena ok. 55 USD/os.

Dla aktywnych
Nurkuj w Watamu
Morski Park Narodowy Watamu uznawany jest za jedno z najpiękniejszych miejsc do nurkowania wzdłuż całego wybrzeża Kenii.
Park ten wpisany jest na listę UNESCO. Niezwykłe miejsce, które
na pewno poruszy każdego, kto je odwiedzi!

Zwiedzanie
Romantycznie w Jumba la Mtwana
Jumba la Mtwana to bajeczna osada, znajdująca się nad oceanem,
tuż przy przepięknej plaży. Można tu zobaczyć niezwykły Meczet

nad Morzem, Dom z Cylindrami, Grobowiec z inskrypcją oraz Dom
z Wieloma Drzwiami. Miejsce idealne na relaksujący 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 aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Masai Mara
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Stephanie Ocean Resort – Malindi
Kategoria lokalna:

****

Kameralny hotel o unikatowym klimacie łączący afrykański wystrój z europejskim wyczuciem estetyki. Polecamy Gościom nastawionym
na połączenie odpoczynku przy pięknej plaży oraz możliwości korzystania z uroków pobliskiej miejscowości Malindi nazywanej „małymi
Włochami”. Hotel chwalony za ciepłą i rodzinną atmosferę.
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Kameralny, rodzinny hotel położony zaledwie ok. 1 km od Parku
Narodowego Marine. Zbudowany jest w stylu tradycyjnej wioski
masajskiej z artystycznym wyczuciem i wyjątkowej atmosferze.
Ok. 8 km od centrum Malindi, w którym znajduje się wiele ciekawych knajpek, restauracji, kawiarenek (bezpłatny transfer 5 x
dzienne między 09:00 a 20:00, przy małej ilości Gości na zapytanie). Do lotniska w Mombasie ok. 120 km.

Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. W wybrane dni muzyka na żywo (19:30-23:00), w każdy piątek bufet tematyczny
oraz dyskoteka (19:30-24:00, napoje płatne od 21:30). Infrastruktura sportowa: siatkówka plażowa, bilard. Płatne dodatkowo:
sporty wodne, snorkeling oraz wyprawy na połów ryb.

Plaża

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.stephanieresort.com

Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej
plaży, której wydzielony fragment zapewnia Gościom spokojny
wypoczynek. Leżaki i parasole bezpłatnie przy hotelowej części
plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna serwująca dania kuchni lokalnej i międzynarodowej, bar główny (09:30-21:30), bar przy basenie. Basen o nieregularnych kształtach z wodą morską, brodzik
dla dzieci, leżaki i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie przy
basenie. Ponadto: sklepik z pamiątkami, kantor, punkt masażu.

Pokoje
Hotel posiada 40 pokoi standardowych (max 3-os.) w jednopiętrowych bungalowach otoczonych bujną zielenią. Wszystkie
pokoje wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do
włosów (na zapytanie), indywidualnie sterowaną klimatyzację,
wiatrak, moskitierę, TV Sat., sejf, mini lodówkę (na zapytanie),
balkon lub taras. Wszystkie pokoje z widokiem na ogród. Na potwierdzenie łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
Śniadania (07:30-10:30) i obiadokolacje (20:00-21:30) w formie
bufetu. Do obiadokolacji 0,5 l wody, napój bezalkoholowy lub
lokalne piwo w cenie. Za dopłatą All Inclusive: dodatkowo lunche
(13:00-14:30) w formie bufetu, kawa i herbata (10:30-11:30 oraz
17:00-18:00) oraz przekąski (19:30-20:00). Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe (max. 15 drinków os./dzień)
w godzinach otwarcia barów (09:30-22:00). Dodatkowo płatne:
espresso, cappuccino, wino i alkohole importowane.
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KOD IMPREZY: KEM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4399
6020
Lipiec od
4499
6120
Sierpień od
4599
6230
Wrzesień od
4520
6120
Październik od
4449
6099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4749
Cena za dziecko (2-14 lat) już od
3649
Dopłata do All Inclusive od
315

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
8199
10899
8349
11070
8520
11249
8399
11070
8270
11020
6199
4470
630

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4399 zł
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Sandies Tropical Village – Malindi
Kategoria lokalna:

****

Elegancki, klimatyczny hotel o beztroskiej, wakacyjnej atmosferze i wysokim standardzie świadczonych usług. Ze względu na przestronne pokoje
oraz bogatą ofertę animacyjną polecamy zarówno rodzinom z dziećmi, jak również Gościom preferującym aktywny wypoczynek z odrobiną
luksusu. Przepiękna plaża Silversand pokryta palmami kokosowymi pozwoli w pełni poczuć klimat egzotycznych wakacji!
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Hotel zbudowany jest w tradycyjnym, lokalnym stylu, otoczony
rozległym, zadbanym ogrodem z tropikalną roślinnością. Ok. 3 km
do centrum Malindi z licznymi barami, sklepikami i restauracjami.
Do lotniska w Mombasie ok. 120 km.

Plaża
Bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży Silversand. Bezpłatne leżaki oraz ręczniki plażowe (wydawane na podstawie
karty hotelowej dostępnej w recepcji po uiszczeniu depozytu)
dostępne na terenie ogrodu hotelowego przy plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby z salą telewizyjną, restauracja
główna Tropical, 4 bary: główny Tropical Jahazi (10:00-24:00),
bar przy plaży (10:00-17:00), disco bar (22:00-24:00). Goście
hotelu mogą korzystać z basenu zewnętrznego o nieregularnych
kształtach, z wydzieloną częścią dla dzieci oraz bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami kąpielowymi. Ponadto: przechowalnia bagażu, kantor, sklep z pamiątkami, pralnia.

Pokoje
Hotel posiada 109 pokoi o różnym standardzie rozmieszczonych
w jednopiętrowych budynkach. Przestronne i komfortowe 2-os.
pokoje superior, urządzone w tradycyjnym stylu Lamu, wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, moskitierę, mini lodówkę,
bezpłatny sejf, telefon, balkon lub taras. Pokoje typu deluxe są
większe, z możliwością 2 dostawek w formie normalnego łóżka,
dodatkowo posiadają minibar objęty formułą AI. Na potwierdzenie i za dopłatą pokoje junior suite, dodatkowo posiadają
zaopatrzony mini bar oraz możliwość zamówienia śniadania do
pokoju (bezpłatna usługa). Na zapytanie możliwość wstawienia
bezpłatnie łóżeczka dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunche (13:00-14:30)
i obiadokolacje (20:00-21:30) w formie bogatego bufetu. Napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe, domowe wino
dostępne podczas posiłków oraz w godzinach otwarcia barów
10:00-24:00, inne napoje alkoholowe dostępne od 18:00 w barze
głównym przy plaży (przed godziną 18:00 dostępne za opłatą).

Importowane napoje alkoholowe dostępne za dodatkową opłatą.
Hotel słynie z wyśmienitej włoskiej kuchni.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny
w języku angielskim lub włoskim m.in.: pokazy, muzyka na żywo,
wspólne gry i zabawy. Ponadto: aerobik, siatkówka plażowa, piłka
nożna na plaży, lekcje swahili, tenis stołowy, bilard, rzutki, kajaki.
Dla dzieci: gry i zabawy w mini klubie. Za opłatą: sporty wodne na
plaży (windsurfing, nurkowanie, żeglarstwo itp.) oraz eleganckie,
bogato wyposażone Dream SPA (thalassoterapia, dwa baseny
z morską wodą, masaże, kosmetyka estetyczna).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby przy recepcji.
www.tropicalvillage.sandies-resorts.com
KOD IMPREZY: KEM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4349
5899
Lipiec od
4420
5999
Sierpień od
4549
6120
Wrzesień od
4449
5999
Październik od
4420
5999
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4270
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
2849

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
8099
10699
8220
10870
8449
11070
8270
10870
8220
10870
5249
2870

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4349 zł
269

Kenia

Malindi i Mombasa

Crystal Bay Resort – Watamu
Kategoria lokalna:

****

Kameralny hotel z przyjemną atmosferą. Niewątpliwie największym atutem hotelu jest przepiękna, pełna palm, szeroka plaża z białym
piaskiem, z widokiem na położone w niedalekiej odległości od brzegu liczne tropikalne wysepki, do których podczas odpływu można dojść
na pieszo. Hotel idealny dla Gości nastawionych głównie na relaks wśród bajkowych krajobrazów.
Soft All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel otoczony przepięknym tropikalnym ogrodem, położony jest
przy Rezerwacie Watamu Marine, przy jednej z najpiękniejszych
zatok w Kenii. Do centrum Malindi, gdzie znaleźć można wiele
klimatycznych restauracji, barów i kawiarni ok. 20 km. Do lotniska
w Mombasie ok. 125 km.

Hotel prowadzi dzienny i wieczorny program animacyjny w języku włoskim. Ponadto: siatkówka plażowa, plażowa piłka nożna, gry w bule, tenis stołowy, rzutki oraz sporty wodne: kajaki
(bezpłatnie, na zapytanie). Za dodatkową opłatą: centrum SPA,
9-dołkowe pole golfowe, wyprawy na połów ryb morskich.

Plaża

Internet

Obiekt usytuowany przy przepięknej, szerokiej, piaszczystej plaży. Na wydzielonej części plaży publicznej znajdują się bezpłatne
leżaki i parasole dla Gości hotelu (ograniczona ilość).

Bezpłatny Internet Wi-Fi przy recepcji.
www.crystalbaywatamu.com

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja główna w centralnej części hotelu oraz restauracja a’la carte przy plaży z pięknym
widokiem na zatokę (dodatkowo płatna), 2 bary: główny przy
basenie oraz przy plaży (10:00-18:00). Na terenie hotelu znajdują
się 2 baseny, otoczone tarasem słonecznym z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami kąpielowymi. Dodatkowo: kantor,
sala telewizyjna, sklep z pamiątkami, sala konferencyjna.

Pokoje
Hotel posiada 57 przyjemnie urządzonych pokoi standardowych,
położonych w domkach w ogrodzie oraz 17 pokoi położonych
przy plaży. Wszystkie pokoje urządzone są w tradycyjnym stylu
Lamu i wyposażone w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, moskitierę,
bezpłatny sejf, TV Sat. (dostępny tylko w pokojach przy plaży), telefon, minibar (konsumpcja dodatkowo płatna) oraz umeblowany
balkon lub taras. Możliwość zakwaterowania max. 3 os. dorosłych
w pokojach w ogrodzie (dostawka w formie normalnego łóżka)
lub 4 os. w pokojach przy plaży z dwoma sypialniami.

Wyżywienie
All Inclusive Soft: śniadania (07:30-10:00), lunche (13:00-14:30)
i obiadokolacje (20:00-21:30) w formie bogatego bufetu, serwowane w głównej restauracji. Poza sezonem obiadokolacje mogą
być serwowane do stolika. Podczas lunchu i obiadokolacji napoje
w cenie: woda, lokalne wino białe i czerwone oraz piwo z dystrybutora. Ponadto w godzinach 10:00-24:00: soki, woda z dystrybutora oraz przekąski w barze. Pozostałe napoje bezalkoholowe
oraz napoje alkoholowe płatne dodatkowo.
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KOD IMPREZY: KEM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4749
6699
Lipiec od
4830
7149
Sierpień od
5449
7430
Wrzesień od
4870
6799
Październik od
4799
6799
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4670
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
3820

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
8770
12030
8899
12799
9949
13249
8970
12199
8849
12199
6049
4820

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4749 zł

Kenia

Malindi i Mombasa

Turtle Bay – Watamu
Kategoria lokalna:

***+

Komfortowy hotel, który przez lata działalności zaskarbił sobie sympatię i dobre opinie wśród Gości. Zlokalizowany nieopodal Parku
Narodowego Marine, gdzie podczas snurkowania można podziwiać przepiękny świat podwodnej przyrody. Hotel polecamy głównie
rodzinom z dziećmi ze względu na bogate animacje oraz przestronne pokoje.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Ten rodzinny hotel znajduje się tuż przy Parku Narodowym Marine, w pobliżu niewielkiej miejscowości Watamu. Resort położony
jest na dość rozległym terenie, a budynki hotelowe otoczone są
bujnym, tropikalnym ogrodem. Ok. 20 km do miejscowości Malindi i ok. 120 km do lotniska w Mombasie.

Hotel prowadzi bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny:
siatkówka plażowa, tenis stołowy, bilard, rzutki oraz sporty wodne
tj. kajaki i rowery wodne. Dla dzieci: mini klub (4-12 lat) w języku
angielskim. Za dodatkową opłatą: windsurfing, centrum nurkowe,
snurkowanie (sprzęt bezpłatny) na terenie Parku Narodowego
Marine (ok. 20 USD/os), przy hotelu bezpłatne.

Plaża
Hotel usytuowany bezpośrednio przy prywatnej, szerokiej plaży
z drobnym piaskiem. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja z przestronnym lobby, restauracja główna, pizzeria,
restauracja a’la carte serwująca głównie owoce morza (płatna
dodatkowo), 3 bary: przy basenie (10:00-00:30), przy Pizzerii
(11:00-14:00 oraz 18:00-23:00) i na plaży (10:00-12:30). Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny: główny oraz dla dorosłych zlokalizowany blisko pokoi typu Lamu, brodzik dla dzieci. Ponadto: sala
telewizyjna, sklep z pamiątkami, sala konferencyjna.

Pokoje
Hotel posiada 145 pokoi o różnym standardzie zlokalizowanych
w 2-piętrowych budynkach położonych w bujnym palmowym
ogrodzie. Pokoje typu Club, z możliwością zakwaterowania max.
4 os., wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak,
moskitierę, bezpłatny sejf, telefon, zestaw do przygotowywania
kawy i herbaty, balkon lub taras. Pokoje typu Lamu (max. 2 os.),
zlokalizowane są w 2-piętrowych domkach ze strzechą, pokoje na
wyższym piętrze posiadają częściowy widok na ocean. Za dodatkową opłatą i na potwierdzenie pokoje z bezpośrednim widokiem
na ocean oraz wyjściem na plażę, dodatkowo posiadają mini lodówkę. Możliwe pokoje łączone drzwiami w pokojach typu Club.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Przekąski serwowane w ciągu dnia w godzinach
12:00-18:00 oraz wieczorem ok. 23:00. Napoje bezalkoholowe
i lokalne napoje alkohole dostępne w godzinach otwarcia barów
(10:00-00:30).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.turtlebaykenya.com

KOD IMPREZY: KEM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4349
5930
Lipiec od
4430
6020
Sierpień od
4849
6730
Wrzesień od
4770
6620
Październik od
4670
6549
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4470
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
2849

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
8099
10749
8249
10899
8949
12099
8799
11899
8649
11799
5649
2870

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4349 zł
271

Kenia

Malindi i Mombasa

The Sands At Chale Island – Chale Island
Kategoria lokalna:

****

Bajkowy hotel położony na wyspie. Bardzo elegancki, o wysokim standardzie usług, łączy magiczną afrykańską egzotykę z arabską sztuką
oraz włoską gościnnością. Idealne miejsce dla osób szukających spokojnego odpoczynku, prywatności oraz ceniących sobie bliskość
z naturą. Polecamy także Gościom nastawionym na odkrywanie głębi oceanu ze względu na bliskość rafy koralowej.
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Wyżywienie

Hotel położony na małej wyspie o pow. ok. 10 tys. m2 (długości
ok. 1,2 km, szerokości ok. 0,8 km). Wyspa podzielona jest na część
hotelową i część z rezerwatem przyrody - lasem namorzynowym
i unikalnym słonym jeziorem. Bezpłatny transfer do hotelu odbywa się łodzią z przystani lub podczas odpływu przystosowanym
pojazdem, odległość od lądu to ok. 600 m. Do słynnej plaży Diani
ok. 10 km, do lotniska w Mombasie ok. 60 km.

Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do posiłków
płatne dodatkowo. Za dopłatą Full Board (dodatkowo lunche) lub
All Inclusive dodatkowo: lunche, lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe dostępne w godzinach 09:00-22:00.

Plaża
Bezpośrednio przy prywatnej, szerokiej plaży z drobnym, białym
piaskiem. W niedalekiej odległości od brzegu znajduje się rafa
koralowa (zalecane obuwie ochronne). Leżaki, parasole i ręczniki
kąpielowe dostępne bezpłatnie.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Okazjonalnie organizowane są pokazy węży, spacery po okolicznych lasach tropikalnych.
W cenie: siłownia. Za dodatkową opłatą: centrum odnowy biologicznej z bogatą ofertą zabiegów, wyprawy na ryby, centrum sportów
wodnych (m.in.: snorkeling, nurkowanie, kajaki, żeglarstwo).

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach wspólnych oraz w pokojach.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby. Na terenie hotelu znajdują
się: restauracja główna przy plaży, restauracja a’la carte Katika
Ziwa, serwująca głównie owoce morza (dodatkowo płatna), 2
bary: główny przy recepcji (09:00-24:00), Galana przy basenie
(09:00-18:00) i kafeteria (kawa i herbata w godzinach 16:3017:30). Na terenie hotelu znajdują się 3 baseny: jeden ze słodką
wodą, połączony z jacuzzi, drugi ze słoną wodą przy centrum SPA
i trzeci z leżakami położony przy domkach z pokojami. Ponadto
sklepy z pamiątkami i biżuterią.

Pokoje
Hotel oferuje 61 pokoi o różnym standardzie. Gustownie urządzone pokoje standardowe zlokalizowane w dwóch kilkupiętrowych
budynkach, wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, indywidualnie sterowaną klimatyzację, moskitierę, sejf, umeblowany
balkon. Hotel posiada także pokoje w stylu swahili tzw. Banda,
położone w domkach ze strzechą z widokiem na ocean (Chale
Beach) lub lagunę (Chale Lagoon) i z prywatnym tarasem, część
pokoi dodatkowo posiada wejście od strony ogrodu oraz prysznic
pod gołym niebem. Na potwierdzenie pokoje typu Penthouse
o wyższym standardzie z jacuzzi, położone na dwóch najwyższych piętrach z panoramicznym widokiem na wyspę i ocean oraz
ekskluzywny pokój typu Suite, położone w domkach na klifie lub
na palach z prywatną werandą i jacuzzi. Ze względu na położenie
hotelu prąd dostępny jest w godzinach 18:00-11:00.
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KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
5099
7870
Lipiec od
5549
8349
Sierpień od
5770
8570
Wrzesień od
5599
8349
Październik od
5520
8320
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4870
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
3949
Dopłata do All Inclusive od
2170

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
9349
13999
10099
14799
10470
15149
10199
14799
10070
14730
6820
5349
4340

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5099 zł

Kenia

Malindi i Mombasa

Sarova Whitesands Beach Resort & SPA – Bamburi
Kategoria lokalna:

****

Elegancki hotel o wysokim standardzie świadczonych usług, bardzo ceniony przez swoich Gości za indywidualne podejście do Klienta
i dbałość o każdy szczegół. Jego zdecydowanym atutem są pokoje o dużej powierzchni, zrelaksowana atmosfera idealna dla wakacyjnego
wypoczynku oraz doskonała kuchnia. Polecamy głównie parom oraz rodzinom ze starszymi dziećmi.
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Luksusowy hotel położony na północnym wybrzeżu Mombasy,
w dzielnicy Bamburi. Do centrum Mombasy ok. 14 km, do międzynarodowego lotniska ok. 24 km. W pobliżu hotelu, w odległości
ok. 3 km znajdują się sklepy, restauracje oraz puby.

Animacje w wersji soft: poranny jogging, aerobik, aqua aerobik,
lekcje zumby. Ponadto: tenis stołowy, 4 oświetlone korty tenisowe,
siłownia. Codziennie wieczorem w Cocos Barze przy plaży gra DJ,
w poszczególne dni organizowane jest karaoke, wieczory salsy lub
pokazy akrobatyczne. Dla dzieci: mini klub. Dla Gości z opcją All
Inclusive dostępne bezpłatnie: tenis stołowy, tenis ziemny, siłownia,
windsurfing, kajaki, rowerki wodne, snorkeling, raz na pobyt rejs
łodzią ze szklanym dnem (obowiązkowa opłata za wstęp do Marine
Parku). Za dodatkową opłatą: bogato wyposażone centrum SPA
oferujące liczne masaże i zabiegi oraz sporty wodne przy plaży.

Plaża
Bezpośrednio przy długiej, publicznej plaży Bamburi z białym
piaskiem. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie w hotelowym
ogrodzie przy plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor, 3 restauracje serwujące szeroki wybór dań
kuchni międzynarodowej: restauracja główna, restauracja a’la carte (dodatkowo płatna, otwarta 24 h) oraz Lido Seafood Grill (dodatkowo płatna). Goście mogą korzystać z baru, serwującego lekkie przekąski i napoje (10:00-24:00) oraz snack baru w centrum
SPA. Na terenie 5 basenów o nieregularnych kształtach (w tym
ze zjeżdżalnią oraz głęboki basen umożliwiający skoki do wody)
z bezpłatnymi ręcznikami kąpielowymi, leżakami i parasolami.

Pokoje
335 przestronnych, elegancko urządzonych pokoi oraz pokoi typu
suite o różnym standardzie, położonych w 3 budynkach w ogrodzie.
Pokoje standardowe, o pow. ok. 35 m2, mogące zakwaterować max.
3 osoby dorosłe (dostawka w formie normalnego łóżka bądź rozkładanej sofy), wyposażone w: łazienkę z prysznicem lub wanną,
suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, moskitierę
nad łóżkiem, minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą), bezpłatny sejf, TV Sat., telefon, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty
oraz obszerny, umeblowany balkon lub taras z widokiem na hotelowy ogród. Dostępne są również pokoje z widokiem na basen oraz
pokoje z widokiem na ocean położone na 1. i 2. piętrze. W hotelu
znajdują się pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo. Za dopłatą opcja All Inclusive:
dodatkowo lunche w formie bufetu w restauracji The Pavilions,
możliwość zjedzenia lekkiego lunchu w Cafe Minazi (z wyłączeniem owoców morza) oraz wybrane napoje bezalkoholowe i alkoholowe we wszystkich barach w godz. 10:00-24:00.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.sarovahotels.com
KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4949
7199
Lipiec od
5020
7299
Sierpień od
4930
6870
Wrzesień od
4699
6599
Październik od
4630
6549
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4670
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
2749
Dopłata do All Inclusive od
980

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
9099
12870
9220
13030
9070
12320
8699
11870
8570
11799
6099
2770
1960

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4630 zł
273

Kenia

Malindi i Mombasa

Neptune Palm Beach Boutique Resort & SPA – Galu
Kategoria lokalna:

+

****+

Jeden z najlepszych hoteli w Kenii o bardzo wysokim standardzie, dobrym serwisie i wyśmienitej kuchni. Piękna plaża i kameralna atmosfera
sprawia, że jest to doskonały hotel na romantyczny wyjazd we dwoje oraz dla osób, które szukają ciszy i spokoju. Hotel doceniany przez
naszych Gości od wielu sezonów.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Royal

Położenie
Luksusowy hotel o kameralnej atmosferze, wybudowany w rustykalnym stylu o charakterze małej idyllicznej afrykańskiej wioski.
Zlokalizowany na południowym wybrzeżu Mombasy, ok. 40 km
do centrum miasta i ok. 45 km od lotniska.

lokalne wino i piwo. Przekąski w ciągu dnia (10:00-18:00) oraz
napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w godzinach
otwarcia barów (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny

Hotel znajduje się bezpośrednio przy publicznej, szerokiej plaży
Galu z drobnym piaskiem. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe
dostępne bezpłatnie na terenie hotelowego ogrodu przy plaży.

Animacje dostępne są w sąsiadującym hotelu Neptune Village
Beach Resort & SPA. Ponadto: 2 oświetlone korty tenisowe, windsurfing, 1 lekcja nurkowania, siatkówka plażowa i tenis stołowy.
Niektóre usługi dodatkowo płatne. Za dodatkową opłatą: luksusowe centrum SPA.

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24 h, 2 restauracje: główna Mnazi oraz The Mawimbi
Deck przy basenie z przepięknym widokiem na Ocean Indyjski,
w ciągu dnia serwuje kawę, herbatę oraz przekąski, a wieczorami
zamienia się w romantyczną restaurację serwującą owoce morza
(płatna dodatkowo); 2 bary: główny oraz przy basenie. Na terenie
hotelu znajduje się duży basen z wydzieloną częścią dla dzieci
oraz bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami kąpielowymi.
Ponadto: sala telewizyjna oraz sklep z pamiątkami. Goście mogą
swobodnie przemieszczać się między hotelami Neptune Paradise
Beach Resort & SPA oraz Neptune Village Beach Resort & SPA
(animacje) i korzystać z barów na całym terenie.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.neptunehotels.com

Plaża

Pokoje
Hotel posiada 60 przytulnie urządzonych pokoi deluxe o pow.
ok. 34 m², usytuowanych w 1-piętrowych domkach ze strzechą,
wyposażonych w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny
sejf, mini lodówkę, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty,
moskitierę, duży umeblowany taras z widokiem na ogród. W pokoju znajduje się łóżko małżeńskie (king size bed) i mniejsze łóżko
w ramach dostawki, brak pokoi z dwoma osobnymi łóżkami. Za
dopłatą pokoje: deluxe sea side znajdujące się bliżej basenu oraz
na potwierdzenie - deluxe ocean front znajdujące się w pierwszym rzędzie od strony basenu, blisko restauracji głównej, z częściowym widokiem na ocean.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-09:30), lunche (12:30-14:30) oraz
kolacje (19:00-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji
głównej. Napoje podczas posiłków: soki, woda, herbata, kawa,
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We dwoje

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4720
7130
Lipiec od
5199
7620
Sierpień od
5230
7570
Wrzesień od
5099
7399
Październik od
4999
7320
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4620
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
2749

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
8720
12749
9520
13570
9570
13499
9349
13199
9199
13070
6299
2770

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4720 zł

Kenia

Malindi i Mombasa

Neptune Paradise Beach Resort & SPA – Galu
Kategoria lokalna:

****

Dobrej klasy hotel, wybudowany w tradycyjnym afrykańskim stylu, położony przy jednej z najpiękniejszych plaż na południowym wybrzeżu plaży Galu. Polecamy parom oraz osobom szukającym ciszy i spokoju, a także dzięki bogatej infrastrukturze sportowej na terenie hotelu Neptune
Village, Gościom nastawionym na aktywny wypoczynek. Dodatkowym atutem hotelu są eleganckie, wyremontowane pokoje.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Elegancki, komfortowy hotel w afrykańskim stylu swahili, otoczony przepięknym i dobrze utrzymanym, tropikalnym ogrodem.
Zlokalizowany na południowym wybrzeżu Mombasy, ok. 40 km
do centrum miasta i ok. 45 km od lotniska.

Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy publicznej, szerokiej plaży
Galu z drobnym piaskiem. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe
dostępne bezpłatnie na terenie hotelowego ogrodu przy plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 4 restauracje: główna, a’la carte
włoska, a’la carte hinduska (bezpłatne – wymagana wcześniejsza
rezerwacja) oraz a’la carte serwującą owoce morza w porze kolacji
(wymagana rezerwacja, płatna dodatkowo), ponadto kawiarnia
na tarasie (kawa, herbata oraz słodkie przekąski) oraz kawiarnia
Jungle przy basenie z kanapkami i zimnymi przekąskami, a także 2 bary: główny oraz przy basenie. Na terenie hotelu znajduje
się basen ze słodką wodą z wydzieloną częścią dla dzieci, leżaki,
parasole i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie przy basenie.
Ponadto: sala telewizyjna, biblioteka, sklep z pamiątkami. Goście
mogą swobodnie przemieszczać się między hotelem Neptune
Paradise oraz Neptune Village Beach Resort & SPA (animacje)
i korzystać z barów oraz restuaracji.

Pokoje
Hotel posiada 92 odnowione pokoje superior o pow. ok. 27 m², dla
max.3 os. dorosłych, rozlokowane w tradycyjnych, 1-piętrowych
domkach (4 pokoje w jednym budynku). Wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, serwis do przygotowywania kawy i herbaty, moskitierę (za zapytanie), balkon lub
taras. Na zapytanie możliwość wstawienia mini lodówki (w miarę
dostępności). Za dopłatą pokoje: superior baobab dodatkowo
z widokiem na baobaby oraz superior ocean front w pierwszym
rzędzie od strony basenu, z częściowym widokiem na ocean.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-09:30), lunche (12:30-14:30)
oraz obiadokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji
głównej. Do posiłków podawane są: soki, kawa, herbata, lokal-

ne piwo oraz wino. Przekąski w ciągu dnia (10:00-18:00) oraz
napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w barach
(10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje m.in.: zabawy sportowe, gimnastyka,
przedstawienia, pokazy mody, dyskoteka (w sąsiednim hotelu
Neptune Village, czynna do 24:00) oraz afrykańskie wieczory
tematyczne. Ponadto: kort tenisowy, siatkówka plażowa, łucznictwo, tenis stołowy, rzutki. Płatne dodatkowo: centrum SPA,
fryzjer, sporty wodne na plaży.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.neptunehotels.com

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4320
6170
Lipiec od
4620
6499
Sierpień od
4699
6520
Wrzesień od
4599
6370
Październik od
4499
6320
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4330
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
2749

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
8049
11149
8549
11699
8699
11730
8520
11499
8349
11399
5649
2770

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4320 zł
275

Kenia

Malindi i Mombasa

Neptune Village Beach Resort & SPA – Galu
Kategoria lokalna:

****

Przyjemny hotel o wesołej, wakacyjnej atmosferze, wybudowany w tradycyjnym afrykańskim stylu, położony przy jednej z najpiękniejszych
plaż na południowym wybrzeżu. Polecamy rodzinom z dziećmi ze względu na bogate animacje oraz osobom nastawionym na aktywny
wypoczynek. Hotel bardzo lubiany przez naszych Gości.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Hotel otoczony przepięknym i dobrze utrzymanym tropikalnym
ogrodem, zbudowany w oryginalnym, afrykańskim stylu swahili.
Zlokalizowany na południowym wybrzeżu Mombasy, ok. 40 km
do centrum miasta i ok. 45 km od lotniska.

Program sportowy i animacyjny

Hotel znajduje się bezpośrednio przy publicznej, szerokiej plaży
Galu z drobnym piaskiem. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe
dostępne bezpłatnie na terenie hotelowego ogrodu przy plaży.

Hotel oferuje bogaty program animacyjny, m.in.: zabawy sportowe, gimnastyka, przedstawienia, pokazy mody, dyskoteka czynna
do godz. 24:00 oraz afrykańskie wieczory tematyczne. Ponadto:
kort tenisowy, siatkówka plażowa, łucznictwo, tenis stołowy, rzutki. Dla dzieci mini klub (4-12 lat). Dodatkowo płatne: centrum SPA,
fryzjer, sporty wodne na plaży.

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24 h, 4 restauracje: główna, a’la carte włoska i a’la carte
hinduska (bezpłatne-wymagana wcześniejsza rezerwacja) oraz
a’la carte serwującą owoce morza w porze kolacji (wymagana
rezerwacja, płatna dodatkowo), kawiarnia przy basenie serwująca ciepłe napoje i przekąski, a także 2 bary: główny oraz przy
basenie serwujące napoje bezalkoholowe, lokalne alkoholowe,
piwo, koktajle. Goście mogą korzystać z basenu ze słodką wodą
z wydzieloną częścią dla dzieci; leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie przy basenie. Ponadto: sala telewizyjna
oraz sklep z pamiątkami. Goście mogą swobodnie przemieszczać
się między hotelem Neptune Paradise oraz Neptune Village Beach Resort & SPA (animacje) i korzystać z barów oraz restuaracji.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.neptunehotels.com

Plaża

Pokoje
Hotel posiada 164 pokoi superior o pow. ok. 27 m² dla max. 3 os.
dorosłych, położonych w tradycyjnych 1-piętrowych domkach
makuti (4 pokoje w jednym budynku). Wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną
klimatyzację, TV Sat., bezpłatny sejf, serwis do przygotowywania
kawy i herbaty, moskitierę (na zapytanie), balkon lub taras. Na
zapytanie i w miarę dostępności możliwość wstawienia mini lodówki. Za dopłatą dostępne pokoje: superior baobab dodatkowo
z widokiem na baobaby oraz superior ocean front w pierwszym
rzędzie od strony basenu z częściowym widokiem na ocean.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-09:30), lunche (12:30-14:30)
oraz obiadokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji
głównej. Do posiłków podawane są: soki, kawa, herbata, lokalne piwo oraz wino. Przekąski w ciągu dnia (10:00-18:00) oraz
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napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w barach
(10:00-24:00).

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4230
5999
Lipiec od
4530
6320
Sierpień od
4620
6349
Wrzesień od
4499
6199
Październik od
4420
6149
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4270
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
2749

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
7899
10870
8399
11399
8549
11449
8349
11199
8220
11099
5520
2770

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4230 zł

Kenia

Malindi i Mombasa

Neptune Beach Resort – Bamburi
Kategoria lokalna:

****

Niewielki hotel o przyjemnej, wakacyjnej atmosferze. Hotel lubiany jest za przestronne pokoje oraz miłą obsługę. Dodatkowym atutem jest
nieduża odległość od lotniska oraz krótki czas transferu. Hotel dla szerokiej gamy odbiorców: zarówno dla par, osób młodych – ze względu
na bliskość rozrywek oraz dla osób ceniących aktywny wypoczynek.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Przestronny i komfortowy hotel położony na północnym wybrzeżu Mombasy. Ok. 3 km od hotelu znajdują się sklepy, restauracje,
puby, a ok. 6 km farma krokodyli, Park Hallera i inne rozrywki.
Do starego centrum Mombasy ok. 14 km, do lotniska ok. 24 km.

Hotel prowadzi animacje w wersji soft, m.in.: występy zespołów
muzycznych, pokazy akrobatyczne, pokazy tradycyjnych tańców
afrykańskich, dyskoteka (napoje po godzinach All Inclusive płatne
dodatkowo). Ponadto: aqua aerobic, siatkówka wodna, rzutki,
tenis stołowy, stół do gry w karty, bilard. Za dodatkową opłatą
sporty wodne na plaży.

