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Zaufaj najlepszym
i poznawaj
świat!

  najszersza oferta egzotyczna w Polsce
  największy wybór kierunków realizowanych

  bez przesiadek i międzylądowań
  Dreamlinerem LOT-u oraz innymi czarterami

Odkryj również wspaniałe programy w wersji de luxe,

spokojniejsze w wersji light, czy takie, które mają 

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

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

Egzotyka z Rainbow
to więcej

niż myślisz!



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

Archipelag Rainbow czuwa
Przewiduje, sprawdza, dba

Dzisiaj rekin nie zjadł nas

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

A na głowie zamiast dzieci
Mamy po dwadzieścia lat

Witajcie na Archipelagu 
Beztroski! 

Przed nami najpiękniejsze 
zakątki, najróżniejsze kultury

i najciekawsze przygody!

 Jesteście gotowi? 
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Komfort dalekich podróży
Dreamliner LOT-u

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

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

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

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

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

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



7

LOT CHARTERS Business
klasa biznes

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

LOT CHARTERS Premium
klasa o podwyższonym standardzie

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

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



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

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

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

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



10

Egzotyka light

Szukaj na stronach katalogów EGZOTYKA 2020/21

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

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

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

POZOSTAŁE CZARTERY:
KIERUNEK CENA OD

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

LEĆ DREAMLINEREM LOT-u *
KIERUNEK CENA OD

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

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



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

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

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



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

Szczegółowe informacje na stronach katalogów.
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AFRYKA

 Afryka Zachodnia
22 Gambia • Wypoczynek
23 Informacje ogólne
24 Atrakcje i wycieczki lokalne
26 LABRANDA Coral Beach Resort 
27 LABRANDA Kairaba Beach Hotel 
28 Ocean Bay 
29 Sunprime Tamala Beach 
30 Sunbeach 
31 Balafon Beach Resort 
32 African Princess 
33 Atlantic 
34 Kombo Beach 
35 Metzy 
36 Sunu 
37 Seaview Garden 
38 Senegambia 
39 Lemon Creek 
40 Bamboo Garden 
41 Bamboo Village 
42 Tropic Garden 
43 Kalimba Beach Resort 
44 Palma Rima 
45 Holiday Beach Club

 Gambia, Senegal, Gwinea Bissau
46 Egzotyka Light – Senegal  7+7 dni 
48 Senegal i Gambia
 – Bliżej ludzi, w zgodzie z naturą  7+7 dni 
50 Senegal i Gambia – Afryka od kuchni  7+7 dni
52 Senegal – Cap Skiring Active  7+7 dni 
54 Senegal i Gambia – Przez wydmy Dakaru  7+7 dni 
56 Senegal i Gambia de luxe
 – Przez wydmy Dakaru  7+7 dni
58 Senegambia – Spacer z lwami  7+7 dni 
60 Senegambia de luxe – Spacer z lwami  7+7 dni 
62 Gambia – Afryka naturalnie dzika  7+7 dni 
64 Gwinea Bissau, Senegal, Gambia 
  – Polinezja Atlantyku  7+7 dni
66 Gwinea Bissau – Slow life Bijagos  7+7 dni

 Ghana, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Benin
68 Ghana i Togo – Złote wybrzeże 
70 Benin i Togo – Nieznane ludy świata  NOWOŚĆ

 Afryka Wschodnia
72 Kenia • Wypoczynek
73  Informacje ogólne
74 Atrakcje i wycieczki lokalne
 Hotele w Malindi
76 Sandies Tropical Village 
77 Temple Point Resort 
78 Crystal Bay Resort 
79 Turtle Bay
 Hotele w Mombasie
80 Sarova Whitesands Beach Resort & SPA
81 Amani Tiwi Beach Resort 
82 Neptune Palm Beach Boutique Resort & SPA
83 Neptune Paradise Beach Resort & SPA 
84 Neptune Village Beach Resort & SPA 
85 Neptune Beach Resort 
86 Voyager Beach
87 Jacaranda Indian Ocean Beach Resort
88 Papillon Lagoon Reef  
89 Bamburi Beach

 Kenia, Tanzania, Zanzibar
90 Kenia – Powitanie z Afryką 
92 Kenijskie Trio
94 Kenia Classic
96 Kenia – Hakuna Matata 
98 Kenia i Tanzania
100 Kenia i Tanzania – W poszukiwaniu źródeł Nilu
102 Kenia, Tanzania i Zanzibar
 – safari z wypoczynkiem
104 Hotele na Zanzibarze

 Etiopia
106 Etiopia – Na tropie Arki Przymierza
108 Etiopia – Plemiona Południa 
110 Etiopia – Od Amharów do Hamerów

 RPA, Botswana, Mozambik, Zambia, Zimbabwe
112 RPA – Diament Afryki 
114 RPA – Złoto Afryki  NOWOŚĆ 
116 RPA – Podwójne safari  NOWOŚĆ 
118 RPA, Botswana, Zimbabwe, Zambia 
 – Wyprawa do Delty Okawango  NOWOŚĆ 
120 RPA, Botswana, Zimbabwe
 – Tam, gdzie rzeka rządzi
122 RPA, Botswana, Zimbabwe
 – Wyprawa do Wodospadów Wiktorii

 Namibia
124 Namibia – Po drodze do Himba

126 Mauritius • Wypoczynek
127 Informacje ogólne
128 Atrakcje i wycieczki lokalne
130 Seasense Boutique Hotel & Spa 
131 Maritim Resort & SPA 
132 Le Méridien Ile Maurice 
133 Sealife Resort & Spa 
134 Casuarina Resort & Spa 
135 Tarisa Resort & Spa