Plaża
Hotel usytuowany przy publicznej plaży Bamburi – szerokiej
z białym piaskiem. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe dostępne
bezpłatnie w ogrodzie przy plaży na terenie hotelu.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h z przestronnym lobby, winda, restauracja główna
z tarasem serwująca dania kuchni międzynarodowej, 2 bary: przy
basenie oraz płatny dodatkowo bar Coffee Shop przy recepcji. Na
terenie hotelu znajduje się basen z wydzielonym brodzikiem dla
dzieci, otoczony tarasem słonecznym z bezpłatnymi leżakami,
parasolami i ręcznikami kąpielowymi. Ponadto: sala telewizyjna,
2 sklepy z pamiątkami, biżuterią i odzieżą.

Pokoje
Hotel posiada 78 komfortowych pokoi o różnym standardzie, zlokalizowanych w 3-piętrowym budynku głównym. Pokoje standardowe o pow. ok. 27 m² z widokiem na otoczenie hotelu dla
max. 3 os. dorosłych, wyposażone są w: łazienkę z prysznicem,
suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV
Sat., płatny sejf (ok. 195 KSH/dzień), mini lodówkę, zestaw do
przygotowywania kawy i herbaty, moskitierę, balkon. Za dodatkową opłatą dostępne są pokoje superior zwrócone w stronę oceanu o pow. ok. 30 m² (na zapytanie pokoje połączone drzwiami)
oraz mastersuite w stylu swahili z widokiem na ocean o pow. ok.
35 m² z umeblowanym balkonem.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunche (12:00-15:00)
i obiadokolacje (19:00-22:00), dodatkowo przekąski w ciągu dnia
w barze przy basenie (10:00-18:00). Wszystkie posiłki podawane
są w formie bufetu i w standardach kuchni międzynarodowej.
W godz. 10:00-15:00 możliwość zamówienia posiłków a’la carte
(za dopłatą). Ponadto bar przy basenie (10:00-24:00) serwujący
napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w hotelowym lobby oraz w pokojach.
www.neptunehotels.com

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4230
5999
Lipiec od
4530
6320
Sierpień od
4620
6349
Wrzesień od
4499
6199
Październik od
4420
6149
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4270
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
2749

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
7899
10870
8399
11399
8549
11449
8349
11199
8220
11099
5520
2770

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4230 zł
277

Kenia

Malindi i Mombasa

Voyager Beach – Nyali
Kategoria lokalna:

****

Bardzo dobrej klasy hotel, stylizowany na okręt, który codziennie zabiera swoich Pasażerów do innego portu dzięki szerokiej ofercie
sportowo-animacyjnej. Hotel cieszy się bardzo dobrymi opiniami Gości i chwalony jest szczególnie za dobrą kuchnię w bogatej formule
All Inclusive. Doskonały wybór na beztroskie rodzinne wakacje czy wypad z przyjaciółmi! W naszej ofercie od wielu sezonów.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Stylowy kompleks hotelowy, otoczony przepięknym i doskonale
utrzymanym tropikalnym ogrodem, zlokalizowany na północnym wybrzeżu Mombasy. Niedaleko hotelu farma krokodyli i Park
Hallera. Do centrum Mombasy ok. 10 km, do lotniska ok. 20 km.

Hotel oferuje bogate dzienne i wieczorne animacje m.in.: aerobik
w wodzie, zabawy sportowe, przedstawienia. Ponadto: 2 korty tenisowe (oświetlenie i sprzęt dodatkowo płatny), boiska sportowe,
siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki. Dla dzieci: mini klub,
zabawy w basenie, zajęcia edukacyjne dla dzieci (m.in.: z biologii
morza, edukacji ekologicznej). Płatne dodatkowo: bilard, centrum
sportów wodnych-nauka nurkowania, wypożyczalnia sprzętu
wodnego, wyprawy na połów ryb; w pobliżu hotelu 18-dołkowe
pole golfowe

Plaża
Hotel bezpośrednio przy plaży Nyali z białym, drobnym piaskiem.
Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe bezpłatne w ogrodzie przy
plaży.

Do dyspozycji Gości
Recepcja 24 h, 3 restauracje: główna, restauracja a’la carte Smugglers’ Cove specjalizująca się w owocach morza (dodatkowo
płatna, dla Gości hotelowych 20% zniżki) i włoska Minestrone
(bezpłatna po wcześniejszej rezerwacji stolika w recepcji). 4 bary:
Kaskazi przy basenie, całodobowy Harbour (po 24:00 dodatkowo
płatny), serwujący koktajle, Sports bar i Lookout bar. Na terenie
hotelu znajdują się 3 baseny ze słodką wodą (sportowy, przy plaży, z jacuzzi i wodospadem oraz brodzik dla dzieci) z bezpłatnymi
leżakami, parasolami i ręcznikami kąpielowymi. Płatne dodatkowo: kantor, sklep z pamiątkami, salon piękności, fryzjer.

Pokoje
Hotel składa się z kilkupiętrowych budynków hotelowych, zbudowanych w tradycyjnym stylu swahili, w których znajduje się
236 komfortowo urządzonych pokoi. Pokoje standardowe o pow.
ok. 18 m2, mogą zakwaterować max. 3 os. i wyposażone są w:
łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację lub wiatrak, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf,
mini lodówkę, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz balkon lub
taras z widokiem na ogród i otoczenie hotelu. Pokoje superior
z widokiem na ogród są większe, mogą zakwaterować max. 3
osób dorosłych lub rodziny 2+2. Pokoje superior z widokiem na
ocean dla max. 2 os.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogatego
bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne
w hotelowych barach w godzinach 10:00-23:00. Przekąski w ciągu dnia w godzinach 12:00-18:00. Każdego dnia hotel oferuje
dania tematyczne.
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Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz w pokojach.
www.heritage-eastafrica.com

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4770
6870
Lipiec od
4870
6999
Sierpień od
5099
7299
Wrzesień od
5020
7230
Październik od
4970
7199
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4649
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
2749

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
8799
12320
8970
12530
9349
13030
9220
12920
9149
12870
6120
2770

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4770 zł

Kenia

Malindi i Mombasa

Jacaranda Indian Ocean Beach Resort – Diani Beach
Kategoria lokalna:

****

Stylowy hotel położony tuż przy słynącej ze swojego piękna plaży Diani. Zaletą hotelu są klimatycznie urządzone pokoje oraz dobre
jedzenie. Hotel polecamy głównie osobom pragnącym wypoczywać w atmosferze relaksu i spokoju, ciesząc się pięknymi widokami.
Przy plaży

We dwoje

Położenie
Ten stylowy hotel, zbudowany w oryginalnym stylu swahili, położony jest tuż przy urokliwej plaży Diani, w cichym i spokojnym
otoczeniu palm i baobabów. Hotel składa się z kilkunastu 1- piętrowych budynków otoczonych zadbanym, tropikalnym ogrodem. Do centrum niewielkiej miejscowości Ukunda ok. 4 km, do
centrum Mombasy ok. 45 km. Do lotniska w Mombasie ok. 55 km.

do stolika w zależności od obłożenia hotelu, w godzinach 12:3014:30). Napoje dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje codzienne animacje w wersji soft. Ponadto: 2 oświetlone korty tenisowe, boisko do siatkówki plażowej, plażowa piłka
nożna, bilard, tenis stołowy. Do centrum sportów wodnych ok.
5 km (katamaran, windsurfing, kajaki - za dodatkową opłatą).

Plaża

Internet

Hotel położony przy jednej z najpiękniejszych plaż w Kenii – Diani Beach. Szeroka, z drobnym, białym piaskiem oraz łagodnym
zejściem do oceanu, otoczona jest palmami dając wytchnienie
w upalne, słoneczne dni. Leżaki i parasole przy hotelowej części
plaży dostępne bezpłatnie.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby, restauracji i w pokojach.
www.jacarandahotels.com

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 2 restauracje: główna i a’la carte serwująca owoce morza i ryby położona przy basenie (płatna
dodatkowo), bar główny Sultans Lounge, Dhow Bar przy plaży
(10:00-18:00) oraz bar przy basenie. Ponadto: basen główny
oraz 3 mniejsze baseny na terenie ogrodu (oczka wodne), leżaki,
parasole i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie przy basenie.
Płatne dodatkowo: mini kantor w recepcji, sala konferencyjna,
sklep z pamiątkami, mini SPA.

Pokoje
Hotel posiada 100 pokoi położonych w dwupoziomowych bungalowach, w których mieści się od 2 do 5 pokoi, każdy z oddzielnym
wejściem. Eleganckie pokoje standardowe (typu Club) urządzone
w afrykańskim stylu, o pow. ok. 30 m2, dla max 3 os. dorosłych,
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, moskitierę, TV
Sat., telefon, sejf, balkon lub taras z widokiem na ogród. Za dopłatą pokoje z częściowym widokiem na ocean. Pokoje „ocean
front” na potwierdzenie.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (06:30-10:00) i obiadokolacje (19:3022:00) serwowanae do stolika (do wyboru z 5 daniowego menu)
lub w formie bufetu (w zależności od obłożenia hotelu). W godzinach 16:00-17:00 herbata i przekąski w cenie. Za dopłatą opcja
Full Board (dodatkowo lunche w formie bufetu lub serwowane

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4099
5470
Lipiec od
4170
5920
Sierpień od
4949
6620
Wrzesień od
4449
6099
Październik od
4399
6070
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4299
Cena za dziecko (2-4 lat) już od
2749

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
7699
9970
7799
10730
9099
11899
8270
11020
8199
10999
5420
2770

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4099 zł
279

Kenia

Malindi i Mombasa

Papillon Lagoon Reef – Diani
Kategoria lokalna:

***

+

Przyjemny hotel, którego głównym atutem jest położenie przy pięknej, szerokiej plaży Diani z drobnym, białym piaskiem. Goście
szczególnie cenią hotel za bardzo dobrą kuchnię, piękny ogród oraz atmosferę która sprzyja relaksowi. Polecamy zarówno dla par, jak i dla
rodzin z dziećmi ze względu na przestronne pokoje oraz bogate animacje. Bardzo dobra oferta w atrakcyjnej cenie.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Hotel położony jest na południowym wybrzeżu Mombasy, otoczony zadbanym ogrodem z pięknymi palmami i zjawiskowymi,
wiekowymi baobabami, z których największy ma ponad 500 lat.
Hotel zbudowany jest w lokalnym stylu swahili, składa się z kilku
dwupiętrowych budynków rozmieszczonych na terenie ogrodu
i przy plaży. Do lotniska w Mombasie ok. 47 km.

Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej, białej plaży Diani,
uznawanej za najpiękniejszą w okolicy. Bezpłatne leżaki wśród
palm na terenie ogrodu przy plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 2 restauracje: główna Baobab
ze stolikami wewnątrz i na tarasie (dania kuchni lokalnej oraz
międzynarodowej) oraz restauracja Bistro przy basenie serwująca
śniadania, lunche, dania z grilla i przekąski. 2 bary: przy basenie
(10:00-18:00) i przy plaży (18:00-24:00). Goście mogą korzystać
z basenu zewnętrznego oraz brodzika dla dzieci, otoczonych
tarasem słonecznym z bezpłatnymi ręcznikami i leżakami. Ponadto: kantor, sklep z pamiątkami, fryzjer, salon piękności (płatne
dodatkowo).

Pokoje
Hotel dysponuje 150 pokojami o różnym standardzie, urządzonymi w typowym afrykańskim stylu. Pokoje standardowe typu Garden dla maksymalnie 3 os. dorosłych, wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem/wanną, suszarkę do włosów, klimatyzację (od 17:00
do 09:00), wiatrak, moskitierę (na zapytanie), telefon, płatny sejf,
balkon lub taras z widokiem na ogród. Pokoje z bezpośrednim
widokiem na plażę, dla max. 2 os. dorosłych i 1 dziecka (do 3 lat),
dodatkowo posiadają mini lodówkę, TV Sat., zastaw do parzenia
kawy i herbaty. Pokoje rodzinne ok. 39 m2, jednopomieszczeniowe, dla max. 4 os. dorosłych, wyposażone są jak pokoje Garden,
posiadają 2 łazienki.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogatego
bufetu. Podwieczorek w godz. 16:00-17:00. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach otwarcia barów
(10:00-24:00). Raz w tygodniu dania z grilla z muzyką na żywo.
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Dla rodzin

Za dodatkową opłatą: dania z karty oraz importowane napoje
alkoholowe.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienny i wieczorny program animacyjny: zajęcia
sportowe, siatkówka plażowa, fitness, zumba, badminton, gry
i zabawy w wodzie. 2 korty tenisowe o twardej nawierzchni (brak
oświetlenia, sprzęt w cenie), dyskoteka 6 razy w tyg. Ponadto:
plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, rzutki i bilard. Za dodatkową
opłatą: siłownia ok. 4 EUR/dzień, sporty wodne, nurkowanie, rejsy
łodzią ze szklanym dnem, łowienie ryb.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby i sali telewizyjnej.
www.rexresorts.com

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Lipiec od
4249
5749
Sierpień od
4249
5570
Wrzesień od
4099
5370
Październik od
3999
5299
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4170
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
3399

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
7930
10449
7930
10149
7699
9799
7520
9699
5149
4070

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3999 zł

Kenia

Malindi i Mombasa

Bamburi Beach – Mombasa Północna
Kategoria lokalna:

***

Hotel o przyjaznej, wakacyjnej atmosferze, z bogata formułą All Inclusive oraz urozmaiconą kuchnią. Szczególnie polecamy osobom
chcącym na własną rękę zwiedzać Mombasę, ze względu na bliskość centrum handlowego, restauracji i dyskotek. Idealna propozycja
dla Klientów dysponujących niewysokim budżetem.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Hotel położony na północnym wybrzeżu Mombasy, wybudowany
w typowo afrykańskim stylu i otoczony tropikalnym ogrodem.
Hotel składa się z trzech 2-piętrowych budynków, w których rozmieszczone są pokoje. Niedaleko centrum handlowe z restauracjami i dyskotekami. Do centrum Mombasy ok. 12 km, ok. 25 km
do lotniska w Mombasie.

Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży.
Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatne na terenie hotelu przy plaży.

ka. Ponadto: boisko do squasha (sprzęt dostępny po opłaceniu
zwrotnego depozytu), jedna lekcja nurkowania w basenie, siłownia, aqua aerobik, siatkówka i piłka nożna na plaży, tenis stołowy,
bilard, rzutki. Dla dzieci: mini klub (10:00-18:00). Za opłatą: sporty wodne na plaży (snorkeling, windsurfing, nurkowanie), rejsy
na rafę koralową, wyprawy na połów ryb.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
Kącik internetowy dodatkowo płatny (ok. 4 USD/30 min.).
www.bamburibeachkenya.com

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 2 restauracje: główna Ziwani oferująca dania kuchni międzynarodowej, orientalnej i wegetariańskiej, a’la carte Karibu Grill serwująca grillowane mięsa i ryby. 4 bary: Karibu Snack
Bar serwujący przekąski w ciągu dnia, bar główny Dhow otwarty
24 h (po 23:30 za opłatą), Karibu (10:00-23:30) i Ziwani przy
basenie (10:00-23:30). Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny
ze słodką wodą o nieregularnym kształcie, jeden z jacuzzi oraz
brodzik dla dzieci. Dodatkowo: sala telewizyjna, kantor, sklepik
z pamiątkami, sala konferencyjna, mini SPA.

Pokoje
Hotel posiada 150 wygodnie urządzonych pokoi standardowych,
zlokalizowanych w kilku 2-piętrowych budynkach, mogących
zakwaterować max. 3 os. dorosłe. Wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem, suszarkę do włosów, klimatyzację, TV Sat., telefon,
sejf (płatny ok. 2 USD/dzień), lodówkę, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, umeblowany balkon lub taras.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania kontynentalne (10:00-10:30), lunche (12:30-14:30) i obiadokolacje (19:0022:00) w formie bufetu. Przekąski w barze Karibu (10:00-17:30),
podwieczorek w godz. 16:00-17:30. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe w godzinach 10:00-23:30. Trzy razy w tygodniu
hotel organizuje kolacje tematyczne, m.in. wieczory afrykańskie.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje m.in.: pokazy
akrobatyczne, taneczne, wieczory z muzyką na żywo, dyskote-

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
4120
5870
Lipiec od
4499
6270
Sierpień od
4420
5820
Wrzesień od
4199
5549
Październik od
4099
5499
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4170
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
3449

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg
7720
10649
8349
11299
8220
10570
7849
10099
7699
10020
5170
4149

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: soboty

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4099 zł
281

Zjednoczone Emiraty Arabskie

–› Wyloty z: Warszawa (Emirates), Katowice (Wizz Air), Kraków (Fly Dubai)
–› Lot bezpośredni
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Iran

Irak

Informacje ogólne
Wiza
22.03.2014 został zniesiony obowiązek
wyrabiania wiz emirackich dla obywateli
Polski. Paszport powinien być ważny min.
6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki.
Czas
+ 3 godziny w okresie zimowym.

Iran

Iran
Oman
Ras Al-Khaimah
Ajman
Shajrah
Dubai

Arabia
Saudyjska

ZEA
Oman

Język urzędowy
Arabski.

Jemen
Fujairach

Waluta
1 dirham ZEA (Dh) = 100 filsów. Aktualny
przelicznik: 1 Dh = ok. 1 PLN; 1 Eur = ok.
4,5 Dh. Akceptowane są następujące karty
kredytowe: Visa, Master Card, American
Express. W kraju jest wiele bankomatów.

Abu Dhabi

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE

Oman

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

Emiraty Arabskie jak mało który kraj na świecie rozbudzają
wyobraźnię. Złote piaski pustyni wypierane coraz dalej w głąb
lądu przez ultranowoczesne metropolie, architektura, która nie
ma sobie równej nigdzie indziej, samochody, które można by
kojarzyć z filmami science fiction – to właśnie to, co przyciąga
jak magnes. Kogo jednak znuży kosmopolityczny gwar, może
znaleźć spokój na pięknych plażach wschodniego wybrzeża.
W regionie
Zjednoczone Emiraty Arabskie ze stolicą w
Abu Dhabi oraz słynnym na całym świecie
miastem Dubaj, to niewielki kraj na Środkowym
Wschodzie. Od północnego zachodu graniczą
z Katarem i Arabią Saudyjską, od wschodu zaś
z Omanem. Od północy Emiraty są otoczone
wodami Zatoki Perskiej. Kraj składa się z siedmiu Emiratów, zróżnicowanych pod względem
kulturowym i obyczajowym: dwa najbardziej
znane to Abu Dhabi i Dubaj. Pozostałe to:
Sharjah, Ras al Khaimah, Fujairah, Umm al
Quwain oraz Ajman - jedyny Emirat bez ropy
i gazu. Krajobraz Emiratów jest raczej nizinny
i pustynny.
Dubaj
Jedno z najbogatszych miast świata, najczęściej odwiedzane i najbardziej znane ze wszystkich Emiratów. Słynie z luksusu i oryginalnych,
futurystycznych budowli, m. in z Burj Khalifa,
najwyższej budowli na świecie.
Abu Dhabi
Największy z emiratów ZEA, położony na wyspie
o tej samej nazwie w otoczeniu wód zatoki
perskiej. Jeden z najprężniej rozwijających się regionów, rozbudowywany z wielkim rozmachem.
Znajduje się tu między innymi jeden z największych i najpiękniejszych meczetów świata.
Fujairah
Niewielki emirat, położony we wschodniej części kraju, nad Oceanem Indyjskim.
Przyciąga turystów pięknym położeniem w
otoczeniu majestatycznych gór Hadżar i oferuje
jedne z najpiękniejszych plaż w całym kraju!
W odróżnieniu od kosmopolitycznego Dubaju,
zachował bardziej tradycyjny charakter – można wybrać się na lokalny bazar, gdzie będzie
okazja kupić orientalne rękodzieło, piękne

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

dywany czy aromatyczne przyprawy, a jednym
z najważniejszych zabytków architektonicznych
są unikalne, XVI-wieczne forty. Goście mogą
wypoczywać w kilkunastu hotelach mieszczących się tuż przy rajskich plażach, w otoczeniu
błękitnych wód oceanu, gdzie kryją się jedne
z najpiękniejszych raf koralowych regionu.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
opłaty lotniskowe, 7 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskojęzycznego pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta
podczas pobytu i ubezpieczenie TU EUROPA SA
- wariant podstawowy (KL, NNW i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli,
napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie
podano inaczej, depozytów oraz innych wydatków osobistych. W Emiratach taksa klimatyczna płatna na miejscu w hotelach 3* ok. 10 AED
za pokój za dobę, w hotelach 4* ok. 15 AED za
pokój za dobę, w hotelach 5* ok. 20 AED za
pokój za dobę.
Depozyty w hotelach
Wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uzależniona jest od standardu hotelu i jest płatna
na miejscu: w hotelach 3* ok. 10 AED za pokój/
dobę, w hotelach 4* ok 15 AED za pokój/dobę,
w hotelach 5* ok 20 AED za pokój/dobę.

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich trwa od
połowy września do końca października.
Orientacyjne ceny
Obiad w restauracji ok. 40-50 Dh, piwo ok.
30 Dh, kawa ok. 8 Dh. W sklepach spożywczych nie ma możliwości zakupu alkoholu
(można zaopatrzyć się jedynie na lotnisku
w strefie wolnocłowej). W hotelach (oprócz
Emiratu Sharjah) alkohol jest dostępny bez
problemu.
Wyloty
Wylot z: Warszawy, Katowic i Krakowa.
Zbiórka na 2 lub 3 godz. przed planowanym
wylotem przy stanowisku Rainbow na
lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy
sprawdzać na: R.pl/rozklady.

Średnie temperatury
40˚C
35˚C
30˚C
25˚C
20˚C
15˚C
10˚C
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Dubaj

Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne
Siedem Emiratów tworzy niezwykłe państwo
o zaledwie 48 letniej tradycji. Najbardziej znany
Dubaj i Abu Dhabi urzekają przepychem, luksusem i nowoczesnością. Szczególnie polecam
emirat Fujeira – idealny na relaks nad Oceanem,
z dala od zgiełku miasta. Wypoczynek w luksusowych hotelach w otoczeniu pięknych plaż
oraz majestatycznych gór – gwarantowany! Jest
to dobry wybór również dla gości pragnących
wybrać się na wycieczkę do Dubaju czy Omanu.
Monika Chojak
Rezydent Rainbow
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Wycieczki lokalne
City Tour – Dubaj
Zapraszamy Państwa na wycieczkę, dzięki której poznają Państwo najbardziej znane i wywołujące największe emocje miasto
Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Dubaj! Rozpoczniemy ją
od przejazdu główną ulicą miasta – Sheikh Zayed Road, co pozwoli Państwu na podziwianie jednego z najnowocześniejszych
architektonicznie miast i jego charakterystycznego, najwyższego
wolnostojącego budynku świata, wznoszącego się na wysokość
niemal 1000 m, Burj Khalify. Dalej trasa będzie wiodła wzdłuż
linii brzegowej, skąd można podziwiać Palm Islands, największe,
sztuczne wyspy świata w kształcie palm, jeden z najbardziej innowacyjnych projektów jaki kiedykolwiek został zrealizowany.

W tym miejscu przewidzieliśmy również krótką podróż Monorail
czyli kolejką wąskotorową prowadzącą na Palm Jumeirah. Zajedziemy także do kompleksu Madinat Jumeirah zwanego „dubajską Wenecją”, gdzie zrobimy zdjęcia na tle najsłynniejszego
hotelu świata – Burj Al Arab. Na krótki fotostop przejedziemy
do dzielnicy Dubai Marina, gdzie można podziwiać wspaniałe
jachty w przystani oraz najwyższe mieszkalne wieżowce świata.
W trakcie wycieczki będziemy mieli szansę poznać lepiej kulturę
muzułmańską i religię islamu. Zatrzymamy się w Dubai Museum,
które mieści się w starym Al Fahidi Fort, pochodzącym z okresu
gdy Dubai Creek stanowiło jeden z ważniejszych portów Zatoki
Perskiej – zapoznamy się z historią ZEA sprzed rozkwitu gospodarczego z końcówki XX wieku. Fort ten stanowił również siedzibę jednego z dawnych władców Dubaju. Kolejnym przystankiem

Zjednoczone Emiraty Arabskie
będą niezwykłe, rozbudzające zmysły, targi przypraw i złota Spice Souk & Gold Souk. Do tego urokliwego miejsca dopłyniemy tradycyjną taksówką wodną - Abrą. Cena ok. 130 USD/os. (Ze
względu na transfer: cena dla osób wypoczywających w emiracie
Fujairah – ok. 140 USD/os.). Opcja dodatkowa: Podczas wycieczki, dla zainteresowanych proponujemy wjazd na 124 piętro Burj
Khalifa (bilet płatny dodatkowo). Osoby, które nie wyrażą chęci
zwiedzania Burj Khalifa mają czas wolny (ok. 1 h) w największym
centrum handlowym świata Dubai Mall.
Burj Khalifa
Jeszcze żaden budynek w historii nie intrygował i nie wzbudzał tyle
emocji co Burj Khalifa. Punkt widokowy tego najwyższego budynku świata znajduje się na 124 piętrze, co pozwoli Państwu doświadczyć na wyciągnięcie ręki cudu architektonicznego i nowoczesnej
inżynierii. Specjalne teleskopy (dodatkowo płatne) pozwalają na
zobaczenie z bliska panoramy miasta. Goście maja możliwość chodzenia po całym obwodzie budynku, co pozwala na podziwianie
Dubaju ze wszystkich stron świata. Cena ok. 60 USD/os.
City Tour - Abu Dhabi
Wycieczkę po stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpoczniemy od zwiedzania największego i najpiękniejszego
meczetu Emiratów – Sheikh Zayed Mosque. Jego imponująca
architektura i misterne zdobienia zapierają dech w piersiach!
Zatrzymamy się na zdjęcia w punkcie z widokiem na najbardziej
luksusowy hotel świata - Emirates Palace. Następnie udamy się
do Heritage Village – wioski - „ muzeum”, w której zapoznamy
się z dawnym stylem życia mieszkańców. Kolejnym punktem programu będzie przejazd przez wyspę Saadiyat, co z arabskiego
oznacza „wyspa szczęścia” gdzie w 2017 r. otwarto Muzeum Louvre z dziełami sztuki, własnymi oraz wypożyczonymi z paryskich
muzeów Louvre czy Orsay. Przejazd przez wyspę Yas, na której
znajduje się słynny park rozrywki - Ferrari World, z najszybszym
na świecie roller-coasterem, Formula Rossa. Opcje dodatkowo
płatne: bilet do Ferrari World – ok. 95 USD/os. oraz bilet do
Muzeum Louvre – ok. 25 USD/os. Osoby nie korzystające z opcji
dodatkowych, mają ok. 3 h czasu wolnego w centrum handlowym
Yas Mall. Cena ok. 130 USD/os. (ze względu na transfer: cena dla
osób wypoczywających w emiracie Fujairah – ok. 175 USD/os.).
Aquaventure Atlantis - park wodny
Imponujący park wodny, położony na wyspie The Palm Jumeirah! Oferuje Państwu przeżycia zapierające dech w piersiach:
spływ rzeką z prądem wodnym i falami ciągnącą się przez dwa
kilometry, lagunę rekinów, a także zjeżdżalnię ukrytą w basenie
z rekinami i płaszczkami! Cena ok. 110 USD/os. (dodatkowo koszt
transportu).

ok. 40 min lotu podziwiać będziemy najbardziej znane atrakcje
turystyczne Dubaju, w tym The Palm Jumeirah, Burj Khalifę, The
World Islands, Burj Al Arab, Dubai Creek, Port Rashid i wiele więcej. Niesamowite widoki gwarantowane! Cena ok. 499 USD/ os.
(dodatkowo koszt transportu).
Ski Dubai
Stęskniony za zimą? Chcesz połączyć błogie lenistwo na plaży
z szusowaniem na stoku? Proponujemy sporty zimowe w pierwszym krytym ośrodku narciarskim na Bliskim Wschodzie! Zapraszamy do Mall of the Emirates, gdzie można spróbować
narciarstwa w środku tego upalnego kraju. Do tego towarzystwo
pingwinów! Cena ok. 90 USD/os. (dodatkowo koszt transportu).
Balloon
Wycieczka balonem w głąb pustyni. Zostawiając za sobą nowoczesne miasto, poczują się Państwo jak na „latającym dywanie”,
lecąc nad czerwonymi wydmami, oazami szmaragdowej zieleni,
gdzie wędrują gazele i wielbłądy. Przywitają nas „ludzie pustyni”,
których będziemy mieli okazję spotkać podczas tej wyprawy. Lot
trwa ok. 40-70 minut w zależności od warunków pogodowych.
Cena ok. 340 USD/os.
Safari
Wycieczka samochodami z napędem na 4 koła! Niezapomniane
emocje podczas przejazdu po pustynnych wydmach (wycieczka
z angielskojęzycznym kierowcą). Zobaczymy niezwykły zachód
słońca nad pomarańczowymi piaskami pustyni, który pozostanie
na długo w naszej pamięci. Następnie przejazd do wioski beduińskiej, gdzie odpoczniemy, a także skosztujemy kolacji w formie
bufetu (lokalne dania z grilla wliczone w cenę) przy akompaniamencie muzyki arabskiej. Możliwość podziwiania tańca brzucha
oraz innych tańców arabskich, a także wykonania tatuażu z henny
czy przejażdżki na wielbłądzie. Cena ok. 85 USD/os. (ze względu
na transfer: cena dla osób wypoczywających w emiracie Fujairah
– ok. 105 USD/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 aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Seaplane
Ekscytujące loty widokowe, które dostarczają niezapomnianych
przeżyć i są okazją do zobaczenia Dubaju z „lotu ptaka”. Podczas

Dubaj
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Radisson Blu Resort Fujairah – Fujairah
Kategoria lokalna:

*****

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

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Elegancki hotel, znanej i cenionej marki Radisson Blu Hotels
& Resorts, usytuowany bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej
plaży, w urzekającej scenerii między pasmem gór Hajar a wodami
Zatoki Omańskiej. Położony jest w północnej części Emiratu Fujairah, w rejonie Dibba. Hotel oddalony jest o ok. 1 godz. jazdy od
miasta Fujairah, o ok. 2-3 godz. jazdy od lotnisk w Dubaju. Hotel
zapewnia codziennie bezpłatny transfer do Fujairah City Centre,
a za dopłatą przejazd busem do Dubaju.

ponadto lokalne napoje alkoholowe, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, lokalna woda mineralna serwowane w szklankach
w wybranych barach (w godz. 09:00-22:30). All Inclusive nie
obejmuje świeżo wyciskanych soków.

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne są: tenis stołowy oraz centrum fitness, sauna, a za dopłatą: bilard, salon SPA oraz centrum sportów wodnych
i nurkowania na plaży. Dla najmłodszych mini klub z animacjami,
a także brodzik oraz możliwość wynajęcia opiekunki (za opłatą).

Plaża

Internet

Hotel położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży
(o długości ok. 500 m). Serwis plażowy: leżaki, parasole oraz
ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie.

Na terenie hotelu bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi.
www.radissonblu.com/en/resort-fujairah

Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., przestronne lobby, windy, kantor wymiany walut (w recepcji), usługi concierge, pralnia (za dodatkową
opłatą). Dla Gości hotelu przygotowano 2 restauracje: główną
Breeze oraz z widokiem na morze Grand Bleu (kuchnia międzynarodowa), a także bar przy basenie. Na terenie hotelu znajduje
się basen z wydzielonym brodzikiem dla dzieci otoczony tarasem
słonecznym (parasole, leżaki i ręczniki plażowe bezpłatnie).

Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom 257 nowoczesnych pokoi i apartamentów. Pokoje dwuosobowe Superior lub Deluxe mają możliwość zakwaterowania maksymalnie 3 os. dorosłych i 1 dziecka
lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci - przy zakwaterowaniu 3+1 lub 2+2
jedno z dzieci śpi z rodzicami, hotel gwarantuje tylko 1 dostawkę.
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę (wanna lub prysznic,
WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, telewizor LCD, zestaw do parzenia kawy i herbaty, mini
bar (dodatkowo płatny) i sejf (bezpłatny). Większość pokoi z widokiem na morze oraz z balkonem lub tarasem.

Wyżywienie
Śniadania w restauracji głównej w formie bufetu, a za dopłatą
obiadokolacje (HB - napoje dodatkowo płatne) lub All Inclusive
- śniadania (07:00-10:30), obiady (12:30-15:00) i kolacje (18:3022:30) w formie bufetu serwowane w restauracji głównej Breeze,
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KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2599
3420
Lipiec od
2699
3520
Sierpień od
2999
3830
Wrzesień od
2649
3499
Październik od
3130
4949
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1499

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4599
5970
4849
6220
5349
6730
4770
6199
5570
8599
1499

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2599 zł
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Fairmont Fujairah – Fujairah
Kategoria lokalna:

*****

Wyśmienity wybór dla wymagających klientów, pragnących spędzić wakacje w rajskiej atmosferze. Serdecznie polecamy!

All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Ekskluzywny, luksusowy hotel położony jest pomiędzy dolinami
gór Al Hajar a Oceanem Indyjskim, w pobliżu mariny i plaży. Łączy
w swym wystroju elementy “art deco” współgrające z orientalnymi ornamentami. Oddalony o ok. 60 km od miasta Fujairah oraz
ok. 130 km od lotniska Dubai International Airport i ok. 180 km
od lotniska Dubai Al Maktoum w Dubaju.

Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża o długości ok. 130 m położona na
terenie kompleksu hotelowego (ok. 2-3 min. spacerem od budynku hotelowego, można skorzystać z buggy). Leżaki i parasole
na plaży bezpłatne.

obiady i kolacje we wszystkich restauracjach czynnych w godzinach
serwowania posiłków, wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe
we wszystkich restauracjach i barach w godz. 11:00-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje korzystanie z bezpłatnej siłowni, sauny, jacuzzi oraz
mini klub dla dzieci. Za opłatą zabiegi pielęgnacyjne w centrum
SPA oraz atrakcje centrum sportowego: nurkowanie, kajakarstwo,
ścianka wspinaczkowa dla najmłodszych.

Internet
Darmowy dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie
hotelu.
www.fairmont.com/fujairah/

Do dyspozycji gości
Przestronne lobby o wytwornym wystroju z całodobową recepcją,
windy, restauracja główna (kuchnia międzynarodowa) a także cztery restauracje a’la carte o różnych specjalizacjach, w tym z owocami morza (dodatkowo płatne, konieczna wcześniejsza rezerwacja)
oraz przyjemny bar przy basenie i bar z przekąskami Arena Sports
Bar & Kitchen. Na terenie hotelu znajdują się ciekawie zaprojektowane 2 baseny zewnętrzne ze słodką wodą oraz brodzik dla dzieci.
Leżaki, parasole i ręczniki dostępne bezpłatnie.

Pokoje
Hotel posiada 181 wygodnych, obszernych i wytwornych pokoi
z widokiem na okolicę lub morze. Pokój 2 - osobowy z możliwością
zakwaterowania 2 osób dorosłych i 1 dziecka do lat 12 lub 3 osób
dorosłych (w pokojach z jednym dużym łóżkiem typu King możliwość pojedynczej dostawki, w pokojach z 2 mniejszymi łóżkami
brak możliwości dostawki) wyposażony w łazienkę (wanna lub
prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, telefon, TV-sat,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf (bezpłatny) oraz minibar
(dodatkowo płatny). Wszystkie pokoje z balkonem lub tarasem.

Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej Canvas w formie bufetu. Za dopłatą obiadokolacje (opcja HB - napoje dodatkowo płatne
lub HB+ - 2 szklanki napoju bezalkoholowego do posiłku) lub All
Inclusive (opcja AI - śniadania, obiady i kolacje w restauracji głównej, wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wybranych barach serwowane w godz. 11:00-23:00 lub AI+ - śniadania,

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2770
3749
Lipiec od
2870
3849
Sierpień od
3170
4199
Wrzesień od
2820
3849
Październik od
3849
5720
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1499

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4899
6520
5130
6770
5630
7349
5049
6770
6699
9799
1499

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2770 zł
287

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Mirage Bab Al Bahr Hotel & Resort – Fujairah
Kategoria lokalna:

****

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

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Nowo wybudowany obiekt usytuowany w północnej części emiratu Fujairah nad Zatoką Omańską, w sąsiedztwie gór Hajar. Hotel
oddalony o ok. 10 km od miasta Dibba a w zasięgu ok. 1 godz.
jazdy samochodem znajduje się miasta Fujairah. Lotnisko w Dubaju (Dubai International Airport) oddalone o ok. 2 godz. jazdy od
hotelu, a lotnisko Dubai Al Maktoum Airport o ok. 3 godz. jazdy.

Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży
o długości ok. 250 m. Leżaki, parasole i ręczniki plażowe bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, przechowalnia bagażu oraz punkt
wymiany walut, restauracja Al Shahoof (kuchnia międzynarodowa) oraz kilka barów, m. in. przy basenie. Na terenie hotelu
znajduje się basen zewnętrzny oraz oddzielny brodzik dla dzieci
z wodnym placem zabaw otoczone tarasem słonecznym (parasole, leżaki i ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie). Dodatkowo
parking, wypożyczalnia samochodów, sklepik z pamiątkami, centrum SPA, salon piękności (płatne dodatkowo).

Pokoje
Hotel oferuje swoim gościom blisko 70 komfortowych pokoi rozlokowanych w 1-piętrowych budynkach. Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów),
klimatyzację, telefon, TV sat, zestaw do parzenia kawy i herbaty, żelazko, mini bar (dodatkowo płatny), sejf (bezpłatny). Niektóre pokoje posiadają taras przed budynkiem. Pokoje 2-osobowe
Superior o pow. ok. 18 m2 z możliwym zakwaterowaniem 2 osób
dorosłych i 1 dziecka do lat 12 (dziecko korzysta z łóżka rodziców,
brak możliwości dostawki). Pokoje 2-osobowe Deluxe o pow. ok.
36 m2 z wydzielonym pokojem dziennym i sypialnią dla max.
3 osób dorosłych (możliwa 1 dostawka) lub 2 dorosłych i 2 dzieci
(jedno dziecko na dostawce a drugie korzysta z łóżka rodziców).

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej, za dopłatą
obiadokolacje (HB) - napoje dodatkowo płatne - lub All Inclusive
(śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu serwowane w restauracji głównej Al Shahoof, przekąski serwowane w barze przy
basenie (11:00-19:00), lokalne alkohole, kawa, herbata, napoje
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bezalkoholowe, lokalna woda mineralna serwowane w szklankach w wybranych barach na terenie hotelu (11:00-22:00)).

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępne są: siatkówka plażowa, koszykówka, siłownia, sauna, a za dopłatą: centrum SPA oraz centrum sportów
wodnych i nurkowania na plaży. Dla najmłodszych przygotowano
brodzik, wodny plac zabaw z kilkoma niewielkimi zjeżdżalniami
oraz możliwość wynajęcia opiekunki (za opłatą).

Internet
Bezpłatny na terenie hotelu.
www.babalbahr.miragehotelsgroup.com

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2649
3520
Lipiec od
2770
3599
Sierpień od
3030
3949
Wrzesień od
2699
3599
Październik od
2870
4020
Cena za dziecko (2-5 lat) już od
1499

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4699
6130
4970
6349
5399
6930
4849
6349
5130
7049
1499

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2649 zł

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Amwaj Rotana – Dubaj
Kategoria lokalna:

*****

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

We dwoje

Zlokalizowany przy tętniącej życiem nadmorskiej promenadzie
w dzielnicy Dubai Marina. W odległości ok. 5 min. drogi od centrum handlowego Dubai Marina, ok. 30 km od międzynarodowego portu lotniczego w Dubaju.

alkoholowe i bezalkoholowe serwowane we wskazanych restauracjach i barach w wyznaczonych godzinach. Mini bar i room
seervice nie zawarte w ofercie all inclusive. Okazjonalnie organizowane wieczory tematyczne dotyczące różnych kuchni świata
podczas kolacji serwowanych w restauracji głównej Horizon.

Plaża

Program sportowy i animacyjny

Położony tuż przy publicznej, piaszczystej plaży Jumeirah. Leżaki i parasole - dodatkowo płatne. Hotel oferuje swoim gościom
bezpłatny ręcznik na plażę a mata plażowa i parasolka słoneczna
możliwe do wypożyczenia w hotelu (za opłatą).

Bezpłatna, bardzo dobrze wyposażona siłownia z widokiem na
Zatokę, sauna. Za dodatkową opłatą centrum spa.

Położenie

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, sklepy, a za dodatkową
opłatą: pralnia, fryzjer, wypożyczalnia samochodów. Hotel oferuje
bezpłatny transfer busem do głównych centrów handlowych w Dubaju (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Ponadto restauracje
z daniami kuchni międzynarodowej, włoskiej oraz japońskiej,a także bar przy basenie Sundeck i kawiarnia Atrium w lobby. Do dyspozycji również niewielki basen zewnętrzny z tarasem słonecznym
i brodzikiem dla dzieci. Parasole i leżaki przy basenie - bezpłatne.

Pokoje
Hotel posiada ponad 300 przestronnych i elegancko wyposażonych pokoi ulokowanych w 25-piętrowym budynku. Pokoje
2-osobowe z możliwością tylko 1 dostawki, z opcją zakwaterowania maksymalnie 3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych
i 2 dzieci do 12 lat (jedno dziecko na dostawce, drugie dziecko
korzysta z łóżka rodziców). Wszystkie pokoje z łazienką (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzacją, TV-sat,
telefonem, zestawem do parzenia kawy i herbaty, sejfem (bezpłatny), mini barem (za dodatkową opłatą). Wszystkie pokoje
z balkonami, dodatkowo pokoje Classic mają częściowy widok na
morze, a pokoje Premium pełny widok na Zatokę Perską.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu serwowane w restauracji głównej Horizon. Za dopłatą obiady lub kolacje lub obiady i kolacje w formie
bufetu serwowane w restauracji głównej Horizon, napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne. Możliwa również dopłata do opcji
All Inclusive, w ramach której serwowane są śniadania, obiady
i kolacje w wyznaczonych restauracjach, ponadto wybrane napoje

Internet
Bezpłatny internet dostępny na terenie hotelu.
www.rotana.com

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
3670
5620
Lipiec od
3749
5649
Sierpień od
4099
6099
Wrzesień od
3749
5770
Październik od
5320
9280
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1599

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
6470
9720
6699
9870
7270
10599
6699
10070
9299
15920
1599

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3670 zł
289

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Sheraton Jumeirah Beach Resort – Dubaj
Kategoria lokalna:

*****

Wymarzone miejsce na niezwykłe wakacje. Doskonały hotel znanej marki i wysoki standard obsługi to gwarancja świetnego wypoczynku.
Idealny dla wszystkich, którzy szukają połączenia luksusu ze znakomitą lokalizacją - w pobliżu plaży i tętniącego życiem miasta. Serdecznie
polecamy!
Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Luksusowy 9-piętrowy hotel położony w dzielnicy Jumeirah
Beach Residences, w pobliżu Dubai Marina, w pobliżu słynnej
sztucznej wyspy The Palm Jumeirah. Do najwyższego budynku
świata Burj Khalifa oraz największego na świecie centrum handlowego Dubai Mall ok. 25 km, do międzynarodowego lotniska
Dubai International Airport ok. 50 min. jazdy, a do lotniska Dubai
Al Maktoum ok. 1 godziny jazdy.

Bezpłatnie dostępne: siłownia (czynna przez całą dobę), sauna,
jacuzzi, tenis stołowy, aqua aerobik, plac zabaw dla dzieci w pirackim klubie, 2 korty do squasha (sprzęt dodatkowo płatny).
Ponadto za dodatkową opłatą sporty wodne: skutery wodne,
windsurfing, banana boat, wioślarstwo, żeglarstwo, kitesurfing.

Plaża

Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie hotelu.
www.marriott.com

Hotel posiada prywatną, piaszczystą plażę w pierwszej linii brzegowej z widokiem na wyspę The Palm Jumeirah.

Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna Palm Garden Restaurant &
Terrace oraz restauracje a’la Carte: Ciao Ristorante z kuchnią włoską, Peacock Restaurant z kuchnią chińską, Al Hadiqa Restaurant
& Shisha Tent z kuchnią arabską, ponadto bary: Azure przy basenie, Bliss Lounge przy plaży, Moods Bar. Po 20:00 Bliss Lounge,
Al. Hadiqa Restaurant oraz Moods Bar tylko dla gości powyżej 21
roku życia. Do dyspozycji gości także basen i brodzik dla dzieci
(leżaki, ręczniki i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie),
chatka z lodami przy basenie; klub piracki dla dzieci, całodobowa
siłownia na terenie hotelu (dla kobiet i mężczyzn) a za dodatkową
opłatą usługi pielęgnacyjne i kosmetyczne w centrum SPA.

Pokoje
W hotelu znajduje się 256 pokoi, w tym pokoje Deluxe (z widokiem na ulicę i kompleks Jumeirah Beach Residences lub wejście
do hotelu) oraz z widokiem na morze (zależnie od położenia
pokoju – widok na morze boczny lub pełny). Każdy z pokoi
o powierzchni 36 m2, z możliwością jednej dostawki (rozkładane
łóżko) i opcją zakwaterowania maksymalnie 3 osób dorosłych
lub 2 osób dorosłych i 1 dziecka do 12 lat. Pokoje wyposażone
są w łazienkę (wanna, WC, suszarka do włosów), klimatyzację,
telefon, TV sat., sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, żelazko i deskę do prasowania, minibar (dodatkowo płatny).

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu serwowane w restauracji głównej
Palm Garden. Za dopłatą obiady i kolacje (FB – napoje dodatkowo płatne).
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KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
3699
5699
Lipiec od
3799
5720
Sierpień od
4149
6370
Wrzesień od
4620
7470
Październik od
7049
12420
Cena za dziecko (2-4 lat) już od
3470

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
6520
9870
6770
9970
7349
10999
8149
12899
12199
21170
5349

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3699 zł

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Royal Central The Palm – Dubaj
Kategoria lokalna:

*****

Rewelacyjnie położony na słynnej wyspie Palm Jumeirah z fantastycznymi widokami na kosmopolityczny Dubaj. Cieszący się bardzo
dobrymi opiniami ze względu na wysoki poziom usług i wyśmienite zaplecze rekreacyjne hotel, łączy w sobie komfort i luksus. Ciesz się
plażą, zabawą i słońcem w jednym miejscu!
Przy plaży

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Otwarty w 2018 r. nadmorski hotel położony we wschodniej części półksiężyca otaczającego wyspę The Palm Jumeirah usypaną
sztucznie u wybrzeży Dubaju. Najbliższe, niedawno otwarte centrum handlowe The Pointe Palm Jumeirah znajduje się w odległości ok. 5 km, międzynarodowe lotnisko Dubai International
Airport ok. 40 km, a lotnisko Dubai Al Maktoum ok. 50 min jazdy.

Na terenie hotelu otwarta całą dobę siłownia. Za dodatkową
opłatą usługi pielęgnacyjne w SPA oraz sporty wodne z wypożyczalnią sprzętu sportowego.

Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu.
www.central-hotels.com/hotels/royal-central-hotel-the-palm

Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża hotelowa. Leżaki i parasole na plaży
dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, winda, 3 restauracje:
główna La Maison Mediterranean Eatery z kuchnią międzynarodową, Ya Bahr z kuchnią libańską (12:00-00:00) i Choi - restauracja japońska (17:00-03:00), ponadto bar przy plaży i basenie
Hush (10:00-01:00) oraz kawiarnia Barista ‘s Corner (09:0023:00), a także basen (leżaki, parasole i ręczniki na basenie dostępne bezpłatnie). Za dodatkową opłatą usługi prania i salon
fryzjerski oraz sklep z pamiątkami.

Pokoje
Hotel posiada 207 nowocześnie urządzonych pokoi z panoramicznymi oknami. Pokój 2-os. z możliwością 1 dostawki, z opcją
zakwaterowania maksymalnie 3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i 1 dziecka do 12 lat, wyposażony w łazienkę (prysznic,
wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, TV sat, sejf (bezpłatny), minibar (dodatkowo płatny),
zestaw do parzenia kawy i herbaty, żelazko. We wszystkich pokojach zainstalowane są interaktywne tablety, które służą, jako
katalog cyfrowej obsługi gości, za ich pośrednictwem można
zamówić takie usługi jak budzenie, prośbę o sprzątanie czy zarezerwować stolik w restauracji.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej La Maison Mediterranean Eatery (07:00 - 10:30). Istnieje możliwość dopłaty do
obiadokolacji (19:00-22:30) lub obiadów (12:30-15:30) i kolacji
(19:00-22:30) w formie bufetu w restauracji głównej La Maison
Mediterranean Eatery. Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo
płatne.

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
3320
4849
Lipiec od
3399
4920
Sierpień od
3720
5320
Wrzesień od
3399
4970
Październik od
4349
7020
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
3170

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5799
8349
6020
8549
6549
9220
6020
8649
7599
12070
4699

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3320 zł
291

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ramada Hotel & Suites by Wyndham – Dubaj
Kategoria lokalna:

****

Świetna lokalizacja nieopodal Dubai Marina oraz nowoczesny styl zaspokoją wymagających gości! Świetny dostęp oraz bardzo dobra
komunikacja z największymi atrakcjami Dubaju.
We dwoje

Położenie

Wyżywienie

Znakomicie ulokowany w sercu Nowego Dubaju, dzielnicy Jumeirah Beach w pobliżu Dubai Marina, hotel będący idealnym
połączeniem nowoczesności i komfortu - przestronne pokoje,
również z widokiem na Zatokę Perską i słynną sztuczną wyspę
- The Palm oraz kosmopolityczny Dubaj. W pobliżu znajduje się
wiele restauracji i barów, skupionych wzdłuż imponującej Mariny. Od najwyższego budynku świata Burj Khalifa oraz centrum
handlowego Dubai Mall, hotel dzieli kilka przystanków metrem.
Najbliższy przystanek autobusowy i tramwajowy - ok. 350 m od
hotelu, a stacja metra DMCC ok. 1,5 km. Od lotniska Dubaj Al Maktoum hotel dzieli ok. 1 godzina jazdy, a od lotniska międzynarodowego w Dubaju (Dubai International Airport) ok. 50 min jazdy.

Śniadania (06:30-10:30) w formie bogatego bufetu. Za dopłatą
obiadokolacje lub obiady i kolacje w formie bufetu lub a’la carte
(napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne).

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie: centrum fitness z dobrze wyposażoną siłownią, sauna, a za opłatą: strefa SPA & Wellness (masaże, zabiegi na ciało
i twarz), wanna z hydromasażem. W pobliżu hotelu ścieżki do
joggingu. W odległości ok. 10-15 min. jazdy taksówką pole golfowe - Emirates Golf Course (dodatkowo płatne).

Internet
Bezpłatny dostęp do internetu na terenie całego obiektu.
www.hawthornsuitesdubai.com

Plaża
Hotel położony jest ok. 350 m od publicznej, piaszczystej plaży z niezapomnianym widokiem na wyspę The Palm Jumeirah.
Na plaży dostępny serwis plażowy (parasole, leżaki za opłatą
ok. 30 USD/dzień).

Do dyspozycji gości
Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja, możliwość wymiany
walut, sklep z pamiątkami, przechowalnia bagażu. Na terenie
hotelu znajduje się restauracja główna Flavors, serwująca dania kuchni międzynarodowej. Goście mogą korzystać z basenu
ze słodką wodą i tarasem słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki
basenowe bezpłatnie). Dodatkowo płatne: usługi prania oraz
prasowania, wynajem samochodów, parking.

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2899
3999
Lipiec od
2999
4099
Sierpień od
3299
4430
Wrzesień od
2949
4099
Październik od
4370
7049
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
2449

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5099
6930
5349
7199
5849
7749
5270
7199
7649
12099
3320

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Pokoje
Hotel oferuje 188 pokoi o zróżnicowanym standardzie, mieszczących się w kilkunastopiętrowym budynku. Większość stanowią
nowocześnie urządzone i przestronne pokoje 2-osobowe (pow.
ok. 45 m2) z widokiem na miasto i możliwością pojedynczej
dostawki. W każdym pokoju łazienka (wc, wanna lub prysznic,
suszarka do włosów), część wypoczynkowa, centralnie sterowana klimatyzacja, sejf (bezpłatny), minibar (dodatkowo płatny),
TV-sat, zestaw do parzenia kawy i herbaty, telefon. Pokoje standardowe nie posiadają balkonu, okna w pokoju nie są otwierane.
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Wyloty we: wtorki
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2899 zł

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Millenium Place Marina – Dubaj
Kategoria lokalna:

****

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

Położenie

Internet

Otwarty w maju 2019 roku, położony w dzielnicy Dubai Marina,
bardzo dobrze skomunikowany z centrum Dubaju, w pobliżu stacji
metra DMCC. Do najwyższego budynku świata Burj Khalifa oraz największego na świecie centrum handlowego Dubai Mall ok. 25 km,
do lotniska w Dubaju (Dubai International Airport) ok. 50 min jazdy
a do Dubai Al. Maktoum Airport ok. 1 godzina jazdy.

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

Plaża
Do publicznej piaszczystej plaży ok. 10 min spacerem. Leżaki
i parasole na plaży publicznej dodatkowo płatne (np. na plaży
JBR ok. 30 USD).

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 restauracje: główna MasterChef,
the TV Experience oraz japońska Kyoto, bar The Luggage Room,
bar przy basenie Platform 3. Ponadto zewnętrzny basen ze słodką
wodą, siłownia. Za dodatkową opłatą usługi prania, wypożyczalnia samochodów i wymiana waluty.

Pokoje
Hotel oferuje 453 pokoje ze wspaniałym widokiem na Marinę lub
główną arterię Dubaju – Sheikh Zayed Road. Pokoje 2-osobowe
z możliwością tylko 1 dostawki, z opcją zakwaterowania maksymalnie 3 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i 2 dzieci do 12 lat
(jedno dziecko śpi na dostawce, drugie dziecko korzysta z łóżka
rodziców). Wszystkie pokoje posiadają łazienkę (wc, prysznic,
suszarka do włosów, szlafroki, zestaw kosmetyków), centralnie
sterowaną klimatyzację, Tv sat, telefon, sejf (bezpłatny), minibar (za dodatkową opłatą), bezpłatny zestaw do kawy i herbaty,
czajnik elektryczny, żelazko. Pokój Superior nie posiada balkonu,
okna nie są otwierane. Pokój Deluxe posiada balkon.

Wyżywienie
Śniadania (06:30-10:30) w formie bufetu w restauracji głównej
MasterChef, the TV Experience. Za dodatkową opłatą obiadokolacje (17:00-19:00) lub obiady (12:00-15:30) i kolacje (17:00-19:00)
serwowane w restauracji głównej MasterChef, the TV Experience
(napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne).

Program sportowy i animacyjny
Siłownia czynna przez całą dobę, basen zewnętrzny ze słodką
wodą (08:00-22:00).

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2970
4199
Lipiec od
3049
4270
Sierpień od
3349
4649
Wrzesień od
3020
4299
Październik od
3149
4649
Cena za dziecko (0-12 lat) już od
1999

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5299
7349
5520
7549
6020
8199
5470
7599
5699
8199
2420

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2970 zł
293

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Aloft Palm Jumeirah – Dubaj
Kategoria lokalna:

****

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

Położenie
Otwarty w listopadzie 2017 r., pierwszy czterogwiazdkowy hotel
położony we wschodniej części półksiężyca otaczającego sztucznie usypaną wyspę Palm Jumeirah, w odległości ok. 40 km od
lotniska Dubai Intenrational Airport oraz ok. 50 min. jazdy od
lotniska Dubai Al Maktoum Airport.

Plaża
Prywatna piaszczysta plaża hotelowa o długości ok. 150 m, położona w odległości ok. 300 m od hotelu (dojście przez ulicę
ok. 2 min.). Leżaki, parasole i ręczniki na plaży bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, restauracja główna East & Seabord
serwująca śniadania, obiady i kolacje oraz bary: W XYZ@ bar,
Splash - bar przy basenie z widokiem na jeden z najdroższych
hoteli świata Burj Al. Arab, refuel by Aloft (bar z przekąskami)
oraz Luchador (bar meksykański). Ponadto zewnętrzny basen ze
słodką wodą (leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatne), całodobowa
siłownia. Za dodatkową opłatą usługi w SPA, pralnia, całodobowy
room service, sklep z pamiątkami i parking. Hotel oferuje bezpłatne transfery m. in. do centrów handlowych Dubai Mall, Mall of the
Emirates i Dubai Marina Mall oraz do parku Atlantis Aquaventure.

Pokoje
Ponad 200 pokoi, w tym 2-osobowe pokoje standardowe (Aloft)
o pow. 27 m2, z częściowym (bocznym) widokiem na morze
(niektóre pokoje z balkonem) z jednym dużym łóżkiem lub dwoma mniejszymi (brak możliwości dostawki, istnieje możliwość
zakwaterowania dziecka do lat 12 - wówczas dziecko korzysta
z łóżka rodziców). Pokoje wyposażone są w łazienkę (prysznic,
wc, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV sat, telefon, sejf (bezpłatny), minibar (za
dodatkową opłatą), zestaw do parzenia kawy i herbaty, czajnik
elektryczny, żelazko.

Wyżywienie
Śniadania (07:00-11:00) w formie bufetu w restauracji głównej
East & Seabord. Za dodatkową opłatą obiadokolacje (19:0023:00, HB) lub obiady (12:30-15:00) i kolacje (18:30-21:30) – (FB)
serwowane w formie bufetu lub a’la carte (przy mniejszej liczbie
gości w hotelu) w restauracji głównej East & Seabord (lokalna
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woda do obiadu i kolacji w cenie - bez limitu, pozostałe napoje do
obiadów i kolacji dodatkowo płatne). Istnieje również możliwość
dopłaty do opcji All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje, wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w wybranych
restauracjach i barach we wskazanych godzinach.

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępna całodobowa siłownia. Na plaży: plażowa
siatkówka i piłka nożna a za opłatą bilard i „piłkarzyki”.

Internet
Bezpłatne Wi-Fi na terenie hotelu.
www.aloftpalmjumeirah.com

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2899
3999
Lipiec od
2999
4099
Sierpień od
3299
4430
Wrzesień od
2949
4499
Październik od
4199
6770
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1599

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5099
6930
5349
7199
5849
7749
5270
7849
7349
11649
1599

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2899 zł

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Holiday Inn Al Barsha – Dubaj
Kategoria lokalna:

****

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

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Położony w sercu Nowego Dubaju 4-gwiazdkowy hotel jest idealnym połączeniem klasycznej elegancji i nowoczesności. Usytuowany przy jednej z głównych ulic - Sheikh Zayed Road, pięć
minut spacerem od centrum handlowego Mall of the Emirates,
ok. 25 minut jazdy do międzynarodowego lotniska w Dubaju i ok.
45 min jazdy od lotniska Dubaj Al Maktoum.

W hotelu można korzystać z centrum fitness: siłownia (07:0021:00), sauna i łaźnia parowa (08:00-21:00), odkrytego basenu
ze słodką wodą (08:00-21:00), a za dodatkową opłatą z rzutek,
bilardu oraz licznych zabiegów kosmetycznych w centrum odnowy biologicznej.

Plaża

Bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.hialbarshadubai.com

Do najbliższej publicznej, piaszczystej plaży około 8 km, niedaleko hotelu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Hotel
oferuje bezpłatny transfer na plażę publiczną (m. in. The Pointe
Beach oraz La Mer Beach). Leżaki, parasole i ręczniki na plaży za
dodatkową opłatą (ok. 35 USD/dzień).

Internet

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, punkt wymiany walut (w recepcji), zabiegi
kosmetyczne w centrum SPA (dodatkowo płatne), odkryty basen
na dachu z widokiem na słynny hotel Burj Al Arab, dobrze wyposażona siłownia, sauna i łaźnia parowa, 3 restauracje: główna The
Gem Garden serwująca śniadania, obiady i kolacje (kuchnia międzynarodowa), The Royal Budha (kuchnia tajska), Gharana (kuchnia indyjska), kawiarnia w lobby oraz 2 bary na dachu: Xennya
Terrace i Dolphin Bar, bar The Q oraz klub nocny Bodega Garage.

Pokoje
Hotel oferuje 309 eleganckich pokoi. Standardowe pokoje deluxe
są 2-osobowe o pow. ok. 30 m2 (możliwość zakwaterowania dodatkowo 1 dziecka do 12 lat - dziecko korzysta z łóżka rodziców,
brak możliwości dostawki), wyposażone w: łazienkę (wanna lub
prysznic, WC, suszarka do włosów, klapki), klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem, telefon, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, czajnik elektryczny, żelazko (na życzenie)
oraz małą lodówkę.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu serwowane w restauracji
głównej The Gem Garden (06:30-10:00). Za dopłatą obiadokolacje (19:00-23:30) - HB lub obiady (12:30-15:00) i kolacje (19:0023:30) - FB serwowane w formie bufetu lub a’la carte w zależności od obłożenia hotelu, w restauracji głównej The Gem Garden.
Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne.

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2499
3220
Lipiec od
2599
3299
Sierpień od
2870
3620
Wrzesień od
2530
3270
Październik od
3020
4349
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1599

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4430
5630
4699
5849
5130
6399
4570
5799
5399
7599
1599

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2499 zł
295

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Cassells Al Barsha – Dubaj
Kategoria lokalna:

****

Komfortowy czterogwiazdkowy hotel z cudownym widokiem na wyspę Palm Jumeirah oraz łatwym dostępem do komunikacji miejskiej
z pewnością sprawi iż wypoczynek w Emiratach pozostawi same dobre wspomnienia.
We dwoje

Położenie
Hotel otwarty w 2010 r., odnowiony w 2015 r. Do najbliższej stacji
metra ok. 100 m, do dzielnicy Dubai Marina ok. 13 km. Lotnisko
w Dubaju (Dubai Intenrational Airport) oddalone od hotelu o ok.
35 km a Dubai Al Maktoum o ok. 50 km.

osobne dla kobiet i mężczyzn (np. siłownia). Dla dzieci: pokój
zabaw, plac zabaw, brodzik.

Internet
Bezpłatne WiFi w całym hotelu. Kafejka internetowa płatna.
cassellsalbarshahotel.com

Plaża
Publiczna, piaszczysta plaża położona ok. 10 km od obiektu. Hotel
zapewnia bezpłatny transfer na plaże: JBR & Blue Waters, Kite
Beach i La Mer w wyznaczonych godzinach. Serwis plażowy za
dodatkową opłatą (leżak, parasol i ręcznik ok. 30 USD/os/dzień).

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, punkt wymiany walut (w recepcji), fryzjer
i usługi prania (płatne), sklepiki z pamiątkami, basen na dachu
z tarasem i jacuzzi, z którego roztacza się widok na wyspę Palm
Jumeirah (leżaki, materace, ręczniki i parasole – bezpłatne). Ponadto restauracje: główna Emarati N More (serwująca śniadania,
obiady i kolacje) i a’la carte Grill House (dodatkowo płatna), kawiarnia Caffe to Go (płatna), bary Arabic Majlis z przekąskami
i napojami (płatny), Ora Shisha & bar oraz klub nocny Fusion.

Pokoje
Hotel posiada ponad 300 pokoi. Pokoje standardowe (ok. 35 m2,
dla maksymalnie 2 osób dorosłych, łóżko typu king size lub 2 pojedyncze) z możliwością jednej dostawki i widokiem na okolicę,
wyposażone są w: łazienkę (WC, wanna lub prysznic, suszarka do
włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, telewizor, mini bar (płatny), sejf (bezpłatny), żelazko i deskę do prasowania (na życzenie dostarczane do pokoju), zestaw do parzenia
kawy i herbaty, internet (bezpłatne)

Wyżywienie
Śniadania (06:30-10:30) w formie bogatego bufetu serwowane
w restauracji głównej Emarati N More. Za dopłatą obiady (HB,
12:30-15:00) lub obiady (12:30-15:00) i kolacje (18:30-22:30, FB)
w formie bufetu serwowane w restauracji Emarati N More - napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje swoim gościom wiele atrakcji: siłownia, jacuzzi, sauna (bezpłatne), bilard (płatne), tenis stołowy (płatne), centrum
SPA z masażami (płatne). Niektóre z wymienionych mogą być
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KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2449
3120
Lipiec od
2570
3220
Sierpień od
2830
3520
Wrzesień od
2499
3199
Październik od
2999
4299
Cena za dziecko (2-5 lat) już od
2299

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4349
5470
4630
5720
5070
6220
4520
5699
5349
7520
2970

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2449 zł

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ibis Deira – Dubaj
Kategoria lokalna:

***

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

Położenie

Wyżywienie

Wygodny miejski hotel znanej międzynarodowej sieci Ibis,
położony w Dubaju w samym centrum dzielnicy Deira, gdzie
orientalna tradycja wspaniale łączy się z nowoczesną architekturą. Z hotelu można w kilka minut dojść do stacji metra (ok.
300 m). Lokalizacja obiektu jest wyśmienitym rozwiązaniem dla
wszystkich poszukujących wielkomiejskich atrakcji. Położony jest
naprzeciwko centrum handlowego City Centre Deira i w pobliżu
bazarów: Gold Souk oraz Spice Souk. Obiekt oddalony jest ok.
5 km od lotniska Dubai International Airport i ok. 70 km od międzynarodowego lotniska Dubaj Al Maktoum.

Śniadania serwowane w restauracji głównej w formie bufetu.
Możliwość dopłaty do obiadokolacji (HB) lub obiadów i kolacji
(FB) – serwowane w formie bufetu lub a’la carte, napoje dodatkowo płatne.

Plaża
Bezpłatny bus hotelowy do plaży Al Mamzar Beach Park (wyjazd
z hotelu 09:00, powrót do hotelu 11:00 i 14:00) - wejście odpłatne
(ok. 2 USD / os.) - w poniedziałki i środy wejście tylko dla kobiet
i dzieci (chłopcy do 6. roku życia), w pozostałe dni wstęp dla
wszystkich. Istnieje także możliwość skorzystania z plaży Jumeirah Beach - szeroka i piaszczysta z niezapomnianym widokiem
na Burj al Arab i kompleks wysp “The Palm” (dojazd komunikacją miejską - przystanek ok. 300 m od hotelu, przejazd trwa
ok.1 godz.; możliwy również dojazd taksówką). Serwis plażowy
dodatkowo płatny (ok. 20-25 USD/os.).

Do dyspozycji gości
Całodobowa. recepcja, sejf (za opłatą), lobby, winda, możliwość
wymiany walut, pralnia chemiczna (dodatkowo płatna) oraz garaż hotelowy. Goście hotelu mogą korzystać z restauracji głównej
serwującej śniadania oraz restauracji Bistro Domino (czynna 11:0023:00, płatna). Ponadto możliwość skorzystania z obiektów znajdujących się w sąsiednim hotelu Novotel Deira City Centre: restauracji
(dodatkowo płatna) i centrum fittnes oraz basenu (bezpłatnie).

Pokoje
Zakwaterowanie w ponad 360 standardowych pokojach. Niewielkie, ale wygodnie urządzone standardowe pokoje 2-osobowe bez
możliwości dostawki (w pokoju możliwe zakwaterowanie dodatkowo 1 dziecka do 3 lat, które korzysta z łóżka rodziców lub możliwość
wstawienia łóżeczka dziecięcego na życzenie), wyposażone w: łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), telefon, TV-sat., zestaw
do parzenia kawy i herbaty oraz centralnie sterowaną klimatyzację.

Program sportowy i animacyjny
Brak animacji na terenie hotelu. W sąsiednim hotelu Novotel Deira
City Centre można bezpłatnie skorzystać z siłowni i bsenu.

Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w lobby
i w pokojach.
www.accorhotels.com

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2349
2949
Lipiec od
2470
3030
Sierpień od
2730
3330
Wrzesień od
2399
2999
Październik od
2599
3449
Cena za dziecko (0-2 lat) już od
1599

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4199
5199
4470
5399
4899
5899
4349
5349
4599
6020
1599

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2349 zł
297

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Raha Beach Hotel – Abu Dhabi
Kategoria lokalna:

*****

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

Przy plaży

Royal

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

W dzielnicy Al Raha nieopodal legendarnego toru Formuły 1 oraz
centrum handlowego Al Raha Mall! Do lotniska międzynarodowego Dubai International Airport ok. 150 km, do lotniska Dubai Al
Maktoum ok. 110 km a do centrum Abu Dhabi ok. 20 min. jazdy.