 Mauritius
136 Mauritius – Rajskie wakacje  7+7 dni

 Madagaskar
138 Madagaskar – W rytmie mora, mora  7+7 dni 
140 Madagaskar – Natura Lemura 
142 Madagaskar – Oko w oko z Babakoto  NOWOŚĆ 
144 Madagaskar – W alei baobabów  NOWOŚĆ

146 Seszele • Wypoczynek
147 Informacje ogólne
148 Atrakcje i wycieczki lokalne
150 Kempinski Seychelles Resort 
151 Savoy Resort & Spa Seychelles 
152 Carana Beach Hotel 
153 Valmer Resort 
154 Coral Strand Smart 
155 Anse Soleil Beachcomber 

 Seszele
156 Seszele – Z wyspy na wyspę – Rajska Przygoda

AZJA

158 Malediwy • Wypoczynek
159 Informacje ogólne
160 Atrakcje i wycieczki lokalne
162 Paradise Island Resort 
163 Centara Grand Island Resort & Spa Maldives
164 Sun Island Resort & Spa 
165 Amaya Resort & Spa Kuda Rah 
166 Adaaran Select Meedhupparu 
167 Adaaran Select Hudhuran Fushi  
168 Adaaran Club Rannalhi  
169 Fun Island Resort & SPA

170 Sri Lanka • Wypoczynek
171 Informacje ogólne
172 Atrakcje i wycieczki lokalne
174 Blue Water 
175 Avani Kaluhara 
176 Cinnamon Bay 

177 Shinagawa Beach 
178 Royal Palms 
179 Tangerine Beach 
180 The Palms 
181 Mermaid Hotel & Club 
182 Pandanus Beach 
183 Citrus Waskaduwa 
184 Club Palm Bay 
185 Paradise Beach Hotel 
186 Ranweli Holiday Villagel 
187 The Long Beach Resort 
188 Coco Royal Beach Resort 
189 Camelot Beach

 Sri lanka, Indie
190 Sri Lanka – Esencja Cejlonu 
192 Sri Lanka – Łza z policzka Indii
194 Sri Lanka – Smak herbaty z cynamonem
196 Harce na Lance
198 Sri Lanka
 – Smak herbaty z cynamonem – objazd  NOWOŚĆ

200 Indie - Goa • Wypoczynek
201 Informacje ogólne
202 Atrakcje i wycieczki lokalne
204 Novotel Goa Dona Sylvia 
205 ITC Grand Goa Resort & SPA 
206 Kenilworth Resort Goa 
207 Zuri White Sands Goa Resort 
208 Club Mahindra Varca Beach Resort 
209 Radisson Goa Candolim 
210 Colonia Santa Maria 
211 Club Mahindra Emerald Palms Resort 
212 Bloom Suites 
213 Soul Vacation Resort and SPA 
214 Keys Select Ronil Resort 
215 Club Mahindra Acacia Palms Resort 
216 Chalston Beach Resort 
217 Goan Heritage 
218 Longuinhos Beach Resort 
219 Sonesta Innse

 Indie, Nepal, Sri Lanka
220 Indie – Świątynia Miłości
 i plaże Goa  7+7 dni  NOWOŚĆ 
222 Indie – Bollywood i plaże Goa  7+7 dni  NOWOŚĆ 
224 Indie – W delcie Gangesu
 i na plażach Goa  7+7 dni  NOWOŚĆ 
226 Indie – Złoty Trójkąt i plaże Goa 
228 Indie – Słodki zapach kardamonu  7+7 dni 
230 Indie – Tamil Nadu i Kerala
 - coś dla ducha, coś dla ciała 
232 India Express  7+7 dni  NOWOŚĆ
234 Indie – Ślady Tygrysich Łap na piasku 
236 Indie – W miłosnych objęciach  7+7 dni 
238 Indie – Dzikie i zmysłowe 
240 Indie – Od wybrzeża Goa po pustynie Radżastanu
242 Indie – Kolory Pustynnych Miast 
244 Sri Lanka i Indie Południowe
 – Na styku dwóch kultur
246 Indie i Nepal
248 Indie i Emiraty Arabskie  
 – Herbata u Radży czy kawa u Szejka? 
250 Nepal – U podnóża Himalajów 
252 Nepal – Spójrz na chmury z góry

254 Wietnam • Wypoczynek
255 Informacje ogólne
256 Atrakcje i wycieczki lokalne
 Hotele w Mui Ne
258 Anantara Mui Ne 
259 The Cliff Resort & Residence 
260 Seahorse Resort & SPA 
261 Pandanus Resort 
262 Aroma Beach Resort 
263 Lotus Mui Ne Resort 
264 Allezboo Beach Resort & Spa 
265 Romana Resort & SPAe 
266 Bamboo Village Beach Resort & SPA 
267 Muine Bay Resort 

Spis treści
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268 Novela Mui Ne Resort 
269 Canary Beach Resort
 Hotele na Phu Quock  NOWOŚĆ
270 Seashells Resort Phu Quoc 
271 Eden Resort Phu Quoc 
272 Amarin Resort & SPA 
273 Brenta Hotel Phu Quoc

 Wietnam, Laos, Kambodża, Tajlandia
274 Egzotyka Light – Wietnam 
276 Esencja Wietnamu
278 Wietnam w pięciu smakach
280 Wietnam – W samo południe 
282 Good Morning, Vietnam
284 Good Morning, Vietnam de luxe
286 Wietnam i Kambodża – Smok w dżungli 
288 Wietnam, Laos, Kambodża
 – Egzotyczne oblicze Indochin 
290 Wietnam, Tajlandia, Kambodża
 – Wszystkie smaki Azji