Do dyspozycji basen, siłownia, sauna, jacuzzi (bezpłatne), ponadto (część z wymienionych dodatkowo płatna): siatkówka, squash,
aerobik, bilard, centrum sportów wodnych na plaży oraz centrum
SPA (dodatkowo płatne) a dla najmłodszych - brodzik, pokój gier
i zabaw, plac zabaw w ogrodzie, mini club Gazelle, a także specjalne menu w restauracji.

Plaża
Hotel położony tuż przy piaszczysto-żwirkowej plaży z laguną
i sztucznie usypaną wyspą. Leżaki, parasole i ręczniki bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Lobby z całodobową recepcją, mini centrum handlowe, bankomat,
kantor wymiany walut, usługi concierge. Hotel oferuje gościom
kilka restauracji m.in. główną Sevilla (z daniami europejskimi,
włoskimi oraz azjatyckimi), gdzie organizowane są wieczory tematyczne, La Piscine - z kuchnią międzynarodową, Azur - z kuchnią śródziemnomorską, ponadto bary: piano bar Black Pearl, dyskoteka Enigma (w hotelu jest serwowany alkohol). Goście mogą
korzystać z dwóch basenów - zewnętrznego oraz wewnętrznego
(basen wewnętrzny tylko dla dorosłych), a także z basenu dla
dzieci; leżaki i parasole przy basenach dostępne są bezpłatnie.
Ponadto - centrum SPA, salon fryzjerski (płatne dodatkowo).

Pokoje
Przestronne pokoje, mieszczące się w 2 skrzydłach budynku.
Wszystkie 2-osobowe (możliwość 1 dostawki) wyposażone w:
łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat, mini bar (za opłatą), sejf (bezpłatny), zestaw
do parzenia kawy i herbaty, czajnik, żelazko (bezpłatne). Pokoje
Superior o pow. 65 m2 z widokiem na okolicę oraz pokoje Gulf
View o pow. 55 m2 z widokiem na morze i balkonem lub tarasem.

Wyżywienie
Śniadania w restauracji głównej w formie bufetu. Za dopłatą obiadokolacje (HB) lub obiady i kolacje (FB) w formie bufetu, napoje
dodatkowo płatne. Możliwa dopłata do All Inclusive: śniadania,
obiady i kolacje w formie bufetu w restauracji głównej, kawa, herbata, lokalna woda mineralna, gazowane napoje bezalkoholowe,
lokalne piwo i wino oraz wybrane napoje alkoholowe serwowane
w szklankach podczas posiłków w restauracji głównej, w barze przy
basenie (w godzinach 11:00-23:00) oraz w barze Black Pearl (w
godzinach 17:00-23:00). Mini bar i room service dodatkowo płatne.
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Dla rodzin

Internet
Na terenie hotelu internet bezpłatny.
www.danathotels.com

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
3070
4399
Lipiec od
3170
4470
Sierpień od
3470
5020
Wrzesień od
3699
5649
Październik od
4899
8170
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1499

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5470
7699
5720
7899
6220
8720
6599
9870
8599
14070
1499

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3070 zł

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Bab Al Qasr – Abu Dhabi
Kategoria lokalna:

*****

Nowoczesny hotel, zlokalizowany przy plaży a jednocześnie blisko ciekawych atrakcji. Idealne rozwiązanie dla osób, które na własną rękę
pragną zwiedzić okolicę. Polecamy!
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Nowoczesny hotel położony niedaleko ekskluzywnej dzielnicy
Corniche w samym sercu Abu Dhabi, niedaleko Pałacu Prezydenckiego. Hotel łączy w sobie tradycyjną architekturę z udogodnieniami nowoczesności. Do Meczetu Szejka Zayeda ok. 20 km,
do lotniska międzynarodowego w Dubaju (Dubai International
Airport) ok. 160 km a lotniska Dubaj Al Maktoum ok. 120 km.

opcja All Inclusive lub opcja All Inclusive Premium. All Inclusive
i All Inclusive Premium nie obejmuje Mini baru i room service.
Napoje alkoholowe serwowane osobom powyżej 21 roku życia.

Program sportowy i animacyjny
Bogato wyposażone centrum fitness: siłownia (czynna dla gości
hotelowych przez 24 h), sauna, łaźnia i jacuzzi (bezpłatne). Ponadto za dodatkową opłata usługi w SPA Ayana.

Plaża

Internet

Prywatna, piaszczysta plaża hotelowa o dł. 140 m. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży dostępne bezpłatnie.

Bezprzewodowy Internet w całym obiekcie (bezpłatnie).
www.babalqasr.net

Do dyspozycji gości
36-piętrowy hotel, wybudowany w 2016 r. Całodobowa recepcja, winda, room service, 2 restauracje: główna Artisan Kitchen
z kuchnią międzynarodową i Limo z kuchnią latynoamerykańską/
peruwiańską, bary: Limo z muzyką latynoską oraz Loop przy basenie, kawiarnia w lobby Morjana oraz Fresh Basil z przekąskami
(nie serwuje napojów alkoholowych). Ponadto basen zewnętrzny
typu infinity ze słodką wodą (o pow. 316 m2, leżaki, parsole i ręczniki przy basenie bezpłatne), taras słoneczny, centrum fitness a za
dodatkową opłatą: wypożyczalnia samochodów, fryzjer, usługi
prania i prasowania.

Pokoje
Hotel oferuje 677 przestronnych, luksusowych pokoi, komfortowo urządzonych we współczesnym stylu ze spektakularnym
widokiem na okolicę. Wszystkie pokoje (dla maksymalnie 3 osób
dorosłych lub 2 osób dorosłych i 1 dziecka, z 1 dużym łóżkiem
lub 2 pojedynczymi, możliwa 1 dostawka) posiadają łazienkę
(prysznic i wanna, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, telewizor z płaskim ekranem, sejf
(bezpłatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, żelazko oraz mini
bar (płatny). Ponadto pokoje standardowe o pow. 41 m2 z częściowym (bocznym) widokiem na morze a pokoje Premier o pow.
43 m2 z widokiem na morze lub Pałac Prezydencki.

Wyżywienie
Śniadanie w formie bogatego bufetu serwowane w restauracji
głównej Artisan Kitchen (06:30-10:30). Możliwość dopłaty do
obiadokolacji (HB) lub obiadów i kolacji (FB) w formie bufetu (napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne). Ponadto za dopłatą

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
3020
4299
Lipiec od
3120
4370
Sierpień od
3420
4749
Wrzesień od
3070
4399
Październik od
3649
6270
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
2199

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5399
7520
5630
7720
6130
8349
5549
7770
6520
10799
2770

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3020 zł
299

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort – Abu Dhabi
Kategoria lokalna:

*****

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

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Hotel należący do jednej z najlepszych na świecie sieci hotelowych, położony w stolicy Emiratów Arabskich – Abu Dhabi.
Malowniczo rozlokowany nad laguną, tuż obok nadmorskiej
promenady, w niewielkiej odległości od centrum miasta i galerii
handlowych: Marina Mall oraz Madinat Zayed. Międzynarodowe
lotnisko w Dubaju (Dubai International Airport) oddalone o ok.
155 km a Dubaj Al Maktoum o ok. 120 km.

Dla rodzin

obejmujący śniadania, obiady i kolacje, a także wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe we wskazanych barach i restauracjach.

Program sportowy i animacyjny
Wieczorne show i muzyka na żywo w niektórych barach. Bezpłatnie dostępne są: siatkówka, siłownia i zajęcia sportowe, sauna,
łaźnia, jacuzzi, a za opłatą: zabiegi pielęgnacyjne w SPA, centrum
sportów wodnych na plaży. Dla najmłodszych – brodzik ze zjeżdżalnią, plac zabaw oraz mini klub.

Plaża

Internet

Hotel posiada własną, piaszczystą plażę, otoczoną niewielką zatoką. Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe bezpłatne.

Bezpłatny dostęp do internetu na terenie całego hotelu.
www.sheratonabudhabihotel.com

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przestronne lobby, windy, możliwość
wymiany walut, sklepy, niewielka biblioteka, pralnia (niektóre
z wymienionych dodatkowo płatne). Goście mogą korzystać z imponującego wachlarza restauracji (niektóre dodatkowo płatne):
głównej Flavours (kuchnia międzynarodowa), włoskiej La Mamma, meksykańskiej El Sombrero (z muzyką na żywo), libańskiej Al
Mayass. Ponadto bar Beach Comber (przekąski, napoje i shisha),
Cafe de Foyer (w lobby, domowe ciasta), pubu brytyjskiego The
Tavern, baru w ogrodzie The B Lounge, baru przy basenie oraz
Cloud Nine - Cigar Lounge & Coctail Bar (dodatkowo płatne) i klub
nocny Legends. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny zewnętrzne i brodzik dla dzieci, otoczone tarasem słonecznym oraz zadbanym ogrodem. Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe – bezpłatnie.

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w luksusowych pokojach, mieszczących się w 6-piętrowym budynku. Standardowe pokoje typu
Classic, z możliwością pojedynczej dostawki, wyposażone w:
łazienkę (wanna lub prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzację, telefon, tv-sat, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy
i herbaty a za opłatą – mini bar. Pokoje posiadają mini balkon
francuski z widokiem na okoliczne budynki.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej Flavors. Możliwa
dopłata do obiadokolacji (HB) lub obiadów i kolacji (FB) - posiłki
w restauracji głównej w formie bufetu, napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne. Za dopłatą również pakiet All Inclusive
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KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2870
3970
Lipiec od
2970
4049
Sierpień od
3270
4399
Wrzesień od
2930
4070
Październik od
3799
6249
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1599

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5049
6899
5299
7099
5799
7699
5230
7130
6699
10770
1599

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2870 zł

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ajman Saray – Ajman
Kategoria lokalna:

*****

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

Przy plaży

Royal

We dwoje

Położenie
Luksusowy hotel z malowniczym widokiem na turkusowe wody
Zatoki Perskiej, otoczony zadbanym ogrodem, zlokalizowany
w zachodniej części wybrzeża Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w najmniejszym emiracie - Ajman. Od międzynarodowego
lotniska w Dubaju (Dubai International Airport) dzieli go ok. 30
km, od portu lotniczego Dubaj-Al Maktoum ok. 90 km.

Plaża
Szeroka piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu. Serwis plażowy (parasole, leżaki i ręczniki plażowe) - bezpłatny.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, windy, możliwość wymiany walut,
bankomat, pralnia (dodatkowo płatna), usługi concierge, 5 restauracji, w tym tematyczne - serwujące m. in. owoce morza, dania
z grilla, specjały kuchni śródziemnomorskiej i libańskiej; a także
2 bary: Bab Al Bahr na plaży i Al Shorfa w lobby (niektóre z wymienionych dodatkowo płatne). Goście hotelu mogą korzystać z 2
basenów zewnętrznych oraz brodzika dla dzieci, otoczonych tarasem słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki plażowe - bezpłatne).

Pokoje
Hotel posiada 205 przestronnych i elegancko wyposażonych
pokoi ulokowanych w 12-piętrowym budynku. Pokoje 2-os. Deluxe z możliwością zakwaterowania maksymalnie 3 osób dorosłych (możliwość pojedynczej dostawki) lub 2 osób dorosłych
i 2 dzieci (pierwsze dziecko do 6 lat korzysta z łóżka rodziców.
drugie dziecko do lat 12 śpi na dostawce; możliwość tylko 1 dostawki), z łazienką (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzacją, TV-sat., telefonem, sejfem, zestawem do
parzenia kawy i herbaty, żelazkiem i mini barem (za dodatkową
opłatą). Wszystkie pokoje posiadają balkony oraz widok na miasto i marinę w Ajmanie (pokój z widokiem na Creek) lub na morze
(pokój z widokiem na morze). Istnieje możliwość zakwaterowania w apartamencie Al Dana Suites z osobną sypialnią i pokojem
dziennym oraz z widokiem na Creek.

Wyżywienie
Śniadania w formie urozmaiconego bufetu w wyznaczonej restauracji. Możliwość dopłaty do obiadokolacji (HB) - napoje do
posiłków i między posiłkami dodatkowo płatne - lub All Inclusive

Dla rodzin

(śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, ponadto lokalne alkohole, kawa, herbata, wybrane napoje bezalkoholowe, lokalna
woda mineralna serwowane w szklankach w wybranych barach
na terenie hotelu w godzinach 11:00-23:00).

Program sportowy i animacyjny
Bezpłatnie dostępna siłownia a za opłatą: sauna, łaźnia, SPA
GoCo, fryzjer i salon kosmetyczny oraz squash. Wieczorem, w wybranych restauracjach - muzyka na żywo. Dla najmłodszych gości:
plac zabaw, mini klub oraz brodzik.

Internet
W całym obiekcie dostęp do Internetu Wi-Fi bezpłatnie.
www.ajmansaray.com

KOD IMPREZY: ZEN

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Czerwiec od
2849
3949
Lipiec od
2949
4049
Sierpień od
3249
4380
Wrzesień od
2899
4049
Październik od
4120
6620
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
2449

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5099
6930
5349
7199
5849
7749
5270
7199
7299
11499
3320

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty we: wtorki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2849 zł
301

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

–› Wyloty z: Warszawa
–› Nowość

302

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Jordania
Aqaba
i Morze Martwe
Liban

Informacje ogólne
Wiza
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy
od daty powrotu do Polski.
Wiza jordańska stemplowana jest w paszporcie na lotnisku w Aqabie. Aby sprawnie
załatwić formalności związane z przekroczeniem granicy jordańskiej, najpóźniej na
5 dni przed wylotem, prosimy o dostarczenie następujących danych paszportowych: imię, nazwisko, data urodzenia,
narodowość, seria i numer paszportu, data
wydania i ważności paszportu (paszport
ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu
do kraju).
Czas
+ 1 godzina w stosunku do czasu polskiego
w okresie zimowym.

Turcja

Syria

Jordania
Libia

Egipt

Morze Martwe
Izrael

Język urzędowy
Arabski

JORDANIA

Egipt
Akaba

Waluta
Dinar jordański (JOD), 1 JOD = 1000 filsów;
przelicznik: 1 JOD = ok. 5,5 PLN; 1 EUR = ok.
0,8 JOD, 1 USD = ok. 0,7 JOD (kurs stały). Akceptowana jest większość popularnych kart
kredytowych. W kraju jest wiele bankomatów. Dolar amerykański (USD) - akceptowane są banknoty wydane po 2006 r.

Arabia
Saudyjska

Jordania to kraj, który zaskakuje różnorodnością. Oferuje szeroki wachlarz
możliwości zarówno plażowego jaki aktywnego wypoczynku, takie jak
safari po pustyni Wadi Rum czy nurkowanie na rafie koralowej. Pozwala na
odkrywanie śladów biblijno – historycznych w Petrze, na Górze Nebo czy
w Dżerasz. Kusi również piaszczystymi plażami nad Morzem Czerwonym
jak i pobytami pod znakiem SPA nad Morzem Martwym. Zachwyca swą
gościnnością i otwartością mieszkańców oraz iintryguje wieloma obliczami
Ammanu – miasta uznawanego za jedno z najstarszych na świecie, które
dziś jest tętniącą życiem metropolią o orientalnej urodzie.

W regionie
Aqaba
Kurort położony nad Morzem Czerwonym
naprzeciw izraelskiego Ejlatu w zatoce Aqaba
z 27 kilometrami linii brzegowej i uroczymi
piaszczystymi plażami (głównie hotelowymi).
To nadmorskie miasto tętni życiem i energią
młodych (jak większość populacji Jordanii)
mieszkańców. Aleja palmowa w centralnej jego
części prowadzi do wybrzeża z luksusowymi
hotelami znanych światowych marek. Tuż poza
miastem znajdziemy zatokę Tala Bay, skąd
wypływają luksusowe jachty do Egipskiej Taby
i gdzie można znaleźć spokojną oazę z piaszczystą plażą i rozłożystymi kurortami hotelowymi. Blisko stąd również do najpiękniejszych
jordańskich zakątków: pustyni Wadi Rum z
jej pomarańczowymi piaskami i księżycowym
krajobrazem oraz skarbu ukrytego i wykutego
w skalnym wąwozie – Petry.
Morze Martwe
Znajduje się ponad 400 metrów p. p. m., a tym
samym jest największą depresją na Ziemi. To
również najbardziej zasolony zbiornik wodny
na świecie, dzięki czemu kąpanie się w nim
jest łatwe nawet dla tych, którzy nie potrafią
pływać. Ogromne zasolenie wody sprawia, że
człowiek unosi się na jej powierzchni i może
bez trudu, np. czytać gazetę podczas kąpieli.
Warto czym prędzej zobaczyć, bo z roku na rok
jego powierzchnia znacząco się zmniejsza!

Elektryczność
230V / 50 Hz - w Jordanii występuje duże
zróżnicowanie gniazdek elektrycznych.
Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Jordanii
trwa od początku maja do końca października.
Telefony
Telefony komórkowe działają bardzo dobrze
w miastach, natomiast w rejonach pustynnych Jordanii zasięg może być bardzo słaby.
Rozmowy zagraniczne są bardzo drogie.
Koszty połączeń w roamingu prosimy
sprawdzać przed wyjazdem u operatora.

Madaba
Największe skupisko chrześcijan w Jordanii. To
tutaj znajduje się słynna mapa Ziemi Świętej
złożona z dwóch milionów elementów (w
kościele św. Jerzego). To zdecydowanie gratka
dla wszelkich amatorów mozajek i map.
Góra Nebo
To tutaj Mojżesz przyprowadził swój lud i pokazał im Ziemię Obiecaną. Przy dobrej pogodzie
podobno można zobaczyć stąd Jerozolimę w
Izraelu. Znajduje się tu kościół, pomnik z laską
Mojżesza i małe muzeum.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
opłaty lotniskowe, 7 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, obsługę polskiego przedstawiciela
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę
polskojęzycznego pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta
podczas pobytu i ubezpieczenie TU EUROPA SA
- wariant standard (KL, NNW i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: 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.

Orientacyjne ceny
Obiad w restauracji ok. 12- 15 JOD, piwo ok.
6-7 JOD, kawa ok. JOD, duża butelka wody
0,5 JOD. W sklepach spożywczych nie ma
możliwości zakupu alkoholu. W hotelach
w rejonie Akaby alkohol jest dostępny bez
problemu.
Wyloty
Wyloty z Warszawy. Zbiórka na 2 godz. przed
planowanym wylotem przy stanowisku Rainbow na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady.
Średnie temperatury
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Petra

Jordania
Aqaba
i Morze Martwe
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Petra
Jeden z siedmiu cudów świata - starożytne miasto wykute
w skale. Ukryte w górach Dżebel Harun w południowej Jordanii „różowo-czerwone skalne miasto”, to najcenniejszy zabytek
architektoniczny pozostawiony przez Nabatejczyków. W okresie
od III w. p.n.e do I w. n.e. Petra przeżywała pełnię rozkwitu, jako
stolica królestwa. Zapraszamy na wycieczkę, podczas której zobaczą Państwo z bliska to niesamowite miejsce. Wizyta rozpocznie
się od spaceru wąwozem As-Sik (można skorzystać z bryczek;
dodatkowo płatne), którego malownicze skalne korytarze zachwycą ciepłymi kolorami żółci, brązu i czerwieni oraz zaskoczą
unikatową formą i ponad 80-metrowymi pionowymi ścianami.

Na końcu wąwozu czekać na nas będzie Al-Chazna, zwany także
przez Beduinów „Skarbcem Faraona” – najbardziej rozpoznawalna z “budowli” znajdujących się w Petrze, ale nie jedyna, bo
od tego miejsca czeka na Państwa całe mnóstwo przepięknych
i unikatowych obiektów. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia.
Cena ok. 225 USD/os.
Petra, Wadi Rum i wieczór arabski
Zapraszamy na wycieczkę, podczas której odwiedzimy dwa najbardziej reprezentacyjne miejsca w Jordanii. Na początek czeka
nas wizyta w Petrze – niesamowitym skalnym mieście, które jest
uznawane za jeden z siedmiu cudów świata Przespacerujemy
się tu malowniczy wąwozem As-Sik, który krętymi skalnymi
korytarzami doprowadzi nas do starożytnego miasta Nabetej-

Jeżeli nigdy nie próbowałeś zataru, sumaku lub
falafela, musisz przyjechać do Jordanii. Tu nie
tylko morze jest czerwone ale i pustynia. Tylko
tu poczujesz się jak Indiana Jones patrząc na
skalne grobowce w Petrze. Nie umiesz pływać?
W Morzu Martwym nie musisz. Chcesz wybrać
się na dzień do Izraela? Ejlat zaprasza.
Katarzyna Napiórkowska
Rezydent Rainbow

Morze Martwe
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czyków, gdzie czekają na nas wykute w skale, klasztory, skarbce,
grobowce i wiele innych zachwycających obiektów. Następnie
przejazd na pustynię Wadi Rum. Odbędziemy tu ok. 1,5-godz.
ekscytującą przejażdżkę jeepami przez czerwono-złote piaski
pustyni pośród zjawiskowych formacji skalnych, które niejednokrotnie stanowiły scenerię wielu filmów, takich jak np. „Indiana
Jones” czy „Marsjanin”. Na koniec dnia wizyta w tradycyjnym
beduińskim obozowisku, gdzie odpoczniemy i zjemy kolację
(napoje dodatkowo płatne) przy akompaniamencie muzyki
arabskiej. Będzie możliwość skosztowani tradycyjnych potraw
oraz podziwiania tańca brzucha czy innych tańców arabskich.
Cena ok. 260 USD/os.

część statku jest zanurzona pod wodą, co pozwala na swobodne
podglądanie podwodnej fauny i flory. Cena ok. 30 USD/os.

Wadi Rum i wieczór arabski
Niezapomniana wyprawa na jedną z najpiękniejszych pustyń
świata – Wadi Rum. To fascynujące miejsce, zamieszkane po
dziś dzień przez koczowniczych Beduinów, niejednokrotnie stanowiło inspirację i naturalną scenerię wielu filmów, takich jak np.
„Indiana Jones” czy „Marsjanin”. Odbędziemy tu ok. 1,5-godz.
ekscytującą przejażdżkę jeepami przez czerwono-złote piaski
pustyni pośród zjawiskowych formacji skalnych. Na koniec dnia
czeka nas wizyta w tradycyjnym beduińskim obozowisku, gdzie
odpoczniemy i zjemy kolację (napoje dodatkowo płatne) przy
akompaniamencie muzyki arabskiej. Będzie możliwość skosztowani tradycyjnych potraw oraz podziwiania tańca brzucha czy
innych tańców arabskich. Cena ok. 125 USD/os.

Rezerwat Dana
Ogromny rezerwat biosfery UNESCO obejmujący cztery strefy
biogeograficzne. Rozciąga się od Morza Martwego aż do wysokości 1500 m n.p.m. Piękne miejsce z widokiem na dolinę pełną
jordańskiej przyrody.

Morze Martwe, Betania i gorące źródła
To propozycja przede wszystkim dla tych, którzy uwielbiają kąpiele morskie i słoneczne oraz relaks. Wyprawa rozpocznie się od
wizyty w gorących źródłach Ma’in, gdzie po chwili wytchnienia
przeznaczonej na kąpiel i relaks udamy się w dalszą drogę, do
miejsca chrztu Jezusa – Betanii nad Jordanem. To symboliczne
dla chrześcijan miejsce, położone nad Rzeką Jordan, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ze względu na
znajdujące się tu m. in. kościół prawosławny, ruiny kaplic, basen
chrzcielny i pochodzące z czasów wczesnego chrześcijaństwa
groty bizantyjskich ascetów i eremitów. Następnie udamy się
do najniżej położonego miejsca na Ziemi – Morza Martwego,
gdzie będzie czas na kąpiel oraz relaks. Ten najbardziej zasolony
zbiornik wodny na świecie umożliwia kąpiel nawet tym, którzy
nie potrafią pływać. Ogromne zasolenie wody sprawia, że człowiek unosi się na jej powierzchni i może bez trudu, np. czytać
książkę „pływając”. Na zakończenie wycieczki nastrojowa kolacja
w świetle zachodzącego słońca nad Morzem Martwym (napoje
dodatkowo płatne). Cena ok. 225 USD/os.
Rejs łodzią ze szklanym dnem
Rozwiązanie idealne dla tych, którzy nie mają ochoty zanurzać się
w wodzie, a pragną podziwiać bogatą rafę koralową Zatoki Aqaba. Rejs potrwa ok. 1,5 godziny, w tym czasie zobaczycie Państwo
nie tylko rafę, ale również jej barwnych mieszkańców. Podwodna

Pustynne safari quadami „Buggy”
Około godzinna przejażdżka quadami z napędem elektrycznym
typu „Buggy” na górzystych terenach w sąsiedztwie miasta Akaba z możliwością podziwiania wschodu lub zachodu słońca (do
wyboru jedna z dwóch pór dnia na odbycie przejażdżki). Piękne
widoki, off-road’owe pojazdy i dobra zabawa gwarantowane!
Cena ok. 45 USD/os.

Przyroda

Zwiedzanie
Amman
Największe miasto i stolica Jordanii. Miejsce, w którym tradycja
spotyka się z nowoczesnością. Zbudowane niegdyś na siedmiu
wzgórzach miasto, dziś zajmuje blisko trzy razy większy obszar.
Ze względu na dominację budynków z jasnego wapienia Amman zyskał sobie przydomek „białego miasta”. Znajdziecie tu
starożytne ruiny, zobaczycie meczet od środka lub udacie się na
zakupy do jednego z centrów handlowych.
Al – Karak
Drugi największy po Krak de Chevaliers w Syrii zamek krzyżowców w tej części świata. Skrywa wiele tajemnic i opowieści o wyprawach krzyżowych i rycerzach, takich jak Renald z Chatillon.
Dżerasz
Największe i jedne z najlepiej zachowanych ruin rzymskiego miasta na Bliskim Wschodzie, pochodzącego z czasów Aleksandra
Wielkiego. Można tu zobaczyć m. in. dwa teatry rzymskie, łaźnie,
świątynie Artemidy i Zeusa, łuk triumfalny czy zachwycające Cardo Maximus – tzw. „ulicę 600 kolumn”.
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Wadi Rum
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Intercontinental Aqaba Resort – Aqaba
Kategoria lokalna:

*****

Lokalizacja hotelu umożliwia łatwe poznawanie okolicy, a jednocześnie pozwala na oddawanie się błogiemu wypoczynkowi pośród zieleni,
przy imponującym lagunowym basenie lub na pięknej piaszczystej plaży - jedynej takiej w Aqabie. Doskonała sieć hotelowa i światowej
klasy serwis zapewnią idealne 5 – gwiazdkowe wakacje w Jordanii!
Przy plaży

Fit & Fun

Royal

We dwoje

Położenie
Malowniczo ulokowany nad morzem, stylowy obiekt należący do
międzynarodowej sieci “InterContinental”. Znajduje się w południowo-zachodniej części miasta Aqaba w jego nieco spokojniejszej strefie, lecz z bardzo dogodnym i bliskim dostępem do centrum z wieloma sklepami i restauracjami. Port lotniczy w Aqabie
ok. 10 km od hotelu.

Plaża
Prywatna piękna, piaszczysta plaża o długości ok. 300 metrów.
Leżaki, parasole i ręczniki - bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Elegancki hotel, urządzony w nowoczesnym stylu oferuje: 24-godzinną recepcję, jasne lobby, windy, szeroki wachlarz restauracji
i barów (niektóre dodatkowo płatne): restaurację główną Corniche (kuchnia międzynarodowa), restaurację Burj Al Hamam
(arabska), bar Martini’s Lounge, bar przy basenie The Beach
Front oraz Deli Cafe. Na terenie obiektu znajduje się rozległy lagunowy basen z wydzielonym jacuzzi oraz oddzielny brodzik dla
dzieci (okresowo podgrzewany zimą). Leżaki, parasole i ręczniki
bezpłatne. Dodatkowo w hotelu: sklepik z pamiątkami, centrum
fitness, SPA, przechowalnia bagażu, pralnia, parking.

Pokoje
W rozległym 5-piętrowym budynku znajduje się 255 pokoi.
Standardowe 2-os. są utrzymane w nowoczesnym, klasycznym
i eleganckim stylu. Wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic,
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (płatny). Większość
pokoi posiada balkon.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata do obiadokolacji (napoje dodatkowo płatne) lub pełnego wyżywienia “plus” (FB+) obejmującego śniadania, obiady
i kolacje oraz do wyboru kieliszek lokalnego wina lub szklankę lokalnego piwa lub napoju bezalkoholowego do obiadu/kolacji oraz
wodę, filiżankę kawy lub herbaty do każdego posiłku. Ponadto
voucher na 2 piwa dziennie/os., raz dziennie napój bezalkoholowy
w barze przy plaży i raz na pobyt butelka lokalnego alkoholu (do
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wyboru wino, whisky, wódka lub rum) na pokój. Pozostałe napoje
do posiłków oraz między posiłkami dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Sezonowo, kilka razy w tygodniu, w ciągu dnia i wieczorami lekki program animacyjny. Ponadto dostępne są: sauna, boisko do
siatkówki, tenis stołowy, gigantyczne szachy, dobrze wyposażona siłownia. Dla najmłodszych brodzik, nieduży plac zabaw oraz
pokój gier. Za opłatą: centrum SPA oraz znajdujące się w pobliżu
hotelu centrum sportów wodnych i centrum nurkowe.

Internet
Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatne.
www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/aqaba/aqjha/hoteldetail
KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
2749
4649
Czerwiec od
2449
4199
Lipiec od
2620
4699
Sierpień od
2699
4699
Wrzesień od
2830
4930
Październik od
2770
4949
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1249
Dopłata do All Inclusive od
1050

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5599
8770
5099
8020
5220
8699
5520
8849
5730
9249
5630
9270
1270
2100

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2449 zł
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Tala Bay Resort – Aqaba
Kategoria lokalna:

*****

Rzoległy kompleks hotelowy ze znakomitą lokalizacją tuż przy plaży w bliskim zasięgu miasta i lotniska, tworzy swego rodzaju wakacyjne
miasteczko. To idealna propozycja na komfortowy relaks w spokojnej, w urokliwej okolicy, ze wszystkimi udogodnieniami.
Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Komfortowy resort, część kompleksu hotelowo-rezydencjonalnego Tala Bay. Położony jest w zacisznej okolicy, ok. 15 km od
Aqaby (bus z hotelu do centrum Aqaby). W pobliżu znajduje się
kilka sklepów oraz nadmorska promenada i marina. W zasięgu
ok. 2 godzin jazdy samochodem znajduje się Petra, a ok. 1 godz.
- Wadi Rum. Lotnisko w Aqabie dzieli od hotelu ok. 25 km.

brzucha. Dla najmłodszych brodzik, mini klub oraz opiekunka
(płatne). Za opłatą: centrum SPA oraz znajdujące się w pobliżu
hotelu centrum sportów wodnych i centrum nurkowe.

Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.talabay.net

Plaża
Bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży z łagodnym
zejściem do morza (przy linii z wodą żwirek) oraz pomostem.
Parasole, leżaki, i ręczniki bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Wygodny hotel z wnętrzami urządzonymi w arabskim stylu oferuje: 24h recepcję, lobby, windy, restaurację główną Aziab z tarasem (kuchni lokalna i międzynarodowa), bar/restaurację Heat
Wave, lobby bar Kenzi, bar Sunset (na dachu), plażowy bar Oasis,
bar Baywatch przy basenie oraz swim-up bar Dugout (niektóre
z wymienionych barów i restauracji dodatkowo płatne), 4 baseny zewnętrzne (1 z nich podgrzewany sezonowo) w tym jeden
typu infinity, jacuzzi oraz brodzik dla dzieci. Dodatkowo: punkt
wymiany walut, przechowalnia bagażu, sklepik z pamiątkami,
SPA (płatne).

Pokoje
Resort składa się z kilku 2- i 3-piętrowych budynków, w których
mieści się 336 pokoi. Standardowe mają ok. 32 m2 powierzchni
(dla maksymalnie 3 osób). Wyposażone w: łazienkę (wanna lub
prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (płatny).
Większość pokoi posiada balkon lub taras, widok na góry, ogród
lub basen.

Wyżywienie
Śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatego bufetu w hotelowej restauracji głównej Aziab (napoje dodatkowo płatne do
posiłków oraz między posiłkami)

Program sportowy i animacyjny
Siłownia, siatkówka plażowa, zajęcia yogi, piłka wodna. Sezonowo, kilka razy w tygodniu w ciągu dnia lekki program animacyjny
oraz okazjonalnie wieczorami muzyka na żywo i pokazy tańca

KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
2470
3849
4399
6699
Czerwiec od
2499
3849
4430
6699
Lipiec od
2849
4299
4930
7349
Sierpień od
2449
3749
4349
6520
Wrzesień od
2549
3920
4520
6799
Październik od
2449
3799
4349
6599
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
949
970

7

dni

14

dni

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2449 zł
307

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Kempinski Hotel Aqaba – Aqaba
Kategoria lokalna:

*****

Znana na całym świecie sieć Kempiński gwarantuje luksusowy i błogi wypoczynek. Wspaniała kuchnia, przyjemnei nowoczesne jasne
wnętrza oraz piaszczysta plaża na wyciągnięcie ręki, to wszystko sprawia, że spędzą tu Państwo niezapomniany urlop - serdecznie
polecamy!
Przy plaży

Royal

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel należy do międzynarodowej, renomowanej sieci hotelowej
Kempinski. Znajduje się w południowo-zachodniej części miasta
Aqaba, z dogodnym i bliskim dostępem do jego centrum z wieloma sklepami i restauracjami. Hotel położony jest bezpośrednio
przy prywatnej plaży. Port lotniczy w Aqabie ok. 11 km od hotelu.

Na terenie hotelu można skorzystać z jednego z kilku basenów,
siłowni, sauny lub jacuzzi. Dla najmłodszych przygotowano podgrzewany brodzik oraz pokój zabaw. Za opłatą: zabiegi w centrum
SPA oraz centrum sportów wodnych przy plaży.

Plaża

Wi-Fi na terenie całego hotelu bez opłat.
www.kempinski.com/en/aqaba/hotel-aqaba

Prywatna zadbana, piaszczysta plaża (szerokość ok. 250 m), znajduje się bezpośrednio przed hotelem, oferując nieograniczony
dostęp do ciepłych wód Morza Czerwonego. Leżaki, parasole oraz
ręczniki plażowe dostępne są bezpłatnie.