292 Tajlandia • Wypoczynek
293 Informacje ogólne
294 Atrakcje i wycieczki lokalne
 Hotele w Pattaya, Jomtien
296 Royal Cliff Beach 
297 Dusit Thani Pattaya 
298 Siam Bayshore 
299 Siam Bayview 
300 Discovery Beach 
301 Asia Pattaya 
302 X2 Vibe Pattaya Seaphere Residence 
303 Amari Pattaya 
304 Citrus Grande Pattaya 
305 Cholchan Pattaya Resort
 Hotele w Rayong
306 Marriott Rayong Resort & Spa 
307 Novotel Rayong
 Hotele na Koh Samet
308 Paradee 
309 Ao Prao 
310 Sai Kaew Beach Resort
 Hotele na Koh Chang
311 Emerald Cove 
312 Awa Resort 
313 Dewa 
314 Aiyapura 
315 Ramayana
 Hotele na Phuket
316 Andaman Embrace 
316 X2 Vibe Phuket Patong (ex The Nap)
317 Best Western Bangtao Beach 
317 Kata Palm Resort & Spa

 Tajlandia, Birma, Laos, Kambodża, Wietnam
318 Egzotyka Light – Tajlandia 
320 Egzotyka Light – Tajlandia z pobytem na Phuket 
322 Baśniowa Tajlandia

324 Baśniowa Tajlandia de luxe
326 Sekretne plaże Tajlandii  NOWOŚĆ
328 Bangkok i perły Morza Andamańskiego
330 Esencja Tajlandii  7+7 dni
332 Tajlandia i Kambodża
 – Poszukiwacze Zaginionych Świątyń  7+7 dni 
334 Tajlandia i Kambodża
 – Zaginione miasta Angkoru  7+7 dni
336 Tajlandia i Kambodża
 – Z dala od wydeptanych ścieżek 
338 Tajlandia, Kambodża, Wietnam
 – Wielka azjatycka przygoda 
340 Tajlandia, Kambodża, Wietnam de luxe
 – Wielka azjatycka przygoda 
342 Tajlandia, Laos, Kambodża
 – Po obu stronach Mekongu 
344 Tajlandia, Kambodża, Birma
 – Od Angkoru do Baganu
346 Birma i Tajlandia – W krainie tysiąca pagód

348 Filipiny - Bohol • Wypoczynek  NOWOŚĆ
349 Informacje ogólne
350 Atrakcje i wycieczki lokalne
352 Amorita Resort 
353 Henann Resort Alona Beach & Tawala 
354 Bellevue Bohol 
355 Be Grand Resort 
356 Bohol Beach Club 
357 Mithi Resort & SPA 
358 Bohol Bee Farm 
359 Dumaluan Beach Resort

 Filipiny
360 Egzotyka Light – Bohol  NOWOŚĆ
362 Filipiny – Archipelag Uśmiechu  NOWOŚĆ 
364 Filipiny – W krainie tysięcy wysp  NOWOŚĆ 
366 Kolorowe Filipiny
 – na lądzie i pod wodą  NOWOŚĆ

368 Indonezja - Bali • Wypoczynek
369 Informacje ogólne
370 Atrakcje i wycieczki lokalne
372 Grand Mirage 
373 Anvaya Beach Resort 
374 Ayodya 
375 Melia Bali The Garden Villas 
376 Melia Sol Beach House Benoa 
377 Bali Tropic 
378 Camakila Tanjung Benoa 
379 Mercure Sanur 
380 Ibis Styles Bali Benoa 
381 Wina Holiday
 Hotele w Ubud
382 Kamandalu Resort 
383 Champlung Sari

 Indonezja, Australia
384 Bali – Wyspa Bogów
386 Bali de luxe – Wyspa Bogów
388 Jawa i Bali – W krainie batiku
390 Jawa i Bali de luxe – w krainie batiku
392 Bali i Ijen – Harmonia Żywiołów
394 Borneo, Jawa i Celebes
 – Sundajski wehikuł czasu
396 Papua Zachodnia i Celebes
 – Zaginiona Dolina Baliem
398 Jawa, Bali i Sumatra – Wulkany i orangutany
400 Singapur, Australia i Bali – Do góry nogami

 Singapur, Malezja, Indonezja
402 Singapur i Malezja 
 – Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Bali
404 Singapur i Malezja
 – Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Langkawi 
406 Singapur i Malezja de luxe
 – Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Langkawi
408 Hotel na Langkawi

 Chiny, Japonia
410 Chiny – Orientalny express
412 Chiny – W krainie złotego smoka
414 Chiny Cesarskie
416 Chiny i Japonia – Dwa oblicza Orientu

 Japonia
418 Japonia – W krainie gejsz i samurajów
420 Japonia de luxe – W krainie gejsz i samurajów

AUSTRALIA

 Australia, Nowa Zelandia, Fidżi, Singapur
422 Australia – Open! 
424 Australia i Nowa Zelandia
 – Po drugiej stronie Ziemi 
426 Australia i Nowa Zelandia – Od A do Z 
428 Australia, Nowa Zelandia, Singapur i Fidżi  
 – Pocztówka z końca Świata 
430 Australia, Nowa Zelandia i Fidżi 
 – Wyspy Pacyfiku - zagubiony raj

WAŻNE

432 Przeczytaj Koniecznie
435 Ogólne Warunki Uczestnictwa

Data wydania katalogu: 21.04.2020

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nasze oznaczenia



16

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

BILETY
LOTNICZE

TEL. (42) 683 95 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALL
CENTER

TEL. (42) 680 38 51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

radom.zeromskiego@R.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Republika Czeska

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

Litwa

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

* - biura czynne 7 dni w tygodniu



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

dowiedz się więcej na: mailitatutotu.com

NEW HOPE AFRICA

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

dowiedz się więcej na: gajusz.org.pl

GAJUSZ

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

dowiedz się więcej na: happykids.pl

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

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

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

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

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

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

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

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Bony Wakacyjne

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

Doskonale nadają się do tego Bony Wakacyjne Rainbow.

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

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

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

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

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

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

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

Referencje na życzenie.
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Doświadczenie
i profesjonalne
doradztwo

 BUSINESS TRAVEL  
MANAGEMENT
by Rainbow

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

narty@r.pl                          tel: 797 408 039

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

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

PROPONUJEMY
DODATKOWE ZNIŻKI DLA PRACOWNIKÓW KLIENTA
NA OFERTĘ TURYSTYCZNĄ

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

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

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

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

      –› Wylot z: Warszawa, Katowice 
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GambiaAfryka Zachodnia

Swą nazwę Gambia zawdzięcza życiodajnej rzece, 
wzdłuż której się rozpościera. Rzeka bogata jest 
w znakomite tereny rybackie, a krajobrazy nie 
mają sobie równych. Spotkać tu również można 
ponad 400 gatunków ptaków, co stanowi  
ewenement na skalę światową.

W regionie
Banjul
Stolica i czwarte co do wielkości miasto Gambii 
(największe jest pobliskie miasto Serrekunda), 
usytuowane na wyspie St. Mary (albo Banjul 
Island) u ujścia rzeki Gambii do Oceanu Atlan-
tyckiego.

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

Informacje ogólne 

Wiza
W roku 2013 został zniesiony obowiązek 
wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu.

Czas
-1 godzina w stosunku do czasu polskiego

Waluta
1 dalasi GMD (1 EUR = ok. 50 GMD). 
Niewiele jest automatów obsługujących 
karty kredytowe, zaleca się więc zabranie 
gotówki. Franki Afrykańskiej Wspólnoty 
Finansowej (XAF) – środek płatniczy 
w krajach sąsiednich – uznawane są np. 
na targu lub przy zakupie pamiątek.

Elektryczność
Napięcie 220V/50 Hz. W większości hoteli 
wtyczki dostosowane do naszych urządzeń 
elektrycznych. Występują również wtyczki 
typu G (używane w Wielkiej Brytanii). 
Warto więc zaopatrzyć się w odpowiednią 
przejściówkę.

Telefony
Telefony komórkowe działają na terenie 
prawie całej Gambii. Koszty oraz dostęp-
ność prosimy sprawdzać przed wyjazdem 
u operatora.

Szczepienia i zdrowie
Żadne szczepienia nie są wymagane. Miej-
sca, które odwiedzamy praktycznie nie są 
zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilak-
tycznych szczepieniach przeciwko żółtej 
febrze (jeden zastrzyk na 10 lat). Wyjątek 
stanowią klienci, którzy przybywają z kra-
jów zagrożonych tą chorobą, wtedy wyma-
gane jest szczepienie. W rejonie Senegalu, 
Gambii i Gwinei Bissau zalecana jest 
profilaktyka antymalaryczna (leki doustne, 
dodatkowo polecamy zabranie repelentów 
ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

Orientacyjne ceny 
Obiad w tawernie ok. 5-10 EUR, woda 1 l. – 
ok. 0,5 EUR, piwo w barze ok. 1 EUR, kawa 
ok. 1 EUR

Wyloty 
Wylot 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.

Gambia to najmniejsze powierzchniowo państwo 
kontynentalnej Afryki. Chociaż kraj jest niewielki, 
to gościnność jego mieszkańców (m.in. z plemienia 
Mandinka, Diola i in.) jest odwrotnie proporcjonalna 
do powierzchni tego państwa. Podczas pobytu będzie 
towarzyszył nam tu uśmiech i szczere zainteresowanie 
turystami. A poza tym piękne, piaszczyste, atlantyckie 
plaże i słońce!

Afryka Zachodnia
Gambia

Senegal

GAMBIA

Senegal

Kololi

Brufut

Bakau
Kotu

Bijilo
Banjul

Gambia
Afryka

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
IVIIIIIIXIIXIX
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GambiaAfryka Zachodnia

Gambia tętni kolorami i pulsuje energią! Uśmiech-
nięte Wybrzeże Afryki to przede wszystkim przemi-
li ludzie i fantastyczna przyroda, długie piaszczyste 
plaże, słońce i szum Atlantyku. To również raj dla 
ornitologów i miłośników zwierząt. Zobaczyć tu 
można małpy, krokodyle, hipopotamy i bardzo 
przyjazne hieny. A po większą dawkę przygód na-
leży się wybrać do pobliskiego Senegalu. Właśnie 
tam, w Rezerwacie Fathala, spotkacie się twarzą 
w twarz z królem lwem, największymi antylopami 
świata i nosorożcem. 

Paulina Muszyńska 
Rezydent Rainbow

Wycieczki fakultatywne

Odkryj Bandżul, stolicę inną niż wszystkie
Odwiedzimy kolorowy Bandżul, stolicę Gambii, odkryjemy lokal-
ny targ Albert Market i zobaczymy jak robi się zakupy w Afryce! 
Przy świętej sadzawce Kachikali spotkamy się twarzą w twarz 
z krokodylami i przespacerujemy się po okolicznym parku w po-
szukiwaniu termitów i słoniowego drzewa. Odwiedzimy Muzeum 
Etnograficzne, które odkryje przed nami historię i kulturę Gambii, 
wdrapiemy się na symboliczny Arch 22 – Łuk Triumfalny, z któ-
rego rozpościera się widok na całą stolicę – od rzeki Gambii po 
Ocean Atlantycki! A na zakończenie odwiedzimy Katedrę Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą w 1992 odwiedził 
papież Jan Paweł II. Cena od 129 zł/os.; od 69 zł/dziecko 2-12.