Internet

Do dyspozycji gości
Imponujący, nowoczesny hotel z jasnymi, przytulnymi wnętrzami
wykończonymi drewnem, oferuje swoim gościom: 24-godzinną
recepcję, przestronne lobby, 5 wind, bogaty wybór restauracji
i barów (niektóre dodatkowo płatne): restaurację główną AM
PM z tarasem z widokiem na morze (kuchnia międzynarodowa),
restaurację Fish In (owoce morza), restaurację The Walk (kuchnia
włoska) oraz 3 bary. Pomiędzy budynkiem hotelowym a plażą
znajduje się duża strefa basenowa z rozległym basenem typu
“infinity”, jacuzzi oraz brodzikiem dla dzieci (podgrzewane sezonowo). Leżaki, parasole i ręczniki przy basenach i na plaży bez
opłat. Dodatkowo w hotelu: przechowalnia bagażu, duże centrum
konferencyjne, usługi concierge, pralnia, siłownia, duże SPA.

Pokoje
W dużym nowoczesnym 6-piętrowym budynku hotelowym
znajduje się 200 stylowo i nowocześnie urządzonych pokoi
i apartamentów. Pokoje deluxe 2-os. (z możliwością 1 dostawki
dla maksymalnie 2 dzieci) przestronne i jasne. Wyposażone są w:
łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów, zestaw
mini kosmetyków), klimatyzację, TV-sat., telefon, sejf, mini bar,
oraz balkon. Większość pokoi posiada widok na Zatokę Aqaba.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata do obiadokolacji (HB) lub do pełnego wyżywienia
(FB) obejmującego śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu
lub wybór z menu we wskazanej restauracji. Napoje do posiłków
oraz między posiłkami dodatkowo płatne.
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KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
3849
6830
6770
11749
Czerwiec od
4170
7249
7299
12449
Lipiec od
4199
7249
7270
12370
Sierpień od
4049
7020
7099
12070
Wrzesień od
4230
7770
7399
13320
Październik od
4949
8949
8599
15299
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
2399
3899
dopłata do HB od
1470
2940		

7

dni

14

dni

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3849 zł

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Beau Rivage By SolYMar – Aqaba
Kategoria lokalna:

****

Kameralny i urokliwy, niedawno wybudowany (w 2016 r.) hotel przypadnie do gustu wszystkim, którzy pragną relaksu z dala od zgiełku
miasta. Hotel położony w pobliżu Tala Bay Resot - przejście przez lokalną uliczkę. Szczególnie polecamy parom. Smaczna kuchnia, miła
obsługa i bliskość centrów nurkowych dodatkowo umilą beztroskie wakacje w Jordanii.
We dwoje

Położenie
Hotel należy do popularnej w krajach arabskich grupy hotelowej
“Jaz”. Zlokalizowany ok. 15 km na południe od miasta Aqaba,
w spokojnej okolicy, z zachwycającym widokiem na Zatokę Aqaba i pobliskie góry. W pobliżu znajduje się kompleks Tala Bay
z kilkoma sklepami i urokliwą mariną. Trzy razy dziennie kursuje
bezpłatny bus hotelowy do Aqaby. Port lotniczy w Aqabie leży
w odległości ok. 28 km od hotelu.

w wyznaczonym barze (na ogół przy basenie) na terenie hotelu
w godzinach 11:00-23:00.

Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu można skorzystać z 2 basenów ze słodką wodą
lub jacuzzi. Ponadto dostępne: boisko do siatkówki, rzutki, boccia
oraz sezonowo w ciągu dnia lekki program animacyjny. Za opłatą, znajdujące się w pobliżu hotelu centrum sportów wodnych
i centrum nurkowe.

Plaża

Internet

Hotel położony jest na niewielkim wzniesieniu niecałe 600 m od
wybrzeża i publicznej plaży. Dla gości hotelowych dostępna jest
prywatna plaża w oddalonym o niecałe 2 km Hotelu Berenice
Beach Club, z bezpłatnymi leżakami i ręcznikami plażowymi. Na
plaże 3 razy dziennie kursuje bezpłatny bus hotelowy.

Dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu bez opłat.
www.jazhotels.com/Aqaba/hotels/solymar-beau-rivag-hotel.aspx

Do dyspozycji gości
Hotel oferuje: 24-godzinną recepcję, lobby, restaurację główną Le
Chateaux (dania kuchni międzynarodowej serwowane w formie
bufetu), lobby bar Le Brasserie i bar przy basenie Le Coquillage (niektóre dodatkowo płatne). Na terenie hotelu znajdują się
2 baseny zewnętrzne ze słodką wodą oraz jacuzzi otoczone tarasem słonecznym (leżaki, parasole i ręczniki basenowe w cenie).
Dodatkowo w hotelu: boisko do siatkówki, sklepik z pamiątkami,
parking oraz możliwość wynajmu auta.

Pokoje
W 3-piętrowym budynku hotelowym, zbudowanym na planie litery “U” mieści się 105 przytulnych, komfortowo urządzonych pokoi. Standardowe pokoje z możliwością zakwaterowania 2 osób
dorosłych i 1 dziecka do 12 lat lub 2 dzieci do 6 lat. Wszystkie
pokoje wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, sejf, mini bar
(za dodatkową opłatą), balkon lub taras.

Wyżywienie
Śniadanie oraz obiadokolacje w formie bogatego bufetu (napoje dodatkowo płatne) lub za dopłatą All Inclusive – śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-14:30) i kolacje (19:00-21:30)
w formie bufetu, wybrane napoje bezalkoholowe oraz lokalne
alkohole serwowane w restauracji głównej do posiłków oraz

KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
2170
3249
Czerwiec od
2299
3449
Lipiec od
2330
3470
Sierpień od
2049
2920
Wrzesień od
2270
3370
Październik od
2270
3480
Dopłata do All Inclusive od
294

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3899
5699
4099
6020
4070
5970
3599
5049
4049
5899
4049
6070
588

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2049 zł
309

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Marina Plaza Hotel – Aqaba
Kategoria lokalna:

****

Ten przyjemny hotel doskonale sprawdzi się na beztroski wypoczynek zarówno dla rodzin jak i dla par. Przyjazna atmosfera oraz malownicza
lokalizacja w zacisznym miejscu, z łatwym dostępem do jednej z piękniejszych plaż nad Zatoką Aqaba.
We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Zlokalizowany w spokojnej okolicy, ok. 15 km od miasta Aqaba,
tuż obok kompleksu Tala Bay. W sąsiedztwie znajduje się kilka
sklepów, restauracji oraz niewielka promenada i marina. Kilka
razy dziennie kursuje z hotelu bezpłatny bus hotelowy do centrum Aqaby. Port lotniczy w Aqabie leży w odległości ok 25 km.

Plaża
Hotel znajduje się w drugiej linii zabudowy, ok. 250 m od wybrzeża. Goście hotelowi mogą korzystać z prywatnej plaży “The
Beach Club” znajdującej się w strefie rezydencjonalnej kompleksu
Tala Bay (ok. 2-3 minuty spacerem od hotelu). Leżaki, parasole
bezpłatnie.

datkowo płatne: markowe alkohole, świeżo wyciskane soki i inne
niewymienione napoje, a także posiłki w restauracjach a la carte.

Program sportowy i animacyjny
Dostępna jest mała siłownia, sauna, zajęcia yogi, siatkówka plażowa, tenis stołowy oraz sezonowo, kilka razy w tygodniu w ciągu
dnia lekki program animacyjny. Dla najmłodszych przygotowano
brodzik oraz zajęcia w mini klubie. Za opłatą: bilard, SPA oraz
znajdujące się w pobliżu hotelu centrum sportów wodnych i centrum nurkowe, możliwość wynajęcia opiekunki.

Internet
WiFi bezpłatne w lobby.
www.talabay.net

Do dyspozycji gości
Hotel zbudowany w stylu arabskiej wioski oferuje gościom: 24h
recepcję, lobby, restaurację główną Solero (kuchnia międzynarodowa) oraz (dodatkowo płatne) namiot beduiński z fajką wodną,
bar przy basenie Sea Horse i lobby bar Corner. Ponadto 2 baseny
(1 z nich podgrzewany sezonowo) oraz brodzik dla dzieci (leżaki,
parasole i ręczniki bezpłatnie). Dodatkowo: sklepik z pamiątkami,
nieduże SPA, pralnia.

Pokoje
Hotel składa się z kilku 2-piętrowych budynków zbudowanych
na planie owalu (brak windy). Mieści się w nich 260 skromnie
urządzonych pokoi. Standardowe 2 os z możliwością dostawki dla
1 dziecka do 12 lat lub 2 do 6 lat. Pokoje wyposażone w: łazienkę
(wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację,
TV-sat., telefon, sejf, mini bar (za dodatkową opłatą). Większość
pokoi posiada niewielki balkon lub taras (widok na góry od strony
drogi).

Wyżywienie
Śniadanie oraz obiadokolacje w formie bogatego bufetu w restauracji głównej Solero (napoje dodatkowo płatne) lub za dopłatą All Inclusive – śniadania (07:00-10:30), obiady (13:00-15:30)
i kolacje (19:00-22:30) w formie bufetu, wybrane napoje bezalkoholowe, kawa, herbata serwowane w restauracji głównej do
posiłków oraz między posiłkami. Lokalne alkohole (piwo, wódka,
whisky) dostępne w wyznaczonym barze na terenie hotelu w godzinach 11:00-17:00 i 19:00-23:00 (poza porami posiłków). Do-
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KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
2249
3420
4020
5970
Czerwiec od
2299
3449
4099
6020
Lipiec od
2549
3770
4430
6470
Sierpień od
2249
3349
4020
5849
Wrzesień od
2349
3499
4199
6099
Październik od
2220
3399
3970
5930
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
849
870

7

dni

14

dni

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2220 zł

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

City Tower Hotel Aqaba – Aqaba
Kategoria lokalna:

***

+

City Tower to świetna propozycja dla osób, które poszukują hotelu w przystępnej cenie i dogodnej, centralnej lokalizacji miejskiej,
umożliwiającej samodzielne zwiedzanie zarówno Aqaby jak i dalszych zakątków zachwycającej Jordanii.
We dwoje

Położenie
Niewielki hotel miejski położony w południowej części miasta
Aqaba, w bliskiej odległości od jego centrum z wieloma sklepami
i restauracjami. W zasięgu niecałych 2 godzin jazdy samochodem znajduje się Petra, a ok. 1 godziny - Wadi Rum. Port lotniczy
w Aqabie położony jest ok. 11 km od hotelu.

Plaża
Najbliższa plaża znajduje się ok. 750 m od hotelu i jest to publiczna plaża piaszczysta o długości ok. 400 m. Możliwość wynajęcia
serwisu plażowego (leżaki, parasole) za dodatkową opłatą. Hotel
nie posiada prywatnej plaży.

Do dyspozycji gości
Hotel oferuje swoim gościom: 24-godzinną recepcję, lobby,
2 windy, przechowalnię bagażu, punkt wymiany walut, restaurację główną (dania kuchni międzynarodowej w formie bufetu)
oraz basen wewnętrzny i saunę. Dodatkowo dostępne za opłatą:
parking, pralnia.

Pokoje
W 6-piętrowym budynku hotelowym znajduje się ponad 70 jasnych i schludnych pokoi. Standardowe pokoje 2-os. (możliwość
zakwaterowania dodatkowo 1 dziecka do 12 lat lub 2 dzieci do lat
6) wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, sejf oraz mini bar
(dodatkowo płatny). Większość pokoi posiada widok na miasto.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata
do obiadokolacji, lub pełnego wyżywienia (FB) - napoje do posiłków i między posiłkami dodatkowo płatne. Uwaga! W hotelu
nie serwuje się alkoholu.

Program sportowy i animacyjny
Możliwość skorzystania z hotelowego basenu wewnętrznego oraz
sauny. Brak animacji na terenie hotelu. W sąsiedztwie hotelu znajdują się liczne sklepy i restauracje, a przy najbliższej publicznej
plaży znajduje się centrum sportów wodnych (za opłatą).

Internet
Wi-Fi na terenie hotelu dostępne bez opłat.
www.city-tower.aqaba-hotels-jo.com/pl/

KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1749
2399
3199
4270
Czerwiec od
1770
2420
3220
4299
Lipiec od
1820
2449
3220
4270
Sierpień od
1749
2349
3199
4199
Wrzesień od
1820
2449
3299
4349
Październik od
2049
3049
3699
5349
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1499
2020
dopłata do HB od
294
588		

7

dni

14

dni

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1749 zł
311

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Dweik Hotel 3 – Aqaba
Kategoria lokalna:

***

Niewielki, bazowy hotel miejski z doskonałą lokalizacją w centrum tętniącej życiem Aqaby, to propozycja idealna na budżetowe wakacje
dla osób pragnących samodzielnie eksplorować miasto i jego okolicę. Sprawdzi się również idealnie jako baza wypadowa do zwiedzania
dalszych zakątków Jordanii.
We dwoje

Położenie
Kameralny hotel miejski położony w samym centrum Aqaby.
W jego sąsiedztwie znajduje się meczet oraz liczne sklepy i restauracje. W zasięgu niecałych 2 godzin jazdy samochodem znajduje się Petra, a ok. 1 godziny - Wadi Rum. Port lotniczy w Aqabie
oddalony jest o ok. 11 km od hotelu.

Plaża
Najbliższa plaża znajduje się ok. 950 m od hotelu i jest to publiczna, piaszczysta plaża o długości ok. 400 m. Możliwość wynajęcia
serwisu plażowego (leżaki, parasole) za dodatkową opłatą. Hotel
nie posiada prywatnej plaży.

Do dyspozycji gości
Hotel oferuje swoim gościom: 24-godzinną recepcję, lobby,
2 windy, przechowalnię bagażu, punkt wymiany walut oraz
restaurację główną (dania kuchni międzynarodowej w formie
bufetu). Za opłatą Goście hotelowi mogą skorzystać z pralni oraz
wypożyczalni samochodów.

Pokoje
W 6-piętrowym budynku hotelowym znajduje się 48 przytulnych
pokoi. Standardowe pokoje 2-os. (z możliwością dostawki dla 1
dziecka do 12 lat, lub 2 dzieci do 6 lat) wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), klimatyzację,
TV-sat., telefon, sejf oraz mini bar (dodatkowo płatny). Większość
pokoi posiada widok na miasto.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata
do obiadokolacji, lub obiadów i kolacji (napoje dodatkowo płatne). Uwaga! W hotelu nie serwuje się alkoholu.

Program sportowy i animacyjny
Brak animacji na terenie hotelu. W sąsiedztwie hotelu znajduje
się wiele sklepów i restauracji, a przy najbliższej publicznej plaży
znajduje się centrum sportów wodnych (za opłatą).

Internet
Wi-Fi na terenie hotelu dostępne bez opłat.
www.dweik-hotel-3.aqaba-hotels-jo.com/pl/

KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
1820
2520
Czerwiec od
1849
2549
Lipiec od
1899
2570
Sierpień od
1799
2470
Wrzesień od
1880
2580
Październik od
1820
2549
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1549
Dopłata do HB od
364

7

dni

14

dni

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1799 zł
312

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
3299
4470
3349
4520
3349
4470
3270
4399
3399
4570
3299
4520
2149
728

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Crowne Plaza Dead Sea – Morze Martwe
Kategoria lokalna:

*****

Największy hotel nad Morzem Martwym z dogodną lokalizacją przy obszernej plaży i z ładnie zagospodarowanym terenem. Profesjonalny
serwis oraz wyjątkowa dbałość o zadowolenie z pobytu każdego z Gości, to główne wyróżniki tego hotelu. Eleganckie, przestronne pokoje,
zapewnią każdemu komfortowy wypoczynek nad Morzem Martwym.
Przy plaży

Fit & Fun

Royal

We dwoje

Położenie
Szykowny i nowoczesny hotel sieci Intercontinental (“IHG”). Położony na obszernym terenie na północno-wschodnim wybrzeżu
Morza Martwego. W zasięgu ok. 2 km znajduje się nieduże centrum handlowe, a ok. 60 km od hotelu zlokalizowana jest stolica
Jordanii - Amman z licznymi sklepami i restauracjami. W promieniu ok. 50 km dostępne liczne turystyczne atrakcje jak Góra Nebo,
Madaba czy Betania. Port lotniczy w Aqabie ok. 265 km od hotelu.

Plaża
Hotel posiada własną zadbaną, dużą piaszczysto-żwirową plażę
(zalecane obuwie kąpielowe), która jest jedną z najdłuższych prywatnych plaż nad Morzem Martwym. Do plaży można zjechać
windą. Leżaki, parasole oraz ręczniki bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Hotel zbudowany w formie wioski wakacyjnej z jasnymi, eleganckimi wnętrzami. Oferuje: 24h recepcję, lobby, 8 wind, szeroki
wybór restauracji i barów (niektóre dodatkowo płatne): restaurację główną Ambrosia (międzynarodowa), restaurację Burj Al
Hamam (libańska), restaurację El Grito (meksykańska), restaurację Promenade oraz lobby bar Rabbel i bar przy basenie Aqua.
Ponadto 2 baseny - jeden, “The Lake” zajmuje ok. 5500 m2 pow.
w centralnej części terenu hotelowego (sezonowo podgrzewany),
drugi typu “infinity”, przeznaczony jest tylko dla dorosłych. Dla
dzieci brodzik (podgrzewany sezonowo). Dodatkowo: centrum
fitness, duże SPA z basenami wewnętrznymi, przechowalnia
bagażu, pralnia.

wienia “plus” (FB +) obejmującego śniadania, obiady i kolacje
oraz kieliszek lokalnego wina lub szklankę lokalnego piwa do
obiadu/kolacji oraz wybrane napoje bezalkoholowe serwowane
do posiłków. Pozostałe napoje do posiłków oraz między posiłkami
dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Dostępne są jacuzzi, boiska do siatkówki, siłownia. Kilka razy w tygodniu, wieczorami prowadzony jest lekki program animacyjny.
Dla dzieci pokój zabaw oraz mini klub. Za opłatą: bogate centrum
SPA z 3 basenami wewnętrznymi (1 ze słoną wodą) oraz sauną.

Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/swemieh/nscjo/hoteldetail
KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
3220
5399
Czerwiec od
3270
5430
Lipiec od
3299
5449
Sierpień od
3170
5270
Wrzesień od
3320
5970
Październik od
4070
7149
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
1499
Dopłata do All Inclusive od
910

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5720
9349
5799
9399
5770
9349
5630
9149
5899
10299
7130
12299
2170
1820

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Pokoje
420 pokoi rozlokowanych w kilku 2- i 3-piętrowych budynkach
w stylu arabskim. Standardowe 2-os. (z możliwością 1 dostawki)
są utrzymane w nowoczesnym, a zarazem klasycznym, eleganckim stylu. Wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC,
suszarka do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, sejf, mini bar (wybrane napoje bezalkoholowe i przekąski w cenie, pozostałe za dodatkową opłatą).
Większość pokoi posiada balkon lub taras.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata
do obiadokolacji (napoje dodatkowo płatne) lub pełnego wyży-

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3170 zł
313

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea – Morze Martwe
Kategoria lokalna:

*****

Stylowy i bardzo elegancki hotel, oferujący swoim Gościom przepiękny ogród usiany lagunami, wodospadami i prywatnymi basenami,
gdzie pośród palm i drzew oliwnych każdy znajdzie dla siebie oazę spokoju i relaksu. Dodatkowo zróżnicowana i smaczna kuchnia oraz
serwis na najwyższym poziomie dopełnią komfortowego wypoczynku o 5-gwiazdkowym standardzie.
Przy plaży

Fit & Fun

Royal

We dwoje

Położenie

Wyżywienie

Światowej klasy hotel należy do znanej i renomowanej sieci
hotelowej Kempinski. Położony jest na dużym terenie na północno-wschodnim wybrzeżu Morza Martwego. Stolica Jordanii,
Amman z licznymi sklepami i restauracjami znajduje się ok. 55 km
od hotelu, a w promieniu ok. 50 km dostępne są takie atrakcje
turystyczne jak Góra Nebo, Madaba czy Betania. Port lotniczy
w Aqabie ok. 265 km od hotelu.

Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata
do obiadokolacji, lub obiadów i kolacji (napoje dodatkowo płatne).

Plaża
Hotel posiada własną dość długą piaszczysto-żwirową plażę
(zalecane obuwie kąpielowe). Leżaki, parasole oraz ręczniki
bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Ekskluzywny hotel składający się z budynku głównego i rozsianych
po całym terenie 1-piętrowych willi. Oferuje: 24-godzinną recepcję,
lobby, windy, szeroki wybór restauracji i barów (niektóre dodatkowo płatne): restaurację główną The Obelisk (międzynarodowa),
restaurację The Codes (tajska), restaurację Ashur Pizza & Grill
(śródziemnomorska), zlokalizowaną przy basenie restaurację/bar
Akkad (przekąski) oraz 4 bary. Ponadto 9 basenów, w tym basen
typu “infinity” (okresowo podgrzewany) i brodzik dla dzieci, duży
basen lagunowy oraz mniejsze baseny prywatne dostępne tylko
dla gości willi. Dodatkowo: siłownia, jedna z największych stref
SPA nad Morzem Martwym, kort tenisowy, przechowalnia bagażu, fryzjer, wypożyczalnia samochodów (niektóre z wymienionych
dodatkowo płatne).

Program sportowy i animacyjny
Sezonowo prowadzony lekki program z muzyką na żywo. Na terenie hotelu można skorzystać z kilku basenów, siłowni lub kortu
tenisowego. Dla najmłodszych przygotowano podgrzewany
brodzik, pokój zabaw oraz zajęcia w mini klubie. Za opłatą: komfortowe centrum SPA z basenami wewnętrznymi, sauną i jacuzzi
oraz zajęcia z instruktorem fitness.

Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.kempinski.com/en/dead-sea/hotel-ishtar
KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
3899
6699
Czerwiec od
4199
7280
Lipiec od
4220
7280
Sierpień od
4099
7099
Wrzesień od
4270
7849
Październik od
4999
9070
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
2770
Dopłata do HB od
2940

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
6849
11530
7349
12420
7299
12420
7199
12199
7470
13449
8699
15499
4670
5880

Długość pobytu: 7 lub 14 dni

Pokoje
Ośrodek zbudowany w formie wakacyjnej wioski oferuje 345
pokoi i apartamentów. Pokoje superior 2-os., ulokowane w budynku głównym po przeciwnej stronie od recepcji (z możliwością
1 dostawki) są utrzymane w nowoczesnym, a zarazem klasycznym
i eleganckim stylu. Wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic,
WC, suszarka do włosów, zestaw mini kosmetyków), klimatyzację, TV-sat., telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, mini
bar (w cenie wybrane napoje bezalkoholowe, piwo i przekąski),
balkon lub taras. Większość pokoi posiada widok na ogród lub
strefę basenową.
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Wyloty w: poniedziałki
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3899 zł

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Holiday Inn Resort Dead Sea – Morze Martwe
Kategoria lokalna:

*****

Sprawdzona sieć hotelowa przekłada się na dobre opinie i zadowolenie Gości z pobytu w Holiday Inn Resort Dead Sea. To dobry wybór
zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi. Duża strefa basenowa położona, zadbana plaża i bezpośredni dostęp do Morza Martwego, pozwolą
na beztroski relaks.
Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Komfortowy hotel należący do grupy Intercontinental (“IHG”).
Położony jest na obszernym terenie na północnym brzegu Morza
Martwego w spokojnej okolicy w sąsiedztwie kilku innych hoteli.
Około 50 km od hotelu znajduje się Amman z licznymi sklepami
i restauracjami. Port lotniczy w Aqabie ok. 270 km od hotelu.

Na terenie hotelu można skorzystać z kilku basenów, jacuzzi,
sauny lub dobrze wyposażonej siłowni. Kilka razy w tygodniu
(sezonowo), w ciągu dnia i wieczorami prowadzony jest lekki
program animacyjny. Dla najmłodszych dostępny jest brodzik
oraz zajęcia w mini klubie. Za opłatą: strefa SPA (masaże i zabiegi pielęgnacyjne).

Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy żwirkowo-piaszczystej
plaży (wejście do morza żwirowo-kamieniste; zalecane obuwie
kąpielowe). Leżaki, parasole oraz ręczniki bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Hotel zbudowany w formie wakacyjnej wioski oferuje: 24-godzinną recepcję, lobby, restaurację główną Al-Deera (międzynarodowa), restaurację Shrak (jordańska), restaurację Below 393
(fusion), restaurację/bar Horizon Terrace (owoce morza) oraz bar
przy basenie i lobby bar (restauracje tematyczne oraz niektóre
bary dodatkowo płatne). Ponadto 3 baseny zewnętrzne (1 podgrzewany sezonowo) oraz jacuzzi i brodzik dla dzieci. Dodatkowo
(część płatna): siłownia, SPA, przechowalnia bagażu, punkt wymiany walut, sklepik z pamiątkami, pralnia.

Pokoje
Obiekt składa się z budynku głównego (z windą) i kilku 1-piętrowych budynków bocznych (bez windy), w których rozmieszczono
202 pokoje. Standardowe pokoje 2-os. (z możliwością 1 dostawki)
są urządzone gustownie i nowocześnie. Wszystkie wyposażone
są w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów, zestaw mini kosmetyków), indywidualnie sterowaną klimatyzację,
TV-sat., telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, mini bar
(woda w cenie, pozostałe za dodatkową opłatą), balkon lub taras.
Pokoje są z widokiem na okolicę i strefę hotelową.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Możliwa dopłata do obiadokolacji (HB - napoje dodatkowo płatne)
lub pełnego wyżywienia “plus” (FB +) obejmującego śniadania,
obiady i kolacje oraz kieliszek lokalnego wina lub szklankę lokalnego piwa do obiadu/kolacji oraz wybrane napoje bezalkoholowe
serwowane do posiłków. Pozostałe napoje do posiłków oraz między posiłkami dodatkowo płatne.

Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/dead-sea/ddljo/
hoteldetail

KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
3099
5099
Czerwiec od
3099
5130
Lipiec od
3149
5149
Sierpień od
3030
4999
Wrzesień od
3170
5670
Październik od
3899
6830
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
2430
Dopłata do All Inclusive od
2240

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
5520
8849
5520
8899
5520
8849
5399
8699
5630
9799
6849
11749
3899
4480

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3030 zł
315

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Dead Sea Spa Hotel – Morze Martwe
Kategoria lokalna:

****

Hotel zarządzany przez rodzinę z długoletnią tradycją w dziedzinie hotelarstwa, cechuje się wyjątkową dbałością o każdego ze swych Gości.
Duża strefa basenowa oraz bezpośredni dostęp do Morza Martwego sprawiają, że to świetny wybór na udane wakacje zarówno dla rodzin
z dziećmi jak i dla par, które lubią aktywny wypoczynek.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
To jeden z pierwszych hoteli, które zostały zbudowane nad Morzem Martwym. Hotel Dead Sea Spa zajmuje powierzchnię ok.
45 000 m2 na wybrzeżu Morza Martwego. Amman z licznymi
sklepami i restauracjami oddalony o ok. 60 km. Port lotniczy
w Aqabie ok. 265 km od hotelu.

Plaża
Bezpośrednio przy prywatnym odcinku żwirkowo-piaszczystej
plaży (wejście do morza żwirowo-kamieniste; zalecane obuwie
kąpielowe). Leżaki, parasole oraz ręczniki bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, restauracja główna Crystal (międzynarodowa), restauracja/bar Aqua Fun (serwująca w ciągu dnia napoje
i przekąski) oraz 2 bary (niektóre z wymienionych dodatkowo
płatne). Ponadto 5 basenów, m.in. duży basen olimpijski, dwa
brodziki dla dzieci (jeden z wodnym placem zabaw i małą zjeżdżalnią), basen ze zjeżdżalnią i basen tylko dla dorosłych. Dodatkowo (płatne): siłownia, sklepik z pamiątkami, pralnia, parking
oraz Vitalia SPA (z basenem wewnętrznym) i Centrum Medyczne.

Pokoje
Hotel składa się z kilku 2- i 3-piętrowych budynków, w których
mieści się 265 niewielkich pokoi. Standardowe pokoje 2-os.
(z możliwością 1 dostawki dla dziecka) mają ok. 25 m2 powierzchni i są wyposażone w: łazienkę (wanna lub prysznic, WC, suszarka
do włosów), klimatyzację, TV-sat., telefon, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, sejf, mini bar (na życzenie, za dodatkową opłatą),
mały balkon francuski. Większość pokoi posiada widok na strefę
basenową lub góry.

Wyżywienie
All Inclusive obejmuje śniadania (07:00-10:30), obiady (12:0015:00) i kolacje (18:30-22:30) w formie bufetu w restauracji
głównej, w określonych godzinach między obiadem a kolacją
wybrane przekąski (pizza, mini kanapki, itp.) serwowane w wyznaczonym barze lub restauracji na terenie hotelu oraz dodatkowo wybrane lokalne alkohole, napoje bezalkoholowe, kawa
i herbata serwowane do posiłków oraz w wyznaczonym barze
(w godzinach 11:00-23:00) na terenie hotelu. Posiłki w pozostałych restauracjach (a la carte), świeżo wyciskane soki, markowe
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alkohole i inne niewymienione przekąski i napoje dostępne za
dodatkową opłatą.

Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu można skorzystać z kilku basenów, siłowni,
bilardu, zagrać w siatkówkę lub piłkę plażową. Dla najmłodszych
dostępne są brodziki, wodny plac zabaw oraz małe zjeżdżalnie. Za
opłatą: Vitalia SPA z basenem wewnętrznym oraz znane w całej
Jordanii Centrum Medyczne, które korzysta z leczniczych i terapeutycznych właściwości Morza Martwego.

Internet
WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
www.dssh.jo

KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
2380
3649
Czerwiec od
2420
3680
Lipiec od
2449
3699
Sierpień od
2349
3570
Wrzesień od
2449
3749
Październik od
2580
4099
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
1999

7

dni

14

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
4230
6349
4299
6399
4270
6349
4199
6220
4349
6520
4570
7099
3020

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

2349 zł

Jordania

Aqaba i Morze Martwe

Grand East Resort – Morze Martwe
Kategoria lokalna:

*****

Dobra lokalizacja przy samej plaży, duża strefa basenowa z różnorodnymi udogodnieniami oraz zjeżdżalniami a także bogate centrum SPA
sprawią, że pobyt tu będzie pełen beztroskiego relaksu.
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Wygodny hotel położony tuż przy plaży nad Morzem Martwym na
jego północnym brzegu, w spokojnej okolicy w sąsiedztwie kilku
innych hoteli. Zlokalizowany jest w okolicy rzeki Jordan i Góry
Nebo, około 50 km Ammanu. Lotnisko w Aqabie ok. 270 km od
hotelu.

Boisko do siatkówki plażowej oraz plażowej piłki nożnej i siłownia.
W weekendy (sezonowo) prowadzony jest lekki program animacyjny. Dla najmłodszych przygotowano brodzik, plac zabaw oraz
zajęcia w mini klubie. Za opłatą: zajęcia z trenerem osobistym,
centrum SPA z basenem wewnętrznym, hammam i grota solna.

Plaża

Internet

Hotel usytuowany jest przy długiej (400 m) żwirowej plaży, do
której prowadzi szutrowa droga po stronie hotelu. Wejście do morza jest żwirowo-kamieniste (zalecane obuwie ochronne). Leżaki
i parasole na plaży bezpłatne.

Wi-Fi bezpłatne w hotelowym lobby oraz w pokojach.
www.grandeasthotel.com

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 4 windy (po 2 w każdym skrzydle
budynku), punkt wymiany walut, sklep z pamiątkami, centrum
konferencyjne, restauracja główna Fairouz (dania kuchni lokalnej i śródziemnomorskiej), 2 restauracje a’la carte oraz bar przy
basenie i lobby bar. Na terenie hotelu znajduje się 6 basenów
w tym 1 wewnętrzny, 1 tylko dla pań i 1 ze zjeżdżalniami dla dzieci
oraz taras słoneczny z leżakami i parasolami dla gości hotelowych
w cenie. Dodatkowo płatne: siłownia, centrum SPA, wypożyczalnia samochodów, parking.

Pokoje
W 4-piętrowym dużym 2-skrzydłowym budynku głównym
znajduje się 198 komfortowych, wygodnych pokoi. Standardowe
pokoje superior są 2-os. (możliwa 1 dostawka dla dziecka) i posiadają niewielki balkon. Wszystkie pokoje z łazienką (wanna lub
prysznic, WC, suszarka do włosów), TV-sat, telefonem, sejfem,
mini lodówką (zawartość mini baru na życzenie, za dodatkową
opłatą) oraz klimatyzacją. W każdym pokoju zestaw do parzenia
kawy i herbaty.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Możliwość dopłaty do obiadokolacji
(napoje dodatkowo płatne) lub All Inclusive – śniadania, obiady
i kolacje w formie bufetu, wybrane napoje serwowane w restauracji głównej do posiłków oraz w wyznaczonym barze na terenie
hotelu. .

KOD IMPREZY: JOD

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
1 tydz.
2 tyg.
Maj od
2149
3099
3849
5430
Czerwiec od
1949
2770
3499
4899
Lipiec od
1999
2799
3499
4849
Sierpień od
1920
2699
3470
4770
Wrzesień od
1999
2820
3599
4970
Październik od
2699
4349
4770
7520
Dopłata do All Inclusive od
504
1008

7

dni

14

dni

Długość pobytu: 7 lub 14 dni
Wyloty w: poniedziałki

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

1920 zł
317

Dominikana

–› Wyloty z: Warszawa
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Dominikana
Puerto Plata
i Samana

Informacje ogólne

Wiza
Obywatele Polski mogą przebywać na Dominikanie na podstawie ważnego paszportu (30 dni na podstawie karty turystycznej,
po tym czasie można przedłużyć pobyt
o kolejne 60 dni uiszczając stosowną opłatę). Paszport musi być ważny 6 miesięcy
od planowanej daty powrotu. Karta turysty
w cenie przelotu.
Ameryka
Północna

La
sT
Sa erre
m
an nas
a

Pu
e
So rto
Ca sua Plat
a
ba
re
te

Kuba

Haiti

Czas
+6 godzin w stosunku do czasu polskiego
(latem), +5 godzin w stosunku do czasu
polskiego (zimą).