Birdwatching – kajakiem wśród namorzynów
Gambia to jedno z największych siedlisk ptaków na świecie! Sza-
cuje się, że na terenie kraju występuje ich ponad 700 gatunków! 
Rozkoszuj się zacisznymi lasami namorzynowymi, gdy nad hory-
zontem leniwie wschodzi słońce. Wiosłuj samodzielnie podczas 
pływania kajakiem lub usiądź w tradycyjnej pirodze dla większego 
komfortu. Ciesz się dziewiczą przyrodą i podglądaj setki ptaków 
w ich naturalnym środowisku. Po śniadaniu na piaszczystej wy-
spie, udamy się w stronę żerowisk największych latających ptaków 
Afryki – pelikanów.Cena od 199 zł/os.; od 109 zł/dziecko 2-12 lat.

Safari w Senegalu
Poczujmy się jak dziennikarze National Geographic odkrywający 
dziką, afrykańską przyrodę! O wschodzie słońca przeprawimy się 

Afryka Zachodnia
Gambia
Atrakcje i wycieczki  
lokalne

Senegal Fathala Park

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne
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lokalnym promem z Bandżulu do Barry, gdzie zobaczymy życie 
Gambijczyków po drugiej stronie rzeki. Następnie ruszymy w po-
dróż do Karang, czyli granicy z Senegalem, skąd udamy się do 
jednego z najbardziej znanych parków w Senegalu – Fathala. Re-
zerwat to prawdziwy, gęsty, afrykański busz! A na miejscu, wraz 
ze strażnikami, wyruszymy w poszukiwaniu zebr, żyraf, bawołów, 
nosorożców, małp, krokodyli, kolorowych ptaków i największej 
na świecie antylopy Eland. To będzie dzień pełen wrażeń! Park 
Fathala to jedno z niewielu miejsc na świecie, w którym moż-
na się udać na spacer w młodymi lwami! Pod czujnym okiem 
opiekunów, uzbrojeni w aparaty fotograficzne ruszymy śladem 
króla zwierząt. Cena ok. 105 EUR/os.; ok. 55 EUR/dziecko 2-12 lat.

Rejs statkiem do „Korzeni” - bohater narodowy Kunta Kinte
Ta jedyna w  swoim rodzaju wycieczka łącząca rejs po rzece 
Gambii oraz możliwość zwiedzenia miejsc związanych z boha-
terem narodowym Gambii – Kunta Kinte. Jego przygody zostały 
opisane w książce Alexa Haleya, nagrodzonej Pulitzerem – „Ko-
rzenie”. Podczas 3,5 godzinnego rejsu w głąb Gambii będziemy 
mogli podziwiać niesamowitą naturę potężnej rzeki Gambia, od 
której kaprysów uzależniony jest cały kraj. W miejscowości Albre-
da zwiedzimy muzeum niewolnictwa oraz zajrzymy do lokalnej 
szkoły, natomiast w wiosce Juffureh odwiedzimy typowy gam-
bijski dom, w którym mieszkają potomkowie z rodu Kinte. Cena 
ok. 69 EUR/os.; ok. 35 EUR/dziecko 2 -12 lat.

Święty las Makasutu
Park Makasutu to niezwykłe miejsce założone przez dwóch Bry-
tyjczyków w celu ochrony piękna gambijskiej przyrody. Będzie-
my mieli okazję przepłynąć się typowymi gambijskimi pirogami, 
podziwiać faunę i florę okolicznych terenów z wieży widokowej, 
dotrzemy również do wioski szamana, który przepowie nam przy-
szłość! Podczas lunchu spróbujemy wina palmowego, obejrzymy 
pokaz wspinaczki na palmy oraz spotkamy się z pawianami, które 
z pewnością będą chciały ukraść coś z naszych talerzy. W drodze 
powrotnej zatrzymamy się na lokalnym targu rzemieślniczym, 
gdzie można kupić oryginalne przedmioty drewniane. Cena ok. 
55 EUR/os.; ok. 30 EUR/dziecko 2-12 lat.

Dla aktywnych

Jazda konna o zachodzie słońca
Przejażdżka konna wzdłuż wybrzeża atlantyckiego, a do tego 
o  zachodzie słońca, gwarantuje niezapomniane wrażenia. 
W wielu miejscach istnieje możliwość wykupienia tej niesamo-
witej atrakcji.

Przyroda

Sawanna na wyciągnięcie ręki w Abuko Nature Reserve
Abuko Nature Reserve to niezwykły rezerwat przyrody, który 
położony jest w sąsiedztwie największego miasta Gambii- Ser-

rekundy. Zobaczyć tutaj można typową roślinność sawanny i lasy 
galeriowe. Poza różnorodnymi gatunkami zwierząt, w parku spo-
tkać można hieny, w tym słynną Sally, która z pewnością będzie 
się chciałą zaprzyjaźnić.

Królestwo małp
Bijilo Monkey Park znajduje się w pobliżu oceanu, niedaleko Sene-
gambii, około 20 km od Bandżulu. Można tam dojechać taksówką 
lub lokalnym minibusem. W parku dostępnych jest 5 km ścieżek, 
na których spotkać można wiele gatunków małp. Bilet wstępu 
kosztuje 150 GMD/os.

Ryby w Niumi National Park
Park Narodowy Niumi National Park znajduje się na północ od 
rzeki Gambia. Jest to bardzo ważne miejsce, w którym wylęga 
się wiele gatunków ryb. Obszar ten jest Parkiem Narodowym od 
1986 roku.

Urzekające rozlewiska
Tanbi Wetlands National Park - fascynujący park obejmujący 
mokradła położone przy ujściu rzeki Gambia. Od 2008 szczyci 
się mianem Parku Narodowego.

Relaks

Wędkuj w Gambii
Gambia to raj dla miłośników wędkarstwa. Polecamy wyprawę 
statkiem lub wędkowanie z pomostów przy ujściu rzeki Gambia.

Relaks na rajskiej plaży
Nieopodal miejscowości Tanji znajduje się niezwykle urokliwy 
teren - Paradise Beach. Jest to miejsce idealne do relaksu, gdzie 
skosztować można lokalnych przysmaków i podziwiać kolorowe 
łodzie, będące jednym z symboli Gambii. Dojazd do taksówką lub 
lokalnym minibusem. 

Senegambia
Najbardziej rozrywkowa i kolorowa ulica Gambii. Znajduje się tu 
wiele restauracji, w których spróbować można dań kuchni lokal-
nej oraz międzynarodowej (libańskiej, hinduskiej, chińskiej czy 
włoskiej). Nie brakuje tutaj barów oraz klubów, które czynne są 
do późnych godzin nocnych i bardzo często oferują muzykę na 
żywo oraz występy taneczne lokalnych artystów.

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

GambiaAfryka Zachodnia
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Hotel położony na spokojnym odcinku gambijskiego wybrzeża, 
w miejscowości Brufut, pośród tropikalnego ogrodu z imponują-
cą aleją olbrzymich baobabów. Wszystko to stanowi o klimacie 
tego miejsca. Do centrum pobliskiej miejscowości Brufut, gdzie 
znajdziemy restauracje, sklepy, stragany z pamiątkami ok. 2,5 km. 
Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 30 min.
Plaża
Hotel zlokalizowany wzdłuż rajskiej plaży. Parasole i leżaki na 
plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Obiekt o oryginalnej architekturze, zbudowany w unikatowym 
afrykańskim stylu, a jednocześnie bardzo nowoczesny. Recepcja 
24-godz. z imponującym lobby, udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych (również na wózku inwalidzkim), dwa baseny, w tym 
jeden duży, z widokiem na ocean, brodzik dla dzieci, bezpłatne 
leżaki i parasole przy basenie, 2 restauracje, lobby bar, bar przy 
basenie, centrum fitness i Spa oraz salon kosmetyczny (zabiegi 
w salonie dodatkowo płatne), sklep z pamiątkami, parking. Hotel 
świadczy usługi room service.
Pokoje
Hotel oferuje 194 pokoje m.in. pokój standardowy, pokój Deluxe 
oraz Superior. W każdym indywidualnie sterowana klimatyzacja, 
łazienka (prysznic, wc, suszarka do włosów, przybory toaletowe), 
balkon lub taras, duże łóżko rozmiaru King lub łóżka pojedyncze, 
sejf, telefon, TV, minibar (woda mineralna uzupełniana codzien-
nie), żelazko i deska do prasowania, zestaw do kawy i herbaty.
Pokój standardowy - (pow. ok.26 m2) dla max 2 osób dorosłych, 
z widokiem na ocean.
Pokój Deluxe – (pow. ok. 30 m2) dla max 3 osób dorosłych, z wi-
dokiem na ocean.
Pokój Superior – (pow. ok. 35 m2) dla max 3 osób dorosłych + 
1 dziecka, z bezpośrednim widokiem na ocean.
Wyżywienie
All Inclusive: Śniadanie (07:00-10:00), lunch (12:00-15:00), 
obiadokolacje (18:30-21:30). Lokalne napoje alkoholowe i bezal-
koholowe serwowane w godzinach (09:00-24:00). Po południu 
przerwa kawowa.

Program sportowy i animacyjny
Bardzo dobrze wyposażona sala fitness, sauna, centrum SPA, 
w tym mniejszy basen zewnętrzny należący do kompleksu czę-
ści SPA.
Internet
WI FI w całym hotelu – bezpłatny.
Kategoria lokalna: *****

All Inclusive Przy plaży Royal

Gorąco polecamy ten hotel, pracujący obecnie w sieci LABRANDA. Bardzo ciekawy architektonicznie obiekt, usytuowany w pięknym 
miejscu. To zdecydowanie najlepsza oferta na wygodne wakacje z all inclusive, zapraszamy!

LABRANDA Coral Beach Resort – Brufut 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 4770 7220 9149 13230

Grudzień od 4549 7099 8770 13030

Styczeń od 5249 7970 9599 14149

Luty od 5470 7970 9970 14149

Marzec od 4799 7320 8849 13070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4649 6549 