Ameryka
Południowa

Język urzędowy
Hiszpański.

DOMINIKANA
o
nt
Sa
go
in
m
Do

Waluta
1 USD = ok. 36.63 pesos (DOP)

Puerto
Rico

Elektryczność
110V / 60 Hz. Gniazdka są według standardu
amerykańskiego. Wtyczki europejskie wymagają użycia „przejściówek” dostępnych
tylko w rejonach turystycznych Dominikany.
Telefony
System telefonii komórkowej jest kompatybilny z systemami w Polsce. Ze względu
na drogi roaming zaleca się zakupić lokalną
kartę SIM (cena około 200 pesos).

Spragnieni niezapomnianych wrażeń? Unikalnych
widoków? Wybornej, lokalnej kuchni? Dominikana
jest kierunkiem właśnie dla Was! Egzotyczne plaże
cechujące się miękkim, sypkim, białym piaskiem,
z którego bezpośrednio wyrastają olbrzymie palmy.
Krystalicznie czysta woda, różnorodność fauny i flory
sprawia, iż Dominikana stała się dostępnym dla
każdego kawałkiem raju na Ziemi!

W regionie
Santo Domingo
Jedno z najstarszych miast na Karaibach, Santo
Domingo urzeka swym wdziękiem i licznymi,
dobrze zachowanymi elementami kulturowymi. Założone przez brata Krzysztofa Kolumba,
miasto posiada dzielnicę kolonialną która
znajduje się na światowej liście dziedzictwa
UNESCO. Liczne pomniki, katedry oraz forty
sprawiają iż każda spędzona chwila w tym
mieście jest wyjątkowa!
Samana
Idealne rozwiązanie dla osób zainteresowanych
błogim wypoczynkiem na jednych z najlepszych plaż na terenie Dominikany! Leniwe
chwile spędzone pod lasem wyrastających
z piasku palm pozostawią niezapomniane
wspomnienia! Turkusowa, przejrzysta woda
oraz liczne bary to jedynie garstka powodów by
odwiedzić ten półwysep!
Puerto Plata
Najchętniej odwiedzany nadmorski kurort
Dominikany. Historyczne miasto, niegdyś
stanowiło jeden z najważniejszych punktów
portowych. Perfekcyjnie zachowana architek-

Sezonowość
Zwykle wysoki sezon turystyczny w Dominikanie trwa od czerwca do sierpnia.
Orientacyjne ceny
Posiłek w restauracji ok. 100 – 200 peso,
woda 0,3l ok. 10 -20 peso, piwo w barze
ok. 100 peso.
Wyloty
Wyloty z: Warszawy. Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na poszczególnych
lotniskach na 2 godziny przed wylotem
samolotu. Aktualne rozkłady prosimy
sprawdzać na R.pl/rozklady.

tura i wyjątkowy klimat nadają temu miejscu
niezwykłego znaczenia. Dyskoteki, puby i lokalne restauracje nie pozwolą nikomu się nudzić!
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym , opłaty lotniskowe, transfery
lotnisko-hotel-lotnisko, 10 lub 11 rozpoczętych
dób hotelowych (w zależności od termiu),
wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę
polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek lokalnych, posiłków i napoi innych niż
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym
z hoteli oraz innych wydatków osobistych

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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Dominikana
Atrakcje i wycieczki
lokalne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
City tour - Santo Domingo
Kosmopolityczna stolica kraju to pierwsze europejskie miasto
w Nowym Świecie od chwili odkrycia Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zona
Colonial to najstarsza kolonialna starówka w Ameryce Łacińskiej
i prawdziwa skarbnica zabytków architektury. Wszystko jest tu
„naj” - naszym oczom ukażą się m. in. katedra Primada de America - najstarsza katolicka świątynia w Nowym Świecie (wchodzimy),
pierwszy ośrodek władzy nad Nowym Światem i najstarsza warownia w obu Amerykach - forteca Ozama, przejdziemy też przez Calle
las Damas – najstarszą brukowaną ulicę Ameryki. Zwiedzimy kolonialne wnętrza pałacu, zamieszkanego niegdyś przez najstarszego

syna odkrywcy Nowego Świata - Diego Kolumba. Zobaczymy
również monumentalną Faro a Colón – miejsce wiecznego spoczynku Krzysztofa Kolumba (z zewnątrz). Na deser fenomenalna
atrakcja przyrodnicza stolicy: bajeczne jeziorka Tres Ojos położone
w wapiennych skałkach, wśród tropikalnej roślinności, gdzie kręcono sceny do filmu Tarzan. By dostać się do jednego z nich, należy
przepłynąć łódką przez tunel w jaskini. Cena od 389 zł/os.
City Tour Puerto Plata
Osoby, które chcą zwiedzić Puerto Plata z przewodnikiem, zapraszamy na ciekawy City Tour po największych atrakcjach miasta.
Wycieczkę rozpoczniemy od wjazdu kolejką na dominującą nad
miastem górę Isabel de Torres. Z wysokości 800 m n.p.m będziemy
tam mogli podziwiać panoramę wybrzeża. Przyjrzymy się też z bli-

Północna część Dominikany to nie tylko piękne
plaże - to również pełne niezwykłych atrakcji
miejsce dla odkrywców. Największy unikat
regionu to wodospady Damajagua, tworzące
naturalny „park wodny” - emocjonujące skoki
i zjazdy z kaskad na długo pozostaną w Waszej
pamięci. Miłośników „smażingu i plażingu” zapraszamy natomiast na Rajską Wyspę - rejs VIP
pozwoli odkryć ten dziewiczy zakątek Dominikany w iście szampańskich nastrojach!
Anna Mrozowska
Rezydent Rainbow

Puerto Plata

320

Dominikana
ska stojącej na szczycie figurze Chrystusa Odkupiciela. Korzystając
z górskiego powietrza, zrobimy spacer wśród bujnej tropikalnej
przyrody ogrodu botanicznego. Odwiedzimy historyczne centrum,
bajkowy ryneczek i zobaczymy słynną Fortecę św. Filipa (z zewnątrz). Wstąpimy również do fabryki rumu Macorix oraz likierów
uzyskiwanych na bazie soku z trzciny cukrowej, a także wina z...
ananasa! Spróbujemy dominikańskiej czekolady u samego producenta Del Oro. Przejdziemy się malowniczą nadmorską promenadą,
zwaną tutaj, podobnie jak w Havanie, Malecon. Dominikański obiad
zjemy w restauracji w zabytkowym wiktoriańskim domu w samym
rynku (w cenie). Podczas wycieczki będzie też możliwość zrobienia
zakupów (pamiątki wokół rynku, warsztat bursztynu i larimaru,
lokalny supermarket La Sirena). Cena od 249 zł/os.
Trzy odcienie błękitu
Ta wycieczka to idealne połączenie akywnego wypoczynku z relaksem na plaży, możliwość obcowania naturą i poznania Dominikany z innej strony. Wycieczkę rozpoczniemy na kameralnej plaży
Caleton w urokliwej zatoczce, gdzie zapraszamy na kąpiel lub
snorkeling na niewielkiej rafie. Następnie odwiedzimy prześliczne turkusowe jezioro Dudu w cenocie, powstałe po zapadnięciu
się wapiennej jaskini. Będziecie Państwo mieli niepowtarzalną
okazję zanurzyć się w jego krystalicznej wodzie o przyjemnej
temperaturze i popływać...między stalaktytami. Zachęcamy, by
zajrzeć też do efektownej groty, służącej kiedyś za schron dla Indian Taino. Typowo dominikański obiad z homarem w roli głównej
zjemy w spektakularnej scenerii najpiękniejszej plaży Dominikany
– Playa Grande, gdzie będzie okazja do poplażowania oraz spaceru na sąsiednią egzotyczną plażę Playa Preciosa. Ostatnią atrakcją
na naszej trasie będzie laguna Gri Gri, znana wśród miłośników
przyrody – można tu podziwiać kanał porośnięty namorzynami
oraz zobaczyć z bliska żółwie słodkowodne. Zrobimy też spacer
wzdłuż kilku kameralnych plaż. Wycieczka w języku polskim! Polecamy dla każdego! Cena od 389 zł/os.
Punta Rucia i Cayo Paraiso - rejs na rajską wyspę
To najpiękniejszy i najbardziej idylliczny zakątek północnej Dominikany – poznamy go podczas rejsu wygodnym statkiem w typie
katamaranu (w przeciwieństwie do innych organizatorów nie korzystamy z maleńkich łódek motorowych, a sam rejs jest czystą
przyjemnością!!!). Kilometry dziewiczych plaż Punta Rucia, biały
jak cukier puder piasek i turkusowa woda tworzą krajobraz jak
z pocztówki. Celem naszego rejsu będzie rajska wysepka Cayo
Paraiso - to fantastyczne miejsce na relaks, jak i na oszałamiający snorkeling przy rafie koralowej. Zatrzymamy się również na
naturalnym basenie, gdzie będziecie Państwo mieli okazję wypić
drinka na samym środku oceanu! Widoków dopełni przepłynięcie
przez kanał namorzynowy. Cena od 589 zł/os.
Wodospady Damajagua
Gotowi na niezapomnianą przygodę? Zapraszamy na wycieczkę
do Wodospadów Damajagua! 27 naturalnych „zjeżdżalni” w sa-

mym środku lasu tropikalnego to prawdziwa frajda i wyzwanie dla
wszystkich poszukiwaczy dobrej zabawy – będziemy mieli okazję
spróbować zjazdu z aż 12 spośród nich! Prawie siedmiokilometrowy kanion z krystalicznie czystą wodą, egzotycznymi gatunkami
zwierząt oraz bujną florą to również idealne miejsce aby odkryć
karaibską przyrodę. Cena od 269 zł/os.
Wycieczka konna
Niepowtarzalna okazja aby poznać Dominikanę z zupełnie innej
perspektywy! Półdniowa wyprawa konna przez malownicze karaibskie bezdroża, lokalne wioski i oszałamiające swym pięknem tereny to doskonała alternatywa wobec tradycyjnych wycieczek. Po
drodze przejedziemy przez góry, palmowe gaje oraz przekroczymy
konno rzekę. Dzięki wspaniałym przewodnikom na wyprawie odnajdą się zarówno osoby, które nigdy wcześniej nie jeździły konno,
jak i doświadczeni jeźdźcy. Gorąco polecamy! Cena od 189 zł/os.

Zwiedzanie
Teleferico
Największą atrakcją Puerto Plata jest jedyna na całych Karaibach
kolejka linowa. Wagoniki zabiorą was wprost do nieba, a właściwie na górujący nad całą okolicą szczyt Isabel de Torres.
Muzeum bursztynu
Bursztyn to narodowy kamień Dominikany. W Museo del Ambar
znajduje się imponująca kolekcja niezwykłych okazów – niektóre
z nich “zagrały” nawet w filmie Park Jurajski!

Z dziećmi
Park rozrywki Ocean World
Ocean World to miejsce, w którym czeka moc atrakcji – można
tu popływać z delfinami, zachwycić się niesamowitym pokazem
papug, dostać buziaka od lwa morskiego, a nawet pogłaskać rekina! Na terenie parku odbywają się różnorodne show z udziałem
zwierząt. Można również spróbować snorkelingu oraz poszaleć
na zjeżdżalni. Ogromną atrakcją Ocean World jest możliwość
interakcji i pływania z delfinami, rekinami i lwami morskimi (dodatkowo płatne). Obiad i transport w cenie. Bilet wstępu (bez wliczonych interakcji ze zwierzętami) – ok. 69 USD/os., ok. 54 USD/
dziecko; przykładowe ceny programów - 30 minut pływania
z delfinami – ok. 169 USD/os., ok. 124 USD/dziecko; interakcja
z rekinami – ok. 79 USD/os., ok. 79 USD/dziecko (w cenie zawarty
bilet wstępu do parku); w ofercie również inne programy - więcej
informacji u rezydenta.

Dla aktywnych
Rafting w górskiej scenerii
Dominikana to jedyny kraj na Karaibach, gdzie można wziąć
udział w raftingu. Spragnionych mocnych wrażeń i adrenaliny

zapraszamy na spływ najdłuższą rzeką Republiki Dominikańskiej
– Yaque del Norte. Pod okiem profesjonalnego przewodnika,
pokonamy liczne kaniony oraz wodne kaskady w przepięknej
górskiej scenerii – dreszczyk emocji fantastyczne widoki gwarantowane! Cena od 339 zł/os.
Zip’N’Ride
To niepowtarzalna okazja, aby zaliczyć dwie różne aktywności
w jeden dzień! Poczujemy adrenalinę podczas zjazdów na linach
z profesjonalnymi instruktorami. Czeka na nas między innymi
najdłuższy Zip Line Dominikany, liczący 800 metrów długości!
Następnie odbędziemy konną przejażdżkę w przepięknej tropikalnej scenerii. Cena ok. 79 USD/os., ok. 39,5 USD/dziecko.
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę
dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Santo Domingo
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Senator Puerto Plata Spa Resort (Ex Riu Bachata) – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

*****

Ekskluzywny kompleks hotelowy w karaibskim stylu, przepięknie położony w zacisznej zatoce z ogromnym, tropikalnym ogrodem zachęca
do błogiego relaksu. Pokoje raczej skromne, natomiast nieograniczona i urozmaicona oferta Premium All inclusive spełni marzenia
o rajskich wakacjach!
Premium All Inclusive
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Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Dominikana

Położenie
Elegancki i luksusowy hotel położony w zatoce Maimon Bay,
otoczony rajskim ogrodem z egzotycznymi roślinami. Ulokowany
pomiędzy malowniczymi wzgórzami wraz z sąsiednim hotelem
Playa Bachata tworzy rozległy i okazały kompleks hotelowy.

Plaża
Hotel znajduje się tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży w niewielkiej zatoce z łagodnym zejściem do morza, idealnej do
wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Serwis plażowy
wliczony w cenę.

Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy otwarty w 1996 roku, częściowo odnowiony
w 2018. Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja z przestronnym
lobby. Goście mogą korzystać z restauracji głównej a także restauracji a’la carte, restauracji z przekąskami przy basenie i 2 barów. Korzystanie ze wszystkich restauracji i barów zarówno hotelu Senator,
jak i sąsiedniego hotelu Playa Bachata, jest wliczone w cenę. W centrum kompleksu znajduje się duży, lagunowy basen zewnętrzny ze
słodką wodą z wydzieloną częścią dla dzieci. Dostępny także taras
słoneczny z leżakami i parasolami, siłownia oraz dyskoteka Pacha.

Pokoje
Senator Puerto Plata posiada 592 pokoje w kilkudziesięciu
dwu- i trzykondygnacyjnych budynkach rozlokowanych w tropikalnym ogrodzie. Pokoje 2-os. typu standard (35 m2) z łazienkami (WC, prysznic) wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (typu
king size 2x2m) lub 2 mniejsze łóżka (typu queen size 1,3x2m)
- wówczas możliwe zakwaterowanie 3 osób dorosłych (bez
dostawek) lub 2 osób dorosłych z dwójką dzieci do lat 12 (bez
dostawek). W każdym pokoju klimatyzacja, wentylator sufitowy,
tv-sat, telefon, sejf, mini bar a także balkon lub taras.

Wyżywienie
Premium All inclusive: śniadanie (7:00-10:30), obiad (13:0015:00), kolacja (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej. Ponadto do dyspozycji gości 3 restauracje a’la
carte – włoska, Steak House oraz japońska. Dodatkowo 2 bary
z markowymi oraz lokalnymi napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi (bar w lobby oraz przy basenie). Przekąski i napoje są
dostępne przez całą dobę (24h).

Program animacyjny i sportowy
Hotel prowadzi codzienne animacje dla dzieci i dorosłych. Do dyspozycji gości m. in. siłownia, boisko do siatkówki plażowej (na
terenie hotelu Playa Bachata), a na plaży także bramki do grania
w piłkę nożną lub ręczną. Dla najmłodszych (4-12 lat) –mini-klub
zlokalizowany na samej plaży. Za dodatkową opłatą możliwość
uprawiania sportów wodnych oraz nowo wybudowane luksusowe
centrum SPA z jacuzzi, sauną i masażami a także dyskoteka Pacha
(na terenie hotelu Playa Bachata).

Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.playasenator.com

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
10/11 dni
10/11 dni
Czerwiec od
6399
11020
Lipiec od
6749
11599
Sierpień od
6899
11870
Wrzesień od
6720
11570
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
4230

10

dni

11

dni

Długość pobytu: 10 lub 11 dni
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

6399 zł
323

Dominikana

Playa Bachata Resort (Ex Riu Merengue) – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

*****

+

Zadbany, położony nad samym brzegiem morza hotel otoczony tropikalnym ogrodem o powierzchni 45 tys. m2 jest idealnym miejscem
na idylliczny, wakacyjny wypoczynek a bogata oferta animacji dla dorosłych i dzieci zapewni udany urlop z rodziną. Urozmaicona kuchnia
i wybór hotelowych barów pozwoli cieszyć się znakomitymi lokalnymi przysmakami.
All Inclusive
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Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Dominikana

Położenie
Wybudowany w karaibskim stylu Hotel Playa Bachata położony
jest w zatoce Maimon Bay, bezpośrednio przy złotej, piaszczystej
plaży w ogrodzie z bujną tropikalną roślinnością i malowniczym
widokiem na góry. Razem z sąsiednim hotelem Senator Puerto
Plata Spa Resort tworzy rozległy i komfortowy kompleks.

Plaża
Hotel znajduje się tuż przy malowniczej zatoce, bezpośrednio
przy szerokiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza.
Serwis plażowy wliczony w cenę.

Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy otwarty w 1996 roku. Posiada całodobową
recepcję z przestronnym lobby. Goście mogą korzystać z bogatej oferty 2 restauracji (posiłki serwowane w formie bufetu lub
a’la carte) i 3 barów (w tym bary w dyskotece). W tropikalnym
ogrodzie znajdują się 3 baseny zewnętrzne ze słodką wodą (o
powierzchni 540, 300 i 180 m2, w tym jeden z wydzieloną częścią
dla dzieci) oraz osobny brodzik dla dzieci. Ponadto do dyspozycji
gości tarasy słoneczne z leżakami i parasolami oraz siłownia i dyskoteka Pacha. Dodatkowo płatne: pralnia, kosmetyczka.

Pokoje
Playa Bachata posiada 998 pokoi rozlokowanych w kilkudziesięciu niedużych dwupiętrowych bungalowach na rozległym,
zielonym terenie z egzotyczną roślinnością. Pokoje 2-os. typu
standard, z łazienkami (WC, wanna lub prysznic) wyposażone
są w 1 łóżko małżeńskie (typu king size 2x2 m) lub 2 mniejsze
łóżka (1,25x2m) - wówczas możliwe zakwaterowanie 3 osób dorosłych (bez dostawek) lub 2 osób dorosłych z dwójką dzieci do
lat 12 (bez dostawek). Wszystkie pokoje posiadają indywidualnie
sterowaną klimatyzację, wentylator sufitowy, tv-sat, sejf, mini bar
(uzupełniany co 3-4 dni) a także balkon lub taras z widokiem
na ogród.

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7:00-10:00), obiad (13:00-15:00), kolacja (18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracjach
La Roca i Los Almendros. Do dyspozycji gości także restauracje
a’la carte włoska oraz steak house (konieczna wcześniejsza rezerwacja), gdzie serwowane są wyłącznie kolacje oraz bar przy
basenie serwujący przekąski. Ponadto 3 bary z lokalnymi napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi. Korzystanie ze wszystkich
restauracji i barów jest wliczone w cenę.

Program animacyjny i sportowy
Hotel prowadzi codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, a do
dyspozycji gości m. in. siłownia, boisko do siatkówki plażowej,
a na plaży także bramki do grania w piłkę nożną lub ręczną. Dla
najmłodszych (4-12 lat) – dwa mini-kluby zlokalizowane na samej plaży. Za dodatkową opłatą możliwość uprawiania sportów
wodnych przy hotelowej plaży w zatoce.

Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w lobby. Brak
możliwości wykupienia WiFi w pokojach.
www.playasenator.com

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
10/11 dni
10/11 dni
Czerwiec od
6230
10749
Lipiec od
6570
11299
Sierpień od
6699
11530
Wrzesień od
6549
11270
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
4230

10

dni

11

dni

Długość pobytu: 10 lub 11 dni
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

6230 zł
325

Dominikana

IBEROSTAR Costa Dorada – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

*****

Hotel Iberostar Costa Dorada zapewnia gościom relaks na najwyższym poziomie. Bogaty program animacji oraz zróżnicowana oferta
sportowa dla dzieci i dorosłych umili pobyt wszystkim wczasowiczom. Różnorodna oferta hotelowych restauracji oraz barów zadowoli
wszystkich smakoszy. Doskonały na rodzinne wakacje!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Iberostar Costa Dorada to hotel znanej i cenionej sieci IBEROSTAR, zaprojektowany w tradycyjnym stylu kolonialnym. Położony jest bezpośrednio przy najładniejszej plaży regionu – Costa
Dorada, otoczony bujną, egzotyczną roslinnością. Centrum Puerto
Plata - stolicy regionu jest oddalone od hotelu o ok. 4 km., a lotnisko ok. 17 km.

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży Costa Dorada
z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy wliczony w cenę.

Bogata oferta animacyjno-sportowa dla wszystkich gości hotelowych. Dla najmłodszych hotel oferuje mini club (4-12 lat), klub
dla nastolatków (13-17 lat), plac zabaw, brodzik dla dzieci. Klienci
mogą korzystać z zajęć fitness, tenisa, koszykówki, dyskoteki,
uczestniczyć w pokazach i show hotelowych. Za dopłatą: oferta
sportów wodnych oraz certyfikowanego Centrum Nurkowego,
SPA, masaże, jacuzzi, łaźnia parowa.

Do dyspozycji gości

Internet

Gości wita 24 – godz. recepcja i obszerne, ekskluzywne lobby. Do
dyspozycji gości jest restauracja główna El Mercado, serwująca
kuchnię międzynarodową w formie bufetu, dodatkowo 3 restauracje a la carte (El Rodizio-kuchnia brazylijska, Hacienda-kuchnia
meksykańska i Sakura-kuchnia japońska) oraz bar przekąskowy El
Bohio a także lobby bar La Fuente (część z wymienionych dodatkowo płatna). Na terenie hotelu znajduje się basen zewnętrzny,
leżaki, parasole i ręczniki basenowe dostępne bezpłatnie. Za dodatkową opłatą goście mogą także skorzystać z: salonu kosmetycznego, masażu, jacuzzi, pralni, kącika internetowego.

Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie
całego hotelu.
www.iberostar.com

Plaża

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 516 pokojach w stylu kolonialnym.
Przyjemnie urządzone pokoje 2-osobowe z 1 łóżkiem małżeńskim
(typu king size) lub 2 pojedynczymi łóżkami (typu queen). Wszystkie pokoje posiadają balkon, wyposażone są w: klimatyzację, wentylator sufitowy, tv-sat, telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
żelazko oraz łazienkę (WC, prysznic lub wannę, suszarkę do włosów). Za dodatkową opłatą: sejf i minibar. Hotel posiada pokoje
przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na zapytanie).

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7.00-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja (18.30-22.00) w formie bufetu serwowane w restauracji El
Mercado (kuchnia międzynarodowa). Goście mogą skorzystać
także z 3 restauracji a la carte (El Rodizio-kuchnia brazylijska,
Hacienda-kuchnia meksykańska i Sakura-kuchnia japońska) oraz
baru przekąskowego El Bohio a także lobby bar La Fuente (część
z wymienionych dodatkowo płatna). W ciągu dnia dostępne
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przekąski oraz napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe
w wyznaczonych barach na terenie hotelu.

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
10/11 dni
10/11 dni
Czerwiec od
8649
14449
Lipiec od
9199
15370
Sierpień od
8899
14870
Wrzesień od
8670
14499
Cena za os. dorosłą na dost. już od
8170
Cena za dziecko (0-3 lat) już od
4699

10

dni

11

dni

Długość pobytu: 10 lub 11 dni
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

8649 zł

Dominikana

Sunscape Puerto Plata – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

+

****

Rozległy, luksusowy kompleks położony wśród bujnej tropikalnej roślinności jest idealnym miejscem, gdzie spełnią się wakacyjne
marzenia. Piękna, piaszczysta plaża, bogaty wybór restauracji i barów oraz urozmaicony program animacyjny to gwarancja udanego urlopu
i niezapomnianych wrażeń dla gości w każdym wieku.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Nowoczesny hotel utrzymany w karaibskim stylu, położony jest
w północnej części wyspy, tuż przy najpiękniejszej plaży w regionie - Playa Dorada, w rozległym, zadbanym ogrodzie, obok
pola golfowego

Hotel prowadzi codzienny bogaty program animacyjny dla dzieci
i dorosłych, a do dyspozycji gości są m. in. siłownia, kort tenisowy, tenis stołowy i boisko do siatkówki plażowej, windsurfing,
snurkowanie, kajaki. Na terenie hotelu działa miniklub dla dzieci
Explorer’s Club (3-12lat) oraz The Core Zone Teen’s Club dla nastolatków (13-17 lat).

Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży
Playa Dorada z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy
jest wliczony w cenę.

Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy oddany do użytku w 2016 roku posiada całodobową recepcję z przestronnym lobby, kantor wymiany walut,
niewielką galerię ze sklepami. Dostępna jest restauracja główna
Windows serwująca dania kuchni międzynarodowej a także 4 restauracje a’la carte: Castaways, Da Mario, Gaucho Grill, Gohan
oraz 2 restauracje serwujące przekąski i 1 z daniami z grilla. Ponadto do dyspozycji jest kawiarnia 7 barów z lokalnymi napojami
alkoholowymi i bezalkoholowymi. Na terenie hotelu znajdują się
2 baseny ze słodką oraz brodzik dla dzieci.

Pokoje
Na terenie kompleksu w szesnastu dwupiętrowych budynkach
znajduje się 585 przestronnych pokoi. Do dyspozycji gości są
pokoje 2- osobowe (33 m2) z widokiem na ogród lub basen, posiadające 1 łóżko małżeńskie (typu king) lub 2 łóżka (typu queen)
– możliwe zakwaterowanie maksymalnie 4 osób, w tym 3 osób
dorosłych i dziecka do 13 lat (bez dostawek). W każdym pokoju
łazienka (WC, prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV-sat, zestaw mini
kosmetyków do kąpieli, żelazko, deska do prasowania oraz sejf
i mini-bar. Pokoje posiadają balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7:00-11:00), obiad (12:30-15:30), kolacja
(18:30-22:30) serwowane w głównej restauracji Windows. Do
dyspozycji gości także 4 restauracje a’la carte oraz restauracja
serwujące przekąski. Ponadto restauracja z daniami z grilla przy
plaży a także kawiarnia. Dla gości dostępne także 4 bary z lokalnymi napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi oraz dyskoteka
Starlight Lounge (23:00-02:00).

Internet
Bezpłatny dostep do bezprzewodowego internetu w lobby oraz
dla gosci w pokojach typu Sun Club Superior. Internet w pokojach
typu Deluxe dodatkowo płatny.
www.sunscaperesorts.com/puerto-plata

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
10/11 dni
10/11 dni
Czerwiec od
8149
13620
Lipiec od
8599
14370
Sierpień od
8620
14399
Wrzesień od
8349
13949
Cena za os. dorosłą na dost. już od
8149
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
7449

10

dni

11

dni

Długość pobytu: 10 lub 11 dni
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

8149 zł
327

Dominikana

Viva Wyndham Tangerine – Cabarete
Kategoria lokalna:

****

Wyśmienity hotel dla wszystkich spragnionych bliskości karaibskiej plaży a w szczególności amatorów windsurfingu! Dodatkowo bogata
oferta all inclusive dopełnią udanych wakacji.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Viva Wyndham Tangerine należy do znanej i cenionej sieci hotelowej „Wyndham” i położony jest około 10 minut spacerem od miasteczka Cabarete- meki surfurów ze względu na bardzo silne fale.
Do lotniska w Puerto Plata około 20 minut drogi (samochodem).

szych (4-12 lat). Za dopłatą: sporty wodne, zabiegi pielęgnacyjne
w centrum SPA, jazda konna i kitesurfing.

Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie budynku hotelowego.
www.wyndhamhotels.com

Plaża
Hotel znajduje się tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży. Serwis
plażowy wliczony w cenę.

Do dyspozycji gości
W hotelu 24 – godz. recepcja, przyjemne lobby, sklep z pamiątkami. Goście hotelowi mogą korzystać z restauracji głównej (kuchnia międzynarodowa) i jednej z trzech restauracji a la carte (Viva
Mexico - meksykańska, La Vela - włoska, Melt -Fusion- konieczna
wcześniejsza rezerwacja) oraz baru. Na terenie hotelu znajdują się
dwa baseny zewnętrzne, brodzik dla dzieci i dwa jacuzzi. Leżaki,
parasole i ręczniki basenowe dostępne bezpłatnie. Dodatkowo
płatne: opiekunka dla dziecka, salon piękności, pralnia i kawiarenka internetowa.

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 314 pokojach z widokiem na
ogród (widok na morze dodatkowo płatny). Wygodnie urządzone pokoje 2-osobowe z możliwością dwóch dostawek dla dzieci,
wyposażone w: indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon,
tv-sat, żelazko, deskę do prasowania i sejf (2 USD/dzień) i balkon.
Dodatkowo w każdym pokoju łazienka (wanna lub prysznic, wc,
suszarka do włosów).

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
1 tydz
Czerwiec od
7049
11799
Lipiec od
7399
12370
Sierpień od
7549
12620
Wrzesień od
7399
12370
Cena za os. dorosłą na dost. już od
7049

10

dni

11

dni

Długość pobytu: 10 lub 11 dni

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie, obiad, kolacja serwowane w formie bufetu w restauracji głównej La Bahia. Kolacje serwowane również
w restauracjach a’la carte. Przekąski oraz lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe w wyznaczonych barach dostępne do
drugiej w nocy!

Program sportowy i animacyjny
Bogaty program sportowy na terenie hotelu bądź na pobliskiej,
prywatnej plaży (kajaki, aqua aerobic, stretching, siatkówka, piłka
nożna). Klienci mogą korzystać z dobrze wyposażonej siłowni
oraz centrum fitness. Wieczorami goście mogą wybrać się do hotelowej dyskoteki. Hotel posiada własny mini klub dla najmłod-
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Wyloty w: różne dni tygodnia
Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

7049 zł

Dominikana

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado – Samana
Kategoria lokalna:

*****

Ten luksusowy 5* hotel położony jest w wyjątkowym miejscu - na wyspie Cayo Levantado.Wyspa znajduje się u wybrzeży półwyspu
Samana - najbardziej egzotycznej części północnej Dominikany. Obiekt przeznaczony tylko dla osób dorosłych (18+), zapewni wakacje
na najwyższym poziomie.
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

+18 dla dorosłych

Położenie
Elegancki hotel tylko dla osób dorosłych (18+) Luxury Bahia Principe Cayo Levantado 5* znajduje się na wyspie Cayo Levantado,
położonej u wybrzeży półwyspu Samana. Transfer z miejscowego
portu/ przystani do hotelu odbywa się łodzią (czas transferu to
ok. 10 minut). Do najbliższego miasta i jednocześnie centrum
regionu - Samany jest ok. 5 km natomiast do lotniska w Puerto
Plata jest ok. 195 km.

Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy pisaszczystej, hotelowej
plaży Cayo Levantado. Serwis plażowy wliczony w cenę.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z eleganckim, przestronnyn lobby, 2 windy.
Hotel składa się z 4 pietrowego budynku głównego oraz willi. Do
dyspozycji gości restauracja główna -Orquidea (kuchnia międzynarodowa, dania serwowane w formie bufetu) oraz restauracje
a la carte (Mediterraneo – kuchnia śródziemnomorska, Portofino – kuchnia włoska, Don Pablo – kuchnia gourmet, Rodizio
- kuchnia brazylijska) a także liczne bary: w lobby, przy basenie,
na plaży. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny. Leżaki, parasole i ręczniki basenowe dostępne bezpłatnie. Goście moga także
skorzystać z: kantoru, fryzjera, pralni (usługi dodatkowo płatne).

Pokoje
Hotel posiada 268 komfortowych i eleganckich pokoi; standardowe
2-os pokoje typu superior wyposażone są w 1 łożko małżeńskie
(typu king-size) lub 2 lóżka pojedyncze (typu queen) z możliwoscią pojedynczej dostawki. Wszystkie pokoje posiadają łazienki
(WC, wanna z hydromasażem, suszarka do włosów, kapcie, szlafroki) oraz balkon lub taras. Dodatkowo w każdym pokoju: klimatyzacja, wentylator sufitowy, telefon, tv-sat, zastaw do parzenia kawy
lub hetbaty, żelazko, deska do prasowania, mini bar (płatny), sejf.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (7:00-10:30), obiad (13:00-15:00), kolacja
(19:00-22:00) w restauracji głównej Orquidea (kunchnia międzynarodowa, dania serwowane w formie bufetu) oraz restauracje
a la carte (Mediterraneo – kuchnia śródziemnomorska, Portofino
– kuchnia włoska, Don Pablo – kuchnia gourmet, Rodizio - kuchnia brazylijska; konieczna wcześniejsza rezerwacja - część z nich

dodatkowo płatna). W ciągu dnia przekąski do godz. 18:00 oraz
napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe serwowane
w wyznaczonych barach do godz. 23:00.

Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada bogate zaplecze sportowe, goście mają do swojej
dyspozycji: kort tenisowy, siłownię, boisko do piłki nożnej i koszykówki, bilard, rzutki, tenis stolowy, aerobic, naukę tańca. Dodatkowo płatne: kryty basen, golf,zabiegi kosmetyczne w centrum SPA,
wycieczki statkiem, kursy żeglarskie, wędkarstwo, łaźnia fińska.