Cena za dziecko (2-16 lat) już od 2830 2899 

CENA OD

4549 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Hotel położony w najatrakcyjniejszym punkcie wybrzeża, w miej-
scowości Kololi. Znajdziemy tam liczne restauracje, bary, sklepy, 
stragany z pamiątkami. Transfer z lotniska do hotelu trwa około 
30 min.
Plaża
Hotel położony przy piaszczystej plaży. Serwis plażowy (parasole 
i leżaki) - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Ten luksusowy hotel słynie z doskonale utrzymanego, tropikalne-
go ogrodu i ciekawej architektury. Recepcja 24 - godz., wygodne 
lobby przy recepcji, duży basen z brodzikiem dla dzieci, duży ta-
ras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie (bezpłatnie), ręczniki 
plażowe, w sumie 9 barów i restauracji w całym obiekcie, w tym 
restauracja a`la carte, bar przy basenie, bar na plaży, lodziarnia. 
Centrum fitness i Spa oraz salon kosmetyczny (zabiegi w salo-
nie dodatkowo płatne), centrum biznesowo-konferencyjne, plac 
zabaw dla dzieci, sklep z pamiątkami, parking. Hotel akceptuje 
karty płatnicze VISA.
Pokoje
Obiekt posiada 160 elegancko urządzonych pokoi, z  łazienką 
(suszarka do włosów), balkonem lub tarasem. Ponadto: TV-sat, 
telefon, indywidualnie sterowana klimatyzacja, zestaw do kawy 
i herbaty, minibar i sejf (bezpłatny).
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Możliwa dopłata do obia-
dokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje bogaty program animacyjny w  ciągu dnia 
i wieczorem. Na terenie obiektu: sale fitness, siłownia, siatkówka 
plażowa, bilard, tenis stołowy, boccia, strzelanie z łuku, za do-
płatą wędkowanie i wyprawy ornitologiczne z przewodnikiem. 
W pobliżu dostępne również sporty wodne, jazda konna, golf.
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.kairabahotel.com

Przy plaży Royal

Hotel posiada wszelkie atrybuty niezbędne do wygodnego i co ważne nienudnego wypoczynku. Obiekt chwalony za świetną obsługę i 
fantastyczne wyżywienie. W ubiegłym sezonie obiekt został przejęty przez znaną sieć LABRANDA.

LABRANDA Kairaba Beach Hotel – Kololi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3970 5699 7970 10870

Grudzień od 3870 5699 7649 10699

Styczeń od 4530 6549 8399 11799

Luty od 4620 6599 8549 11870

Marzec od 4299 6270 8020 11299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4649 6549 

Cena za dziecko (2-16 lat) już od 2830 2899 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 448 896 

CENA OD

3870 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Luksusowy, doskonale położony hotel składa się z kilku dwu-
kondygnacyjnych budynków idealnie wkomponowanych 
w tropikalny ogród. Do centrum pobliskiej miejscowości Bakau 
ok. 1,5 km. Znajdziemy tu między innymi: szeroki wybór barów 
i restauracji, gdzie nie tylko warto, ale zwyczajnie trzeba spró-
bować wyśmienitych specjałów (tanio!). Tutaj także znajduje się 
typowy, tętniący życiem, afrykański targ gdzie oprócz przypraw, 
miejscowych przysmaków znajdziemy pracownie rzemieślnicze. 
Hotel położony jest ok. 13 km od stolicy Gambii - Banjul i 20 km 
od międzynarodowego lotniska, transfer z lotniska do hotelu trwa 
ok. 40 min.
Plaża
Bezpośrednio przy najpiękniejszej w tym rejonie, szerokiej, złotej 
plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja z  lobby (czynna 24 h), klimatyzowana restauracja 
główna (dostępne bezpłatne krzesełka dla dzieci), restauracja 
a la carte z pięknym widokiem na ocean, drink bar przy basenie, 
bar przy plaży, duży basen ze słodką wodą oraz brodzik dla dzieci, 
bezpłatne ręczniki plażowe, leżaki i parasole przy basenie i na 
plaży (bezpłatne), pralnia odzieży (dodatkowo płatna), biblio-
teka, salon masażu, punkt fryzjerski, sklep z pamiątkami. Hotel 
świadczy usługi room service. Hotel akceptuje karty kredytowe 
Visa i Mastercard.
Pokoje
Hotel posiada 195 wygodnie urządzonych pokoi 2 – osobowych 
(możliwa dostawka dla dziecka). Wszystkie pokoje posiadają ła-
zienkę z wanną lub prysznicem, indywidualnie sterowaną klima-
tyzację, taras lub balkon. W pokojach podwójne lub pojedyncze 
łóżka, TV, telefon, suszarka do włosów, sejf, minibar (dodatkowo 
płatny). Dostępne pokoje z udogodnieniami dla osób niepełno-
sprawnych, poruszających się na wózku (na zapytanie).
Wyżywienie
Śniadania (7:00-10:00) i  obiadokolacje (dodatkowo płatne) 
(19:00-22:00) w formie bufetu (przystawki, sałatki, dania głów-
ne, desery, również dania wegetariańskie).

Program sportowy i animacyjny
Animacje dla dzieci i dorosłych prowadzone w j. ang. (nauka ry-
sowania na piasku, aqua aerobik, gry i zabawy, wieczorne show), 
boisko do siatkówki plażowej, zabiegi pielęgnacyjne i masaże 
(dodatkowo płatne). W okolicy także tenis, pole golfowe.
Internet
Wi-Fi dostępne na terenie całego kompleksu.
www.oceanbayhotel.com

Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Wysokiej klasy, świetnie zorganizowany i pełen atrakcji hotel, ze świetną obsługą, a przede wszystkim doborowym zespołem animatorów, 
który nie pozwoli Państwu na nudę. Gorąco polecamy!