Internet
Bezpłatny interent Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu (w
pokojach połączenie dla max. 2 urządzeń).
www.bahia-principe.com

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
1 tydz
Czerwiec od
10670
17820
Lipiec od
11130
18599
Sierpień od
11549
19299
Wrzesień od
11020
18399
Cena za os. dorosłą na dost. już od
10670

10

dni

11

dni

Długość pobytu: 10 lub 11 dni
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

10670 zł
329

Dominikana

Grand Bahia Principe El Portillo – Samana
Kategoria lokalna:

*****

Hotel Grand Bahia Principe El Portillo zapewnia serwis na najwyższym poziomie. Ten 5* obiekt położony jest bezpośrednio przy pięknej,
piaszczystej plaży w egzotycznym ogrodzie na półwyspie Samana co pozwala poczuć się jak w raju. Bogata oferta restauracyjna zaspokoi
podniebienia nawet najbardziej wybrednych smakoszy.
All Inclusive

Przy plaży

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Luksusowy hotel Grand Bahia Principe El Portillo, położony jest na
półwyspie Samana, w jednej z najpiękniejszych część Dominikany
z długimi piaszczystymi plażami oraz bujną, egzotyczną roślinnością. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy publicznej plaży
El Portillo. Od najbliższego miasteczka Las Terrenas z licznymi
barami i sklepami oddalony jest ok. 4 km. Do lotniska w Puerto
Plata jest ok. 185 km.

W hotelu znajduje się plac zabaw dla dzieci, brodzik a także mini
klub (4-12 lat). Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano liczne animacje. Klienci mogą korzystać z kortu tenisowego, małej
siłowni, tenisa stołowego, bilardu, rzutek, kajaków, boiska do piłki
nożnej, koszykówki, aerobiku oraz lekcji tańca. Za dopłatą: jazda
konna, sporty wodne na plaży, golf, spa (w tym zabiegi czekoladowe, aromaterapia, manicure, pedicure).

Plaża

Internet

Hotel położony jest bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej, publicznej plaży El Portillo, łagodnie opadającej do morza. Serwis
plażowy wliczony w cenę.

Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w lobby hotelowym.
www.bahia-principe.com

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z eleganckim, obszernym lobby, winda, kantor wymiany walut, sklep z pamiątkami, butik, fryzjer
i pralnia. Hotel składa się z 3-piętrowego budynku głównego i
kilkunastu budynków malowniczo rozlokowanych w zadbanym
ogrodzie. Do dyspozycji gości restauracja główna oraz restauracje a la carte a także bary: w lobby, przy basenie i na plaży
(część z wymienionych dodatkowo płatna). W restauracjach a la
carte wymagany jest strój formalny a także wcześniejsza rezerwacja. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny.

Pokoje
Hotel dysponuje 462 elegancko urządzonymi pokojami; standardowe 2-os wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (typu king-size)
lub 2 łóżka pojedyncze (typu queen) z możliwością pojedynczej
dostawki dla dziecka. Wszystkie pokoje posiadają łazienki (WC,
wanna lub prysznic, suszarka) oraz balkon lub taras. Dodatkowo
w każdym pokoju: klimatyzacja, wentylator sufitowy, telefon,
tv-sat, lodówka, zestaw do parzenia kawy lub herbaty, żelazko,
deska do prasowania. Za dodatkową opłatą: minibar i sejf.

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (13:00-15:00), kolacja (19:00-22:30) serwowane w formie bufetu w głównej hotelowej restauracji. Dodatkowo możliwość skorzystania z restauracji a
la carte 3 razy na pobyt. Lokalne napoje (10.30 - 23.00) bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w wyznaczonych barach na
terenie hotelu.
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KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
10/11 dni
10/11 dn
Czerwiec od
8230
13749
Lipiec od
8699
14530
Sierpień od
8870
14820
Wrzesień od
8599
14370
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
7530

10

dni

11

dni

Długość pobytu: 10 lub 11 dni
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

8230 zł

Dominikana

Viva Wyndham V Samana – Półwysep Samana
Kategoria lokalna:

+

*****

Elegancki i luksusowy hotel, plus za bogatą formułę All Inclusive, która będzie dopełnieniem beztroskich wakacji. Polecamy parom
spragnionym spokojnego acz aktywnego relaksu, gdyż hotel przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

+18 dla dorosłych

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Komfortowy hotel należący do znakomitej międzynarodowej sieci
hotelowej Wyndham, łączy w sobie nowoczesność z tradycyjnym
lokalnym stylem i przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.
Położony jest w północno-wschodniej części wyspy, na Półwyspie
Samana, pośród pięknego tropikalnego ogrodu bezpośrednio przy
rajskiej piaszczystej plaży. Najbliższe miasteczko z kilkoma sklepami i restauracjami znajduje się ok. 5 km od hotelu. Do centrum
Samany ok. 45 km od hotelu, a do lotniska Puerto Plata ok. 170 km.

Codzienne animacje prowadzone przez międzynarodowy zespół animatorów: gry i zabawy, imprezy tematyczne, wieczorne
show i muzyka na żywo. W hotelu prowadzone są również lekcje
gotowania i przygotowywania drinków. Bezpłatnie dostępne
są także: kajaki, paddleboard, siatkówka plażowa, kort tenisowy (oświetlenie odpłatne), tenis stołowy, joga, pilates, zajęcia
z medytacji, streching, trasa do joggingu, centrum fitness. Za
dodatkową opłatą zabiegi w Spa.

Plaża

Internet

Hotel położony bezpośrednio przy karaibskiej, drobnopiaszczystej plaży.

Bezpłatny dostęp do internetu Wi-Fi na terenie całego obiektu.
www.wyndham.com

Do dyspozycji gości
24-godz. recepcja, eleganckie przestronne lobby, sklep z pamiątkami. Dostępne są 4 restauracje a także 3 bary w tym jeden
z przekąskami przy plaży (część z wymienionych dodatkowo
płatna). Goście mogą korzystać z dużego basenu zewnętrznego typu „infinity”, położonego przy plaży na terenie zadbanego
tropikalnego ogrodu, otoczonego tarasem słonecznym (leżaki,
parasole i ręczniki w cenie) oraz z jacuzzi.

Pokoje
Na zadbanym terenie kompleksu hotelowego znajduje się ponad 140 pokoi, rozlokowanych w szeregowej 2-piętrowej zabudowie. Standardowe pokoje 2-os. (brak możliwości wstawienia
dodatkowego łóżka) wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (king
size) lub 2 łóżka pojedyncze (typu queen) z łazienką (prysznic,
WC, suszarka do włosów, szlafrok). Dodatkowo w pokojach TV-sat, telefon, sejf, minilodówka (woda mineralna w cenie), zestaw
do parzenia kawy i herbaty, deska do prasowania i żelazko, klimatyzacja oraz balkon.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania i obiady w formie bogatego bufetu w restauracji głównej Le Marche oraz kolacje serwowane w restauracjach a’la carte (bez konieczności wcześniejszej rezerwacji,
do wyboru: międzynarodowa Fusion, z owocami morza Mar &
Fuego lub śródziemnomorska MediTerraneas). W ciągu dnia
w wyznaczonych barach i porach dostępne są również przekąski
oraz nielimitowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe.

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
10/11 dni
10/11 dn
Czerwiec od
8749
14620
Lipiec od
9199
15370
Sierpień od
9270
15499
Wrzesień od
9049
15120
Cena za os. dorosłą na dost. już od
8749

10

dni

11

dni

Długość pobytu: 10 lub 11 dni
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

8749 zł
331

Indonezja

Bali

–› Wyloty z: Warszawa
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Indonezja

Bali

Indonezja
Bali

Informacje ogólne
Wiza
Zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli
polskich przy pobytach nieprzekraczających 30 dni. Paszport musi być ważny
6 miesięcy od daty powrotu.
Czas
+ 6 h w stosunku do czasu polskiego latem,
+ 7 h zimą.

Chiny
Indie
Tajlandia
Indonezja
Bali

Język urzędowy
Indonezyjski.

BALI

Waluta
1 rupia indonezyjska (IDR). Aktualny
przelicznik: 1 PLN = 3 480 IDR; 1 USD =
13 760 IDR. W obiegu są zarówno monety,
jak i banknoty. Nominały monet: 50, 100,
200, 500, 1 000 rupii. Nominały banknotów: 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000,
50 000, 100 000 rupii. Karty kredytowe są
powszechnie akceptowane na Bali.

Ubud
Denpasar
Jawa

Seminyak
Kuta
Jimbaran

Sanur
Tanjung Benoa
Nusa Dua

Elektryczność
230 V / 50 Hz, gniazdka takie same jak
w Polsce.

Indonezja to kraj tysięcy wysp, z których każda jest
wyjątkowa. Bali słynie z rajskich, piaszczystych plaż,
urokliwych świątyń oraz egzotycznych krajobrazów.
Jako wyspa hinduistyczna jest zamieszkana przez
przyjaznych, pogodnych i pomocnych ludzi.
Od rozrywkowej Kuty po zaciszne plaże Nusa Dua
– tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Telefony
Telefony komórkowe działają na terenie wyspy. Rozmowy lokalne są tanie,
natomiast międzynarodowe bardzo drogie.
Koszty połączeń w roamingu polskich
sieci komórkowych są stosunkowo drogie,
dlatego prosimy o sprawdzenie operatora
stawek przed wyjazdem.
Sezonowość
W Indonezji na Bali sezon trwa cały rok.

W regionie
Kuta
Niegdyś osada rybacka, dziś największy kurort
wypoczynkowy na Bali. Słynie z długiej, szerokiej plaży, a także największego na wyspie wyboru sklepów, barów, restauracji, klubów i dyskotek. Polecamy przede wszystkim wielbicielom
aktywnego wypoczynku, dobrego jedzenia
i życia nocnego. Dodatkowym atutem jest krótki
transfer z lotniska oraz dobre skomunikowanie
z innymi miejscowościami i atrakcjami Bali.
Seminyak
Miejscowość wypoczynkowa położona na
północ od Kuty (obecnie w jej granicach administracyjnych), z dużym wyborem restauracji
oraz sklepów z pamiątkami i miejscowym rękodziełem. Plaża w Seminyak oferuje najlepsze
warunki do nauki surfingu w tym regionie.
Sanur
Miasteczko na wschodnim wybrzeżu, znane
m.in. z pięknej plaży, na której do dziś można
zobaczyć tradycyjne balijskie łodzie. Oprócz
sklepów, barów i restauracji, niedaleko Sanur
znajduje się również egzotyczny Ogród Orchidei.
Nusa Dua
Kurort na wschodnim wybrzeżu, w którym zlokalizowane są hotele o najwyższym standardzie.
Piękne plaże i relaksująca atmosfera sprawiają,
że ta część wyspy wybierana jest przede wszystkim przez wielbicieli spokoju, szukających
wyciszenia w prawdziwie rajskich krajobrazach.
Tanjung Benoa
Niewielki półwysep na północ od Nusa Dua,
cieszący się popularnością ze względu na dobre
hotele i wille wypoczynkowe. Oprócz pięknej

piaszczystej plaży, Benoa oferuje również szereg
restauracji i barów oraz posiada port jachtowy.
Jimbaran
Dawna wioska rybacka położona na południu
wyspy. Słynie z malowniczej zatoki, pięknych
zachodów słońca i najlepszych owoców morza.
Idealne miejsce na romantyczną kolację na
plaży.
Ubud
Ta urokliwa miejscowość zyskała na popularności dzięki filmowi „Jedz, módl się, kochaj”.
Ubud znane jest jako kulturalna stolica Bali
i nie brakuje tu pracowni artystycznych oraz
centrów rękodzielniczych. Klimatyczne, kameralne hotele oferują piękne widoki na malownicze pola ryżowe i porośnięte bujną roślinnością
zbocza wąwozów, a specjalizują się w lekcjach
gotowania, zajęciach jogi i zabiegach spa.
Wyjątkowo odprężający pobyt w Ubud stanowi
doskonałe dopełnienie wypoczynku na balijskim wybrzeżu.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem
rejsowym (z przesiadką), transfery lotnisko - hotel
- lotnisko, opłaty lotniskowe, 9 lub 12* rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie wg opisu
zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta,
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (wariant
standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek
opcjonalnych (w języku polskim od minimum
15 osób), posiłków innych niż wymienione w
opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, innych
wydatków osobistych.

Szczepienia i zdrowie
Nie ma obowiązku szczepień ochronnych,
ale zaleca się wcześniejsze zaszczepienie
przeciwko żółtaczce typu A i B oraz tężcowi.
Orientacyjne ceny
Obiad – ok. 10 USD,
woda w sklepie – ok. 0,5 USD,
piwo – ok. 2 USD, kawa – ok. 2 USD.
Wyloty
Wyloty z Warszawy. Zbiórka na 3 godziny
przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje
się w strefie “Biura Podróży”, w łączniku
pomiędzy strefą B a C lotniska (vis a vis
sklepu “Virgin”). 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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Bali

Wulkan Batur

Indonezja
Bali
Atrakcje i wycieczki
lokalne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-lokalne

Wycieczki lokalne
Kintamani i wulkan Batur
Wycieczkę rozpoczniemy przejazdem w rejon Kintamani, gdzie
będziemy mogli podziwiać kunszt miejscowych rękodzielników, wyczarowujących na naszych oczach arcydzieła z drewna,
a także tancerzy tańców Barong i Keris. Będzie również okazja
do zachwycenia się malowniczą panoramą wulkanu Batur i jego
rozległej kaldery z jeziorem Batur (geopark UNESCO). Na zakończenie oczyścimy duszę i ciało odwiedzając miejscową świątynię
Tempaksiring i święte źródła. Cena ok. 55 USD/os.
Las Małp, Ulun Danu i Tanah Lot
Popołudniową wycieczkę zaczniemy od przejazdu do świątyni

Taman Ayun z XVII w., otoczonej pięknym ogrodem. Zatrzymamy
się również w Lesie Małp, a dzień zakończymy wizytą w świątyni Tanah Lot – jednej z najsłynniejszych na Bali, ze względu na
urzekające położenie na skale około 50 metrów od brzegu wyspy.
Widok słońca zachodzącego nad świątynią na długo pozostanie
w pamięci i będzie znakomitą okazją do zrobienia zdjęć. Cena
ok. 42 USD/os.
W cieniu góry Agung
Całodniowa wycieczka na wschodnią część wyspy, której krajobraz dominuje górujący nad okolicą wulkan Agung – najwyższe
wzniesienie Bali (3124 m n.p.m.). Odwiedzimy tu warsztat rękodzielniczy specjalizujący się w malowaniu tradycyjnych batików.
Następnie zobaczymy kompleks świątynny Besakih, położony

Bali to nie tylko perfekcyjne warunki plażowe, ale przede wszystkim miejsce słynące
z ogromnej duchowości i tropikalnej przyrody.
Polecamy odwiedzenie północnej części wyspy,
która zachwyci nas malowniczymi świątyniami
na wodzie, intensywnością zieleni pól ryżowych,
niepowtarzalnym smakiem świeżych owoców
i ogromną przyjaznością mieszkańców.
Anna Wachnik
Manager Produktu

Tanah Lot
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Bali
Elephant safari
Spotkanie ze słoniami sumatrzańskimi, w czasie którego będziemy
mieli okazję przyjrzeć się z bliska tym niesamowitym zwierzętom,
nakarmić je i wybrać się na przejażdżkę na ich grzbietach. Tropikalny las porastający teren parku stanowi idealną scenerię dopełniającą tę egzotyczną przygodę dla każdego! Cena ok. 75 USD/os.

Zwiedzanie
Tirta Gangga - wodne ogrody
Nieduże, aczkolwiek fascynujące i piękne miejsce, którego podczas pobytu na Bali nie można ominąć. Krystalicznie czysta woda,
kolorowe rybki, mnóstwo kolorów i piękne rzeźby czynią to miejsce absolutnie magicznym.

Z dziećmi
Pyszna zabawa w aquaparku Circus
Idealne miejsce na wypad z całą rodziną. Aquapark to prawdziwe zagłębie zjeżdżalni i wodnych atrakcji. Każdy bez względu na
wiek znajdzie coś dla siebie.
Rodzinnie w Bali Safari and Marine Park
Bali Safari And Marine Park, to całkiem duży i ciekawy park rozrywki, głównie dla młodszych turystów. Jest tu sporo atrakcji,
takich jak karuzele, zjeżdżalnie, dzikie zwierzęta (w tym słonie,
orangutany i delfiny) oraz mały aqua park.
www.balisafarimarinepark.com
malowniczo na zboczu góry Agung i stanowiący najważniejszy
ośrodek kultu hinduistycznego na wyspie. Odwiedzimy również
jedną z niewielu pozostałych na Bali tradycyjnych wiosek ogrodzonych kamiennym murem, a dzień zakończymy zwiedzaniem
pawilonu Kerta Gosa, będącego niegdyś częścią pałacu w dawnej
stolicy wyspy. Cena ok. 55 USD/os.
Południe Bali
Popołudniowa wycieczka rozpocznie się wizytą w jednej z najważniejszych świątyń na Bali – Uluwatu. Zbudowana w XI w.
świątynia jest widowiskowo położona na szczycie 70-metrowego
klifu i jest chętnie odwiedzana przez okoliczne makaki. Obejrzymy tu charakterystyczne dla Bali przedstawienie taneczne Kecak
(zwane „małpim tańcem”) z motywami z eposu Ramayana. Cena
ok. 49 USD/os.
Rafting na rzece Ayung
Dwugodzinny spływ w dół rzeki Ayung (klasa trudności I i II)
wśród zapierających dech w piersiach krajobrazów - głębokie
doliny, bujne, tropikalne lasy, wodospady, świątynie hinduistyczne kolorowo dekorowane na czas świąt tworzą prawdziwie egzotyczną scenerię. Cena ok. 55 USD/os.

Relaks
Sportowo i wypoczynkowo na plaży!
Plaża w Kuta przyciąga wielu turystów i nie tylko fanów plażowania. Tutaj można uprawiać sporty wodne, nurkować albo
skosztować drinka w jednym z okolicznych barów. Światowo
i wakacyjnie!

Przyroda
Świat kolorowych ptaków
W Bali Bird Park można podziwiać z bliska prawie 250 gatunków ptaków. Na terenie parku organizowane są liczne pokazy,
jest również kino 3D. Wizyta w parku jest doskonałą okazją na
pamiątkowe zdjęcie np. z papugą. www.bali-bird-park.com
Wspaniałe wodospady Sekumpul
Wspaniała przyroda i piękne wodospady w jednym. Przez wielu
uznawane za jedne najpiękniejszych na Bali. Znajdują się nieco
na uboczu, zatem nie bywa tu zbyt tłoczno.

dostępnych wycieczek lokalnych do sprzedaży w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem
R.pl/wycieczki-lokalne, Call Center, Oddziałach oraz punktach
agencyjnych. Natomiast pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich cenami jest dostępny
u naszych rezydentów.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek lokalnych są podane
wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę

Uluwatu
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Bali

Ayodya – Nusa Dua
Kategoria lokalna:

*****

Hotel dla wymagających klientów, polecany szczególnie osobom poszukującym odpoczynku z dala od tłocznych kurortów, a jednocześnie
blisko plaży. Jedna z najlepszych plaż na Bali - polecamy.
Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Hotel wybudowany w tradycyjnym stylu balijskim, położony
w Nusa Dua, na południowym skraju wyspy. Nusa Dua jest uznawana za najlepszą lokalizację plażową na Bali, jednocześnie z dala
od hałaśliwych kurortów. Do lotniska ok. 12 km, do Kuty (z szerokim wyborem sklepów, restauracji, barów i innych rozrywek) ok.
15 km - dojazd taksówką ok. 15 USD. W pobliżu hotelu znajduje się
18-dołkowe pole golfowe oraz centrum handlowe Bali Collection
z dużym wyborem restauracji.

Plaża
Szeroka i piaszczysta plaża z drobnym, jasnym piaskiem oraz łagodnym zejściem do wody znajduje się bezpośrednio przy hotelu.
Bezpłatne leżaki i parasole.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 5 restauracji (międzynarodowa, z owocami
morza, japońska, śródziemnomorska i restauracja przy basenie
ze snack barem), lobby bar, sklepy z pamiątkami, 2 baseny ze
słodką wodą, w tym 1 z brodzikiem dla dzieci, taras słoneczny,
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki plażowe. W hotelu znajduje się duże i dobrze wyposażone centrum konferencyjne (14 sal
konferencyjnych, z czego największa na 700 osób) oraz centrum
spa (szczegółowy cennik dostępny w recepcji). Dostęp do internetu w centrum konferencyjnym (za opłatą - cennik w recepcji).
Ponadto dla najmłodszych mini-klub i plac zabaw.

Pokoje
Ponad 540 pokoi różnego typu. Naszym Klientom oferujemy
pokoje typu Deluxe Garden View (z widokiem na ogród, basen
lub pole golfowe) o powierzchni ok. 45 m2 - wszystkie pokoje są
dwuosobowe z łazienką i WC (dostawka tylko na potwierdzenie). W każdym pokoju indywidualnie sterowana klimatyzacja,
TV-sat, mini-bar (korzystanie dodatkowo płatne), zestaw do
robienia herbaty i kawy, telefon, suszarka do włosów oraz sejf
(bezpłatny). Wszystkie pokoje posiadają balkon.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie zapewnia programu animacyjnego. Trzy razy w tygodniu wieczorne występy z muzyką na żywo (cena ok. 187 500
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IDR lub ok. 375 tys. IDR z kolacją). Bezpłatnie dostępny bilard,
siłownia, tenis stołowy, plażowa piłka nożna, koszykówka, szachy
i siatkówka plażowa. Za dodatkową opłatą: squash, tenis ziemny,
mini-golf, lekcje jogi oraz centrum sportów wodnych na plaży
w pobliżu hotelu oferujące m.in. windsurfing, kitesurfing, jet ski,
nurkowanie oraz rejsy łódką ze szklanym dnem (szczegółowy
cennik dostępny na miejscu).

Internet
Bezpłatny internet WiFi w ogólnodostępnych częściach hotelu
oraz w pokojach.
www.ayodyaresortbali.com

KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
5649
6570
Maj od
5549
6449
Czerwiec od
5549
6449
Lipiec od
6999
7899
Sierpień od
7799
6720
Wrzesień od
5599
6499
Październik od
5999
6449
Cena za os. dorosłą na dost. już od
5549
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
5549

9

dni

12

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
9449
10999
9270
10770
9270
10770
11730
13199
12999
11230
9349
10870
9920
10770
6449
6449

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5549 zł

Indonezja

Bali

Melia Bali The Garden Villas – Nusa Dua
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy hotel z najwyższą jakością świadczonych usług oraz doskonałą lokalizacją w spokojnej okolicy. Jako jeden z nielicznych
obiektów na Bali oferuje pakiet all inclusive.
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Hotel znajduje się w Nusa Dua, na południowym skraju wyspy,
z dala od hałaśliwych kurortów, w otoczeniu pięknego tropikalnego ogrodu. Jest to zdaniem wielu najlepsza lokalizacja wypoczynkowa na Bali. Do lotniska ok. 11 km, do Kuty (z szerokim wyborem
sklepów, restauracji, barów i innych rozrywek) ok 15 km - dojazd
taksówką ok. 15 USD. Niedaleko hotelu jest 18-dołkowe pole golfowe i tuż obok centrum handlowe Bali Collection ze sklepami
i restauracjami.

Plaża

opłatą: wypożyczalnia rowerów, tenis ziemny oraz centrum
sportów wodnych na plaży (szczegółowy cennik dostępny na
miejscu). Dla gości z all inclusive bezpłatnie lekcje gotowania,
yoga, niemotorowe sporty wodne (np. kajaki, nurkowanie z rurką, windsurfing). Kilka minut od hotelu 18-dołkowe pole golfowe
(dodatkowo płatne).

Internet
Bezpłatny internet WiFi na terenie całego obiektu oraz w pokojach.
www.melia.com

Piękna, piaszczysta plaża (jasny, drobny piasek) znajduje się
bezpośrednio przy hotelu. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 5 restauracji, 3 bary, sklep z pamiątkami,
basen z brodzikiem dla dzieci (ze słodką wodą), taras słoneczny,
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki plażowe. W hotelu znajduje
się centrum konferencyjne.

Pokoje
Blisko 500 pokoi różnego typu. Naszym Klientom oferujemy
pokoje typu standard (na parterze) lub premium (na piętrze) przestronne pokoje dwuosobowe z łazienką i WC o powierzchni
ok. 42 m2 (dostawka w formie pojedynczego łóżka). W każdym
pokoju indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV-sat, mini-bar
(w all inclusive bezpłatnie piwo i napoje bezalkoholowe), zestaw
do robienia kawy i herbaty, telefon, suszarka do włosów oraz bezpłatny sejf. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dopłatą pakiet All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, lokalne napoje
alkoholowe (piwo, wino, gin, wódka, whisky i rum) i bezalkoholowe podczas posiłków i w godzinach 09:00 - 01:00 w barach,
przekąski w barze przy basenie w ciągu dnia między posiłkami
(10:00 - 19:00), room service 24h bezpłatny w all inclusive, bar
przy plaży (09:00 - 00:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje animacje dzienne i wieczorne. Na terenie hotelu dostępne jest centrum fitness. Bezpłatnie: wodny aerobik,
stretching, siatkówka plażowa, piłka wodna. Za dodatkową

KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
6570
7799
Maj od
6449
7649
Czerwiec od
6470
7670
Lipiec od
7949
8949
Sierpień od
9049
9170
Wrzesień od
6499
7720
Październik od
6920
7670
Cena za os. dorosłą na dost. już od
6449

9

dni

12

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
10999
12999
10770
12799
10799
12820
13299
14949
15120
15320
10870
12899
11570
12820
7649

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

6449 zł
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Bali

Grand Mirage – Nusa Dua
Kategoria lokalna:

*****

Bardzo dobry hotel ze świetną lokalizacją dla poszukujących odpoczynku z dala od tłocznych kurortów. Idealny wybór zarówno dla rodzin
z dziećmi, jak i dla par spędzających romantyczny urlop. Jeden z niewielu hoteli oferujących all inclusive na wyspie - polecamy!
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

Royal

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony w Tanjung Benoa, na południowym skraju wyspy, w otoczeniu pięknego tropikalnego ogrodu. W okolicy wybór
sklepików i knajpek. Do lotniska ok. 12 km, do Kuty (z najszerszym
wyborem sklepów, restauracji, barów i innych rozrywek) ok. 15
km - dojazd taksówką ok. 15 USD.

Hotel organizuje wieczorne występy oraz animacje (dodatkowo
płatne poza opcją all inclusive - ok. 40 USD). Bezpłatnie siłownia
(8:00 -22:00), pokój gier oraz z nie-motorowe sporty wodnre. Za
dodatkową opłatą: wypożyczalnia rowerów, tenis ziemny, bilard,
lekcje gotowania, motorowe sporty wodne.

Plaża

Internet

Publiczna, szeroka plaża z jasnym, drobnym piaskiem znajduje się
tuż przy hotelu. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie. W pobliżu
centrum sportów wodnych.

Bezpłatny Internet Wi Fi w lobby i pokojach. W centrum konferencyjnym można korzystać z komputerów z dostępem do
internetu (bezpłatnie 30 min dziennie).

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 5 restauracji: restauracja główna z kuchnią
międzynarodową i azjatycką 24h oraz 4 a la carte (płatne dodatkowo), lounge bar, bar przy basenie (typu „swim up”). Basen
z brodzikiem dla dzieci (ze słodką wodą), basen typu infinity,
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki plażowe. W hotelu znajduje
się centrum konferencyjne, sklepy z pamiątkami i mini-market,
pralnia (dodatkowo płatna), salon fryzjersko-kosmetyczny oraz
centrum spa (szczegółowy cennik dostępny w recepcji). Dla najmłodszych mini-klub i plac zabaw.

Pokoje
Ponad 300 pokoi różnego typu. Biuro oferuje pokoje typu Deluxe
Garden z widokiem na ogród, o powierzchni ok. 40 m2 - dwuosobowe z łazienką i WC (dostawka w formie rozkładanego łóżka).
W każdym pokoju indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV-sat,
mini-bar (bezpłatny dla opcji all inclusive), zestaw do robienia
herbaty i kawy, telefon, suszarka do włosów oraz sejf (bezpłatny).
Wszystkie pokoje posiadają prywatny balkon.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu lub za dopłatą all inclusive BLUE:
śniadania w formie bufetu (7:00 – 10:30), obiady w formie bufetu (12:00 – 15:00), kolacje w formie bufetu (19:00 – 22:00)
- wszystkie posiłki w restauracji głównej, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe podczas posiłków i w godzinach 11:00 –
24:00 w barach, popołudniowa herbata (16:00 – 18:00), przekąski
(15:00 - 19:00). Dodatkowo przy dopłacie do all inclusive GOLD:
room service, kolacje z występami, wybór spośród kilku restauracji w czasie posiłków i większy wybór napoi.
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KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
5549
6420
Maj od
5449
6299
Czerwiec od
5449
6320
Lipiec od
6920
7699
Sierpień od
7499
6530
Wrzesień od
5499
6349
Październik od
5899
6320
Cena za os. dorosłą na dost. już od
5449
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
4970
Dopłata do All Inclusive od
2835

9

dni

12

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
9270
10730
9099
10520
9099
10570
11570
12870
12530
10899
9199
10599
9870
10570
6299
5670
3780

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5449 zł

Indonezja

Bali

Anvaya Beach Resort – Kuta
Kategoria lokalna:

****+

+

Wyjątkowo elegancki hotel należący do sieci hoteli Santika, co dodatkowo jest gwarancją standardu i jakości świadczonych usług. Hotel
wyróżnia się smaczną i różnorodną kuchnią. Dodatkowym atutem jest położenie tuż przy plaży, w niewielkiej odległości od rozrywek
miejscowości Kuta. Szczególnie polecamy wymagającym Klientom oraz parom pragnącym spędzić romantyczne, luksusowe wakacje.
Przy plaży

We dwoje

Położenie
Ten wyjątkowo przestronny i ekskluzywny hotel, otoczony tropikalną roślinnością, położony jest w miejscowości Kuta, dawnej
wiosce rybackiej, uważanej obecnie za jedną z najbardziej rozrywkowych miejscowości na wyspie. Obiekt oddalony jest o około
2 km od lotniska w Denpasar.

Plaża
Hotel usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Niewielka ilość bezpłatnych leżaków i parasoli na plaży.

Do dyspozycji gości
Luksusowy hotel wybudowany w 2016 r. Recepcja, basen, basen
dla dzieci, leżaki przy basenie – bezpłatne, restauracje (Kunyit
Restaurant i Sands Restaurant), bary.
Dla dzieci: Mini klub.

Pokoje
W hotelu znajduje się 497 pokoi. Naszym gościom oferujemy eleganckie i komfortowo urządzone pokoje 2-osobowe. W każdym
z nich znajduje się łazienka (WC, prysznic/wanna), centralnie
sterowana klimatyzacja (bezpłatna), sejf (bezpłatny), mini-bar
(płatny dodatkowo), TV, balkon lub taras, Internet Wi-Fi, zestaw
do przygotowania kawy lub herbaty, suszarka.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Możliwość zakupienia
dodatkowych posiłków oraz napoi w restauracjach serwujących
dania kuchni indonezyjskiej i europejskiej oraz w barze znajdującym się na terenie obiektu.

Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości sala fitness. Płatne dodatkowo: SPA

Internet
Na terenie całego hotelu (również w pokojach) Internet Wi-Fi
- bezpłatny.
www.santika.com/indonesia/kuta/anvaya-beach-resorts-bali/

KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
6070
7120
Maj od
5949
6999
Czerwiec od
5949
6999
Lipiec od
8249
9370
Sierpień od
8320
7299
Wrzesień od
5999
7030
Październik od
6399
6999
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
5949

9

dni

12

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
10149
11899
9949
11699
9949
11699
13799
15649
13899
12199
9999
11749
10699
11699
6999

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5949 zł
339

Indonezja

Bali

Melia Sol Beach House Benoa – Nusa Dua
Kategoria lokalna:

+

****

Elegancki hotel z obsługą na wysokim poziomie, chwalony za wyśmienitą kuchnię. Lokalizacja dla ceniących wypoczynek z dala
od hałaśliwych kurortów.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Hotel położony tuż przy prywatnej piaszczystej plaży w Tanjung
Benoa, na południowym skraju wyspy, w otoczeniu pięknego
tropikalnego ogrodu, w pobliżu Nusa Dua - najlepszej lokalizacji
plażowej na Bali. Do lotniska ok. 11 km, do Kuty (z szerokim wyborem sklepów, restauracji, barów i innych rozrywek) ok 15 km
- dojazd taksówką ok. 15 USD.

wodne. Za dodatkową opłatą tenis stołowy oraz centrum spa
(szczegółowy cennik dostępny w hotelu). Kilka minut od hotelu
korty tenisowe i 18-dołkowe pole golfowe (dodatkowo płatne).

Internet
Bezpłatny internet WiFi na terenie całego obiektu oraz w pokojach.

Plaża
Prywatna piaszczysta plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. Bezpłatne parasole i leżaki.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, punkt wymiany walut, 3 restauracje, lobby bar, bar przy basenie (typu „swim up”), sklepy z pamiątkami.
Basen z brodzikiem dla dzieci (ze słodką wodą), taras słoneczny,
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki plażowe. W hotelu znajduje
się centrum konferencyjne (3 sale, największa na 300 osób). Dla
najmłodszych plac zabaw.

Pokoje
Biuro oferuje pokoje typu Premium - przestronne pokoje dwuosobowe z łazienką i WC o powierzchni ok. 50 m2 (dostawka
w formie pojedynczego łóżka). W każdym pokoju indywidualnie
sterowana klimatyzacja, TV-sat, mini-bar (korzystanie - dodatkowo płatne), zestaw do robienia herbaty i kawy, telefon, suszarka
do włosów oraz sejf (bezpłatny). Wszystkie pokoje posiadają
balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive “silver” obejmuje śniadania, obiady i kolacje w formie
bufetu w głównej restauracji, lokalne napoje alkoholowe (piwo,
wino, gin, wódka, whisky i rum) i bezalkoholowe podczas posiłków i w godzinach 09:00 - 01:00 w barach, przekąski barze przy
basenie w ciągu dnia (17:00-19:00), wybrane dania w restauracjach a la carte El Patio i Amarta. Za dopłatą all inclusive “gold”
z dodatkowymi benefitami: większy wybór dań a la carte, room
service i mini bar, rezerwacja leżaków na plaży (na potwierdzenie
w recepcji), późne wykwaterowanie (w miarę dostępności pokoi).

Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje wieczorne animacje i pokazy. Bezpłatnie: siłownia, yoga, tai chi, pokój gier, karaoke i niemotorowe sporty
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KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
7620
9199
Maj od
7499
8999
Czerwiec od
7499
9049
Lipiec od
8999
10330
Sierpień od
9770
10120
Wrzesień od
7530
9099
Październik od
7949
8999
Cena za os. dorosłą na dost. już od
7499
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
5499
Dopłata do All Inclusive GOLD od
810

9

dni

12

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
12730
15370
12530
14999
12530
15120
15030
17270
16320
16899
12599
15199
13299
15120
8999
6370
1080

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

7499 zł

Indonezja

Bali

Bali Tropic – Tanjung Benoa
Kategoria lokalna:

****

Znany z dobrej kuchni hotel położony w tropikalnym ogrodzie tuż przy piaszczystej plaży jest idealnym miejscem dla osób spragnionych
relaksu. Lokalizacja obiektu zapewnia zapierające dech w piersiach widoki oraz możliwość skorzystania z uroków pobliskich miejscowości.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Luksusowy hotel zlokalizowany w południowej części wyspy
Bali, w Tanjung Benoa, w odległości ok. 13 km od lotniska. Ok.
18 km dzieli obiekt od miejscowości Kuta, a ok. 7 km od Nusa
Dua, w której znajduje się centrum handlowe Bali Collection. Taka
lokalizacja gwarantuje możliwość relaksu oraz skorzystania z rozrywek oferowanych przez pobliskie miejscowości.

wodne na plaży (zmotoryzowane) np. narty wodne, nurkowanie,
parasailing.

Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi w lobby i w pokojach.
www.balitropic-resort.com

Plaża
Hotel usytuowany tuż przy pięknej plaży, w popularnej części
wyspy. Leżaki na plaży – bezpłatne, ręczniki kąpielowe dostępne
od godziny 8:00 przy basenie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., restauracje, bary, basen, leżaki przy basenie
- bezpłatne. Dla dzieci: mini klub (5-12 lat). Płatne dodatkowo: pasaż handlowy, pralnia, SPA, salon piękności, opiekunka do dzieci.

Pokoje
Obiekt posiada 150 wygodnie urządzonych pokoi. Naszym gościom oferowane są pokoje typu Deluxe w bungalowach, wyposażone łazienkę (WC, prysznic/wanna), prywatny balkon lub
taras, suszarkę, TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), indywidualnie
sterowaną klimatyzację (bezpłatną) oraz mini bar (płatny dodatkowo). W każdym bungalowie znajduje się 8 pokoi – 4 na
parterze i 4 na piętrze.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:30), obiady (13:00-14:30) oraz
kolacje (19:00-21:30) w formie bufetu, późnym popołudniem herbata i ciastka (16:30-17:30), lokalne napoje alkoholowe (piwo,
wino, vodka, gin, whisky) i bezalkoholowe dostępne przez całą
dobę. W godiznach zamknięcia bufetu, dostępna restauracja serwująca dania ze specjlanego „all inclusive menu”.

Program sportowy i animacyjny
Obiekt dysponuje bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.
Do dyspozycji gości jest siatkówka plażowa, bilard, siłownia, szachy w ogrodzie, mini golf, mini boisko do plażowej piłki nożnej
(na plaży), rzutki, tenis stołowy. Poza tym 2 razy w tygodniu
wieczory rozrywkowe oraz pokazy związane z balijską kulturą,
występy wokalne, a także sporty wodne na plaży (niezmotoryzowane) np. windsurfing, snorkelling. Płatne dodatkowo: sporty

KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
8330
10149
Maj od
8199
9949
Czerwiec od
8199
9999
Lipiec od
9699
11299
Sierpień od
9770
10149
Wrzesień od
8249
9930
Październik od
8649
9999
Cena za os. dorosłą na dost. już od
8199
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
6470

9

dni

12

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
13920
16949
13699
16620
13699
16699
16199
18870
16320
16949
13799
16749
14449
16699
9949
7670

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

8199 zł
341

Indonezja

Bali

Tanjung Benoa Resort – Tanjung Benoa
Kategoria lokalna:

****

Ekonomiczny hotel z przyjazną i pomocną obsługą, położony w spokojnym, harmonijnym otoczeniu. Polecany szczególnie gościom
ceniącym miłą atmosferę oraz ciche miejsca, ale także łatwy dostęp do wielu rozrywek uatrakcyjniających pobyt.
Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Hotel zlokalizowany jest w Tanjung Benoa, w odległości ok. 17 km
od lotniska, ok. 2,5 km od miejscowości Nusa Dua, w której znajduje się centrum handlowe Bali Collection i ok. 20 km od znanej
plaży Kuta Beach.

Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy publicznej, piaszczystej plaży Tanjung Benoa. (UWAGA! Przejście na plażę przez ulicę). Niewielka
liczba bezpłatnych leżaków i parasoli hotelowych.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., 3 restauracje, 2, bary, 2 baseny, leżaki i parasole przy basenach - bezpłatne, centrum biznesu, opiekunka do
dzieci (na potwierdzenie), pralnia, wypożyczalnia samochodów.
Dla dzieci: plac zabaw.

Pokoje

KOD IMPREZY: JDP

Hotel dysponuje 162 przestronnymi pokojami, urządzonymi
w balijskim stylu. W ofercie znajdują się 2-osobowe pokoje typu
deluxe premium z łóżkiem King Size, lub dwoma oddzielnymi
(Twin), z możliwością jednej dostawki. Pokoje wyposażone są
w łazienkę (WC, prysznic), zestaw do przygotowania kawy lub
herbaty, telefon, suszarkę, lodówkę, TV-sat, sejf (bezpłatny), klimatyzację (w cenie) oraz Internet Wi-Fi.

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
5120
5870
Maj od
4999
5770
Czerwiec od
4999
5820
Lipiec od
6499
7120
Sierpień od
6570
5870
Wrzesień od
4999
5799
Październik od
5499
5770
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4999
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
4649

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.

Program sportowy i animacyjny
Centrum fitness, kort tenisowy zawarty w cenie od godz.7:00 do
16:30, (płatny dodatkowo 16:30 – 22:00), boisko do siatkówki,
salon gier z stołem bilardowym oraz tenisem stołowym. Płatne
dodatkowo: SPA – czynne w godzinach 08:00-22:00, masaże.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach i na terenie obiektu.

9

dni

12

dni

CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
8549
9799
8399
9649
8449
9649
10870
11899
10999
9799
8470
9699
9199
9649
5770
5249

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4999 zł
342

Indonezja

Bali

Mercure Sanur – Sanur
Kategoria lokalna:

****

Elegancki hotel zbudowany w typowym balijskim stylu. Przestronne aranżacje oraz wysoki standard świadczonych usług nadają hotelowi
ekskluzywny charakter. Polecamy szczególnie parom oraz osobom nastwionym na spokojny wypoczynek w malowniczym otoczeniu.
Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Ekskluzywny hotel, wybudowany w nowoczesnym stylu. Usytuowany w otoczeniu egzotycznej przyrody, na obrzeżach Sanur
- kurortu z licznymi sklepami i restuaracjami, w odległości ok.
15 km od miejscowości Kuta, słynącej z nocnego życia, sklepów,
barów oraz restauracji. Obiekt zlokalizowany jest w odległości
ok. 15 km od lotniska, a także od parku wodnego Water Boom.

Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy pięknej, spokojnej, piaszczystej plaży niedaleko rafy koralowej. Leżaki i parasole na plaży
– bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., restauracja z barem Pandawa, w której oferowane są przysmaki kuchni regionalnej oraz międzynarodowej,
Departure Lounge, bar przy basenie Sahedewa Pool Bar oraz
Breeze Bar z widokiem na plażę, 2 baseny zewnętrzne (leżaki,
parasole, ręczniki kąpielowe w cenie), sklepik z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów, wymiana walut. Dla dzieci: mini klub,
plac zabaw, brodzik.

Pokoje
W obiekcie znajduje się 189 pokoi w bungalowach na terenie
ogrodu, w tym pokoje typu Superior, które oferujemy naszym
Klientom. Przyjemnie urządzone pokoje 2-osobowe wyposażone
są w łazienkę (WC, prysznic/wanna), balkon lub taras, klimatyzację (bezpłatną), telefon, lodówkę, suszarkę do włosów, Internet
Wi-Fi, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, sejf (bezpłatny) oraz telewizję satelitarną.

Wyżywienie
Śniadania. Możliwość zakupienia dodatkowych posiłków lub przekąsek na miejscu w restauracji lub barze.

Program sportowy i animacyjny
Kort tenisowy, bilard, tenis stołowy, rzutki, aqua aerobic. Płatne
dodatkowo: SPA, w odległości ok. 3km pole golfowe.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie hotelu.
mercuresanur.com

KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
5249
5999
Maj od
5149
5920
Czerwiec od
5170
5949
Lipiec od
6630
7599
Sierpień od
7399
6970
Wrzesień od
5199
5970
Październik od
5620
5949
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
5149

9

dni

12

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
8770
10099
8599
9899
8649
9949
11099
12699
12370
11649
8699
9970
9399
9949
5920

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5149 zł
343

Indonezja

Bali

Wina Holiday – Kuta
Kategoria lokalna:

***

Hotel położony na ładnie zagospodarowanym terenie z tropikalnymi roślinami, niedaleko piaszczystej plaży. Praktycznie urządzone pokoje,
miła obsługa oraz kameralna atmosfera gwarantują relaksujący wypoczynek.
We dwoje

Położenie
Kameralny hotel o tradycyjnej, balijskiej architekturze zlokalizowany ok. 8 km od lotniska. Obiekt usytuowany jest w miejscowości Kuta, w południowej części Bali. Ta dawna wioska rybacka
obecnie jest jednym z najbardziej znanych kurortów na wyspie
dzięki urozmaiconym noclegom, urokliwym restauracjom oraz
licznym barom i dyskotekom.

Plaża
Słynna, szeroka, piaszczysta plaża Kuta Beach zlokalizowana jest
ok. 200 m od hotelu. Brak hotelowych leżaków i parasoli na plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., restauracja, bary, 2 baseny, 2 baseny dla dzieci, centrum biznesowe, wypożyczalnia samochodów, wymiana
walut, pralnia, bezpłatne transfery do przecznicy Legian oraz
placu Kuta, punkt informacji turystycznej.

Pokoje
W obiekcie znajduje się 184 przytulnie urządzonych pokoi
2-osobowych z możliwością jednej dostawki. W każdym z nich
jest łazienka (WC, prysznic/wanna), balkon/taras, indywidualnie sterowana klimatyzacja (bezpłatna), TV, telefon, zestaw do
przygotowania kawy lub herbaty, sejf (bezpłatny).

Wyżywienie
Śniadania. Możliwość zakupu dodatkowych posiłków w restauracji Lagenda Malaysian Food Garden serwującej potrawy kuchni
malezyjskiej, indonezyjskiej oraz międzynarodowej. Goście mają
możliwość nabycia napoi i przekąsek w barze przy basenie, a także w barze The Beji Bar.

Program sportowy i animacyjny
Siłownia.
Płatne dodatkowo: SPA i salon piękności.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi we wszystkich pomieszczeniach hotelu.
www.holidayvillakutabali.com

KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
1 tydz.
2 tyg.
Kwiecień od
4599
5199
Maj od
4520
5099
Czerwiec od
4530
5099
Lipiec od
6299
6770
Sierpień od
6349
5249
Wrzesień od
4570
5120
Październik od
4999
5099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4520
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
4270

9

dni

12

dni

cena katalogowa
1 tydz.
2 tyg.
7699
8699
7549
8520
7570
8520
10520
11299
10599
8770
7649
8549
8349
8520
5099
4749

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4520 zł
344

Indonezja

Bali

Champlung Sari – Ubud
Kategoria lokalna:

****

Klimatyczny i zaciszny hotel z przyjazną obsługą. Polecamy ze względu na korzystny stosunek ceny do jakości oraz bliskość centrum miasta
i Lasu Małp.
We dwoje

Położenie
Hotel butikowy będący połączeniem tradycyjnej balijskiej architektury, funkcjonalnie urządzonych pokoi oraz egzotycznego
ogrodu. Obiekt znajduje się tuż przy słynnym Lesie Małp, którego
mieszkańcy – makaki – chętnie odwiedzają teren hotelu. Odległość do centrum Ubud – ok. 1.5 km, do lotniska – ok. 36 km.
Najbliższe sklepy i restauracje znajdują się tuż przy obiekcie.

Plaża
Nie dotyczy.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja Kamani (kuchnia azjatycka i międzynarodowa), Wanara lounge & bar z widokiem na basen i Las Małp
(śniadania, przekąski, kolacje), bar przy basenie, 2 baseny ze
słodką wodą (leżaki i parasole bezpłatne). Za dodatkową opłatą
usługi pralni, wypożyczalnia samochodów, wymiana walut. Hotel
akceptuje karty kredytowe.

Pokoje
Hotel posiada ok. 100 wyremontowanych pokoi dwuosobowych
z możliwością dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka. Każdy
posiada balkon lub taras i wyposażony jest w indywidualnie
sterowaną klimatyzację, TV Sat, lodówkę, łazienkę z wanną,
prysznicem oraz WC.

Wyżywienie
Śniadania w restauracji hotelowej. Dodatkowe posiłki za opłatą.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Za dodatkową opłatą zabiegi i masaże w centrum spa (szczegółowy cennik dostępny
w recepcji).

Internet
Bezpłatny internet WiFi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
Uwaga! Oferta dotyczy wyjazdu łączonego: 4 rozpoczęte doby
hotelowe w Ubud + 5 lub 8 rozpoczętych dób hotelowych w wybranym hotelu na plaży. W tabeli przedstawiono cenę za pobyt
w Ubud (4 doby) oraz ceny przedłużenia w przykładowych hotelach na plaży (większa oferta hoteli znajduje się w systemie
rezerwacyjnym).
www.champlungsariubud.com

KOD IMPREZY: JDU

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
1 tydz.
1 tydz
Kwiecień od
4149
6930
Maj od
4070
6799
Czerwiec od
4070
6799
Lipiec od
5530
9249
Sierpień od
5770
9649
Wrzesień od
4120
6899
Październik od
4299
7199
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4070
6799
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
4070
6799
Obowiązkowa dopłata za przedłużenie w hotelu na południu
Bali już od 570 zł (Wina Holiday)

9

dni

12

dni

Długość pobytu:
9 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

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

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4070 zł
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PRZECZYTAJ KONIECZNIE
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 przypadkach możemy „zarezerwować” wybrane miejsce w autokarze –
dotyczy to jednak tylko osób uprzywilejowanych, np. inwalidów
czy kobiet w ciąży.
W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny i fizyczny
Turystów ze zwiększoną wagą ciała, informujemy o możliwości
wykupienia dodatkowego miejsca w autokarach podczas wycieczek objazdowych. Odpłatność za dodatkowe miejsce w autokarze wynosi 70% kosztów transportu w czasie danej imprezy.
Dokładne informacje na temat kosztów dodatkowego miejsca
w autokarze można uzyskać na zapytanie w biurach sprzedających ofertę Rainbow Tours.
Autokary – Rainbow Tours korzysta z autokarów wyspecjalizowanych firm przewozowych. Każdy autokar wyjeżdżający
na wycieczkę naszego biura jest jednak opisany – za przednią
szybą znajduje się tablica informacyjna, najczęściej z logo Rainbow 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, taksówkami, 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 ograniczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie
korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych co ok. 4 godziny organizujemy postoje w miejscach,
gdzie skorzystać można z toalet (często płatnych).
Zachowanie bezpieczeństwa - podczas jazdy nie należy poruszać się po autokarze, bowiem przy gwałtownym hamowaniu
może się to skończyć poważnym wypadkiem. Podobnie należy
zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłaszcza, 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 (tradycyjnych przewoźników, linii czarterowych oraz tzw. Low Costów), 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 reguły 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 samolotów 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 zawsze 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 wynikają 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 odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej ustawie
Prawo Lotnicze.

346

Poniższy tekst stanowi uzupełnienie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
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 międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę
inną niż przewoźnik umowny, w Konwencji montrealskiej z 1999
roku. W razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas przelotu,
należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze lotniska i pobrać
od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk PIR wraz z
oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami pokładowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno sam fakt
poniesienia szkody, jak i jej wartość należy załączyć do reklamacji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona (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 terminie 21 dni od daty odebrania bagażu.
BAGAŻ
W przypadku wycieczek samolotowych turysta zazwyczaj może
zabrać bagaż podręczny do 5 kg oraz 1 sztukę bagażu głównego
najczęściej o wadze od 15 do 20 kg (w zależności od linii lotniczej). Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lotnisku 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 ograniczona jest do jednej walizki lub torby podróżnej (max. 20 kg) oraz
niedużego bagażu podręcznego, a w przypadku imprez narciarskich 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 autobusie (również podczas realizacji transferów) nie ma możliwości
dopłat za nadbagaż - w takim wypadku obsługa odmówi zabrania 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 towarzyszącą w imieniu organizatora imprezy turystycznej uczestnikom 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 muzealnych. Tym zajmują się przewodnicy lokalni (z reguły dodatkowo
płatni), którzy najlepiej znają swoje miasta i przeszli odpowiednie szkolenia. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wykonywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju,
na terenie którego pracują.
Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wyjazdu (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, zakwaterowanie, transfery, spotkania informacyjne oraz za pośrednictwo 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 sytuacjach awaryjnych pod podanym przez niego numerem telefonu (lub numerem lokalnego kontrahenta Rainbow Tours). Informacje 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 piloci, 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 powierzonych 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 spowodować 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 imprezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich,
zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty
muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania 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 terminowej 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 poniesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce
spotkania z grupą.
Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny niż zawarty w umowie z Państwem przystanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wynika, 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 zakresie przewozu/przelotu.
W przypadku imprez autokarowych, na życzenie Klienta
i w miarę dostępności miejsc w pojeździe łącznikowym (tj. poruszającym się na terenie Polski do miejsca przesiadek) istnieje
możliwość zmiany przystanku wyjazdowego lub/i powrotnego.
Zmiany te wprowadzone do umowy na 6 dni przed rozpoczęciem imprezy lub wcześniej są bezkosztowe. W przypadku dokonywania 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/wylotu z Polski do przyjazdu/przylotu do Polski. Oznacza to że podróż
(autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze, że z reguły na
podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień imprezy, a rozkłady 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 (chyba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów – płatne u pilotów (lub w kasach obiektów turystycznych), imprezy fakultatywne – płatne w miejscu docelowym,
np. u rezydenta, taksa klimatyczna, inne opłaty typu końcowe
sprzątanie apartamentu czy kaucja. Tego rodzaju dopłaty wyszczególnione są najczęściej w rubryce „Świadczenia” pod hasłem „Cena nie obejmuje...” lub w opisie obiektu albo programu 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 zamieściliśmy informacje o kosztach dodatkowo płatnych udogodnień
(np. opłatach za Internet, leżaki, ręczniki plażowe). Prosimy pamiętać, 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 przypadku zakupu wycieczki lokalnej (fakultatywnej) na miejscu, rezydenci lub piloci jedynie pośredniczą przy zawieraniu umowy
z zagranicznym biurem. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy,
wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w opisach ofert. Ceny mogą jednak
ulegać wahaniom – zależne jest to od ilości uczestników i lokalnych 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 wprowadza własną standaryzację obiektów w katalogach („słoneczka”). 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 basenów, 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 piszemy w rubryce „naszym zdaniem” przy opisie obiektu. Powyższa
kategoryzacja może się różnić od oficjalnej, obowiązującej w danym 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 szczególności, 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 hotelowych 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 zostać 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 apartamentach 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 specjalnie od wzmocnionych śniadań kontynentalnych (w zakresie
asortymentu), a różnią się jedynie sposobem podania. Należy
pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artykułów, 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 dwudaniowy. 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 turysta nie będzie miał możliwości zjedzenia posiłku. W trakcie imprez objazdowych pilot daje czas wolny, jak również przedstawia
propozycje okolicznych restauracji, Obiadokolacje mogą być organizowane 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 posiłków 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 dokwaterowanie do pokoi dwu lub trzyosobowych (Uwaga! w niektórych hotelach możliwe są tylko pokoje 2 os. z dostawką),
jednakże z przyczyn obiektywnych Biuro nie może tego zagwarantować. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia 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 powierzchnię 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 przewidziane w ofercie katalogowej dla osoby śpiącej na dostawce
niekoniecznie obowiązują przy ofertach promocyjnych (w szczególności typu „last minute”).
KLIMATYZACJA
W autokarze – może to być typowa klimatyzacja lub turbo nawiew. Jedna i druga możliwość zapewnia odpowiednią temperaturę 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 niektórych 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 klimatyzację 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 upałów), 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 windsurfingu, nurkowania itd. Prosimy pamiętać, iż określenie „plaża
piaszczysta” nie jest jednoznaczne z długą, szeroką plażą z białym 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 niektórych kurortach nocne życie trwa aż do białego rana, będzie
więc hałaśliwie. Zdarzać się mogą również drobne kradzieże.
Rekomendujemy więc aby gotówkę, dokumenty i cenne przedmioty 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 południowych, 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 RBT2/Z/08 - wariant Podstawowy. Prosimy o zapoznanie się
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów 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 Uczestnik powinien zastanowić się nad zawarciem dodatkowego
ubezpieczenia w razie potrzeby (np. w przypadku amatorskiego uprawiania sportu - PAKIET SPORT lub dla osób mających
zdiagnozowane choroby przewlekłe - WARIANT REKOMENDOWANY bądź WARIANT NAJLEPSZY).
WARIANT PODSTAWOWY ubezpieczenia podróżnego
obejmuje:
Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do kraju (KL) –
zapewniające zwrot wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, poniesionych na:
badania lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych,
pobyt w szpitalu, leczenie stomatologiczne do wysokości
500 PLN, transport do szpitala oraz do Polski. Suma ubezpieczenia KL wynosi 60 000 PLN. Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek m.in. chorób przewlekłych, chorób psychicznych, epidemii, przestępstwa dokonanego przez Uczestnika,
zażycia środków odurzających, szkód będących następstwem
uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i wyczynowych, aktywnego uczestnictwa w działaniach wojennych
i aktach terroru.
Ochronę w zakresie chorób tropikalnych (CT) - ubezpieczenie podstawowe obejmuje także koszty leczenia na wypadek
chorób tropikalnych, pod warunkiem dokonania przez Ubezpieczonego, 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 towarzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów
zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekonwalescencji.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku 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 obejmuje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu 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 bezpośrednią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, akcesoria
samochodowe, sprzęt sportowy.

347

Info
WARIANT REKOMENDOWANY: obejmuje wszystkie ryzyka
wymienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubezpieczenia: KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta
do 260 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 15 000 PLN, NNW z tytułu śmierci do 7 500 PLN,
BP - ubezpieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo ten wariant zapewnia ochronę w przypadku zaostrzenia się choroby 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 wysokie (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 zdrowiu – do 35 000 PLN, NNW z tytułu śmierci - do 17 500 PLN,
BP ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 2 500 PLN. Dodatkowo ten wariant obejmuje także ochronę w przypadku
zaostrzenia się choroby przewlekłej (w zakresie KL i NNW),
ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie 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 skuterach 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 ubezpieczeniowego
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 medyczna odbywa się bezgotówkowo tylko wtedy, gdy organizowana 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 kosztów gotówką i zgłoszenie się po zwrot kosztów po powrocie do
Polski, z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A. Zwrot kosztów leczenia nastąpi na podstawie 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, następstwa choroby przewlekłej, szkody w mieniu powstałej w wyniku działania zdarzenia losowego, utraty pracy, komplikacji związanych 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 promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego
oraz jeśli Rainbow Tours nie zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym 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.
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INFORMACJE CELNE I WIZOWE
W krajach Unii Europejskiej i niektórych krajach Europy Południowo-Wschodniej nienależących do UE obywatele polscy nie
potrzebują wizy ani paszportów (wystarczy dowód osobisty
o ważności minimum 3 miesiące od daty zakończenia imprezy). 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 wyjazdu), 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. Obywateli 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/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ dostępne są ostrzeżenia dla podróżujących. Rekomendujemy aby regularnie zapoznawać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego
celem Państwa podróży zarówno przed przystąpieniem do umowy jak i już po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski.
PRZEWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Z uwagi na ryzyko wprowadzenia chorób zwierzęcych na teren UE (szczególnie z krajów pozaeuropejskich), istnieją surowe
prawne ograniczenia dotyczące przewozu niektórych produktów
pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności). Naruszenie prawnych zakazów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego oraz konfiskatą i zniszczeniem wwożonych produktów 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 proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze
względów medycznych). Wyjątkiem są niektóre kraje europejskie 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, pióra, 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). Podobne, restrykcyjne zasady dotyczą przywozu żywych zwierząt.
INFORMACJE ZDROWOTNE
Wyjazdy organizowane przez Rainbow Tours odbywają się do
krajów uznawanych za zdrowotnie bezpieczne (Europa i basen M. Śródziemnego) – nie są wymagane żadne szczepienia
ochronne ani profilaktyczne. W pozostałych wypadkach (kraje
azjatyckie, niektóre afrykańskie lub karaibskie) podajemy szczegółowe wymagania zdrowotne w opisach imprez (jeśli szczepienia 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 butelkowanej wody mineralnej itd.
ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW
Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju 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 polskiej 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 wymieniać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach.

Waluty krajów pozaeuropejskich (Tunezja, Egipt, Turcja, Maroko,
Kuba, Dominikana itd) są niedostępne w Polsce - proponujemy 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 wybierające się w podróż są zobowiązane poinformować Biuro
przed zawarciem umowy o stopniu niepełnosprawności lub o innych wymaganiach specjalnych. Biuro przed zawarciem umowy
wskaże czy jest możliwe spełnienie określonych wymagań specjalnych. Biuro może odmówić przyjęcia rezerwacji lub odstąpić
od umowy z osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej
sprawności ruchowej:
- w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa ustanowionych prawem lub w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał
przewoźnikowi lotniczemu certyfikat przewoźnika lotniczego
- gdy rozmiar samolotu lub jego drzwi, czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej
- gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej nie towarzyszy inna osoba zdolna do udzielenia
niezbędnej pomocy tej osobie
W przypadku, gdy Biuro odmawia przyjęcia rezerwacji lub odstępuje od umowy powiadamia niezwłocznie osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej o przyczynach. Na żądanie zainteresowanego, Biuro przedstawia na
piśmie wspomniane przyczyny w terminie 5 dni roboczych.
Ponadto, biuro podejmuje wówczas należyte starania w celu
zaproponowania zainteresowanej osobie możliwego do zaakceptowania 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 wycieczce, prosimy zgłosić się po radę do biur sprzedających ofertę
Rainbow Tours.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
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 Rainbow Tours Spółka Akcyjna zwana dalej „Biurem”. Dane organizatora – 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 Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 157. Organem
rejestrowym jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Prawa
i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu
o art. 384 KC i ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa”
w imprezach turystycznych organizowanych przez Rainbow
Tours S.A. (OWU) oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj
koniecznie” (dalej łącznie zwane „Warunkami”) i stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Biuro. Warunki dotyczą wszystkich imprez
turystycznych organizowanych przez Biuro i zamieszczonych
w katalogu, innych materiałach pisemnych Biura oraz na stronie internetowej Biura, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych
(fakultatywnych). Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Uczestnik
zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania katalogu, „Ogólnych 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 podane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaproszenie 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 uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz
wpłaceniu zaliczki (w maksymalnej wysokości 30%). Nie dopuszcza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty zaliczki niż wskazano powyżej do 31 dni przed wyjazdem, ewentualne nadpłaty
będą niezwłocznie zwracane. Zawarcie umowy na rzecz osoby
małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami 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, niezbędnych dla realizacji imprezy.
3. Warunki płatności.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świadczeń 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 rozwiązania 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 Uczestnika 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 odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane).
W sytuacji, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszone 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 Uczestnikowi 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 umowy albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych 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 braku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Biuro terminie;
o zastępczej imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. Jeżeli
zmiany umowy lub zastępcza impreza, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, Uczestnik jest uprawniony
do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy umowa
o udział w imprezie zostanie rozwiązana w związku z odstąpieniem 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 wyjazdów lub powrotów o ile nie zmienia się ilość świadczeń nie
stanowią zmiany głównych właściwości imprezy. Nie stanowi
również zmiany właściwości imprezy – zmiana kolejności zwiedzania, 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 niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości
usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma pkt 12 i 13
OWU oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 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 dodatkowymi 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 określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki
przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy
turystycznej.
W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych 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 ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2
lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej
podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006,
str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży
i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających 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 imprezy turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz
zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia
i przedstawić na to odpowiedni dokument. Biuro ma prawo do
sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. 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 imprezy turystycznej.
7. Obowiązki Biura.
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania
Uczestnikowi informacji wymienionych w art. 40 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Z
dniem 16.07.2006 r. organizator podróży zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem /EG/2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. do poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego
o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz.
Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik
lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, Biuro niezwłocznie powiadomi o tym
Uczestnika poprzez biuro agencyjne, w którym dokonana została
rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umowy Uczestnik zostanie również niezwłocznie o tym poinformowany przez Biuro. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany linii
lotniczych i numerów lotów, co może się wiązać również ze zmianą rozkładu przelotów. Biuro niezwłocznie udziela odpowiedniej
pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym
w okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu
podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, o której mowa
powyżej, polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich
informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych
oraz pomocy konsularnej; pomocy w skorzystaniu ze środków
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.
Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4 B OWU.
Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna 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 imprezy 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 celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
9. Obowiązki Uczestnika.
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim
wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego 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 Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych
oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych
itp.). Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek. Uczestnik zobowiązany 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 odszkodowawczą 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 bagażu rejestrowanego. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych rejsów limity te mogą być zmniejszane z powodu limitacji
maksymalnego udźwigu samolotu na danym rejsie. Szczegóły
dotyczące limitów u poszczególnych przewoźników można znaleźć 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 limitowane prawem transportowym, Biuro/przewoźnik ma prawo
odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany
wyżej limit. W przypadku nadbagażu Uczestnik ma obowiązek dopłacić wg stawek przewoźnika. Szczegółowe informacje
w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”.
11. Ubezpieczenia.
Biuro zawarło stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wszyscy
Uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w TU Europa S.A.
(adres: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62). Podstawowy wariant 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 następstw chorób przewlekłych oraz amatorskiego uprawiania
sportów. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej w ramach wariantów Rekomendowanego (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. Zgodnie 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 Uczestnika 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 przypadku wystąpienia niezgodności w trakcie realizacji imprezy,
Uczestnik ma obowiązek zawiadomić pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura niezwłocznie, w miarę możliwości
w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Odpowiednie zastosowanie 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 turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od
Uczestnika do Biura. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione
do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do Biura. Reklamacja Uczestnika powinna być
sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym
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(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 poinformowany pisemnie. Do zachowania terminu wystarcza nadanie odpowiedzi w placówce operatora pocztowego przed jego upływem.
W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego odwołania od
odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku 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 samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej
z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, 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 odwołania lub dużego opóźnienia 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 – skargę 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 zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum
Obsługi Klienta. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela
znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl. Reklamacje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni
kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji 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 przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej
może nastąpić na wniosek składającego reklamację. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
13. Odpowiedzialność Biura, wyłączenie/ograniczenie
odpowiedzialności.
Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych 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 wypłacane 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 spowodowana 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 przypadku skorzystania przez podróżnego z obniżenia ceny lub
odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr
261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004
r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (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 odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych
z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011
albo w innych przepisach.
Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biuro
udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę
za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności
nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została
spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników 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 odpowiedzialności 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, nadzwyczajnymi okolicznościami. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na
życzenie i za zgodą Uczestników imprezy. Biuro nie ponosi odpowiedzialności 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 szkody 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 wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA –
nr gwarancji i nazwa TU jest każdorazowo podawana na umowie
zgłoszeniu, a dodatkowo każdy Uczestnik, wpłacający przynajmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię certyfikatu
gwarancji ubezpieczeniowej Biura (znajduje się ona również na
stronie internetowej https://r.pl/Content/Files/podstrony/RainbowCertyfikat.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 niezwłocznie 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 odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: - nie osiągnie zakładanego
minimum grupy (w przypadku imprez autokarowych min. 30
osób, w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu
o przeloty rejsowe min. 40 osób, w przypadku imprez lotniczych
realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe min. 160 osób)

Info
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 nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy
niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy. Biuro w ww. przypadkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy
w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.
UWAGA!! Jeżeli impreza zostanie odwołana z powodu nieosiągnięcia 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 przypadku, Podróżny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora 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 podróżnego.
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 (fakultatywnej) zakupionej przed wyjazdem z Polski możliwa jest bezkosztowo o ile zostanie zgłoszona co najmniej jeden dzień przed
rozpoczęciem imprezy głównej, w trakcie której dana wycieczka
lokalna (fakultatywna) miała zostać zrealizowana. Po rozpoczęciu 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 powrotu 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 tytułu 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. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 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 zapłaty Biuro ma on obowiązek wykazać je uczestnikowi. Koszty te
muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów 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 rozkładowe, 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 lotniczego (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 turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo
dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo
przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro przetwarza
dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług
turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową,
a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura,
wskazanego poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania
Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. prawnie uzasadniony interes Biura polegający na zapewnieniu
niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer
telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych będą: linie
lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu, adres ul.
Gwiaździsta 62, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, 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 niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do
wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów
podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez
czas prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do
czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu
cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. Uczestnikom
przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro 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 wymaga uzasadnienia.

19. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie 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 turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2361). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy 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 pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest
przez Biuro pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji
spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone
są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie 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 reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich. Uczestnik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania 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 rozstrzygnięcie 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 sprawie 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 organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Uczestnik może złożyć skargę za pośrednictwem 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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Najprostszy sposób
na ubezpieczenie
wyświetlacza telefonu

wyświetlacza
• Wymiana
na nowy
serwis
• Szybki
door-to-door

• Tylko 9,99 zł/miesiąc

1

Pobierasz
aplikację

2

Aplikacja weryﬁkuje
stan wyświetlacza

3

Szybka płatność
i gotowe

Ubezpieczenie wyświetlacza telefonu
Szczegółowe warunki odpowiedzialności oraz wyłączenia zawarte są
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie www.tueuropa.pl