Ocean Bay – Bakau 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3170 3970 6470 7799

Grudzień od 2799 3770 6130 7649

Styczeń od 3320 4320 6720 8399

Luty od 3399 4320 6849 8399

Marzec od 2999 3999 6349 8020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3449 4070 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3299 3730 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 560 1120 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Nowoczesny, wybudowany w 2018 roku hotel zlokalizowany jest 
w spokojnej części zachodniego wybrzeża Afryki, w kurorcie tury-
stycznym Kotu. W pobliżu hotelu znaleźć można lokalne sklepiki, 
bary i restauracje, a jedyne ok. 2,5km dzieli go od słynnego cen-
trum turystycznego okolicy – tętniącej życiem ulicy Senegambia. 
Wielbiciele egzotycznej fauny i flory będą mogli odwiedzić m.in. 
Park Narodowy Bijilo (ok. 4,5km od hotelu), gdzie można zobaczyć 
małpy oraz wiele gatunków ptaków. Do lotniska w Banjul ok. 20km.
Plaża
Piaszczysta, szeroka plaża z łagodnym zejściem do oceanu oraz 
z wydzieloną częścią dla gości obiektu znajduje się bezpośrednio 
przy hotelu. Leżaki i parasole na plaży oraz ręczniki kąpielowe 
– bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel dla osób powyżej 16 roku życia! Recepcja 24h, restauracja 
główna, 2 bary (w lobby i przy plaży), basen o pow. ok. 540m2 
(leżaki i parasole przy basenie oraz ręczniki kąpielowe – bezpłat-
ne), codzienne sprzątanie, codzienna wymiana ręczników oraz 
pościeli, pralnia (płatna), sklepik. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Pokoje
Hotel dysponuje 140 pokojami różnego typu rozlokowanymi 
w  2-kondygnacyjnych budynkach. Komfortowo urządzone 
2-osobowe pokoje typu Classic Suite o pow. ok. 44m2 z optycznie 
wydzieloną częścią dzienną, wyposażone są w łazienkę (prysznic, 
WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-Sat., sejf, mini lo-
dówkę, czajnik, szlafrok i kapcie kąpielowe oraz balkon lub taras. 
W ofercie pokoje z widokiem na okolicę, basen lub ocean. Pokoje 
typu Prime Pool Suite wyposażone jak pokoje Classic Suite, do-
datkowo posiadają taras z leżakami, z widokiem na ocean lub 
basen, z bezpośrednim dostępem do basenu dzielonego z 10 lub 
18 apartamentami na poziomie ogrodu. Hotel nie posiada pokoi 
przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
Wyżywienie
Śniadania (07:30-10:30) w formie bogatego bufetu. Za dopłatą 
All Inclusive – śniadania w formie bufetu, lunche (12:00-15:00) 
i kolacje (19:00-21:00) w formie bufetu lub serwowane (w za-
leżności od sezonu i obłożenia hotelu), przekąski (11:00-18:00), 

napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w miejscach 
i godzinach wyznaczonych przez hotel.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji, ale oferuje bogaty program sporto-
wy: możliwość wzięcia udziału w treningach grupowych (np. car-
dio, joga), ćwiczeniach w basenie (np. aqua aerobic) czy treningu 
siłowym na siłowni – pełny wykaz cotygodniowych, bezpłatnych 
zajęć dostępny jest na miejscu. Ponadto zabiegi na twarz i ciało 
w hotelowym SPA (płatne dodatkowo).
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu (również 
w pokojach) – bezpłatnie.
www.tamalabeach.sunprime.net

All Inclusive Przy plaży We dwoje +18 dla dorosłych

Jeden z najlepszych hoteli na gambijskim wybrzeżu: nowy, nowoczesny i świetnie przygotowany do obsługi wymagających Klientów. Warto 
zwrócic uwagę, że obiekt serwuje rozbudowane all inclusive i przyjmuje Gosci tylko powyżej 16 roku życia.

Sunprime Tamala Beach – Kotu +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

4199 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 4809 7180 9270 13420

Grudzień od 4199 6620 8849 14299

Styczeń od 5070 7699 9399 13799

Luty od 5249 7849 9570 13870

Marzec od 4899 7499 8970 13299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5199 7620 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Luksusowy hotel zlokalizowany jest w prestiżowym centrum 
Gambii – w sercu Cape Point - Bakau. W ok. 15-20 min. można 
dotrzeć samochodem do najbliższych sklepów, a do Kachikal-
ly Crocodile Pool można przejść się w ok. 20 minut spacerem. 
Międzynarodowy lotnisko Yundum znajduje się 15 km od hotelu.
Plaża
Hotel znajduje się bezpośrednio przy wspaniałej plaży.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, restauracja główna Togali (kuchnia 
afrykańska, międzynarodowa), restauracja La Cucina (kuchnia 
serwująca owoce morza) – dodatkowo płatna; basen (leżaki oraz 
parasole są bezpłatne); lobby bar (czynny przez całą dobę), Bam-
bo Bar (10:00-19:00), bar przy basenie (10:00-0:00); w hotelu 
znajduje się również sklep z pamiątkami i pralnia.
Pokoje
W hotelu znajduje się 147 przestronnych pokoi typu deluxe 
z widokiem na ogród o pow. ok. 25 m2. Wyposażenie obejmuje: 
łazienkę (prysznic, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków), kli-
matyzacja, lodówka, TV, telefon, sejf (bezpłatny), żelazko i deska 
do prasowania (na życzenie), balkon/taras.
Wyżywienie
All inclusive – posiłki w formie bufetu: śniadanie (07:00-10:00), 
obiad (12:00-14:30), kolacja (19:00-21:30) serwowane w  re-
stauracji Togali. Ponadto: świeże owoce (15:00-16:00), lekkie 
przekąski (16:00-17:00) – serwowane w barze przy basenie oraz 
w Bambo Bar; lody (17:00-17:45) w barze przy basenie. Napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe: piwo beczkowe, wino domowe, 
wybrane koktajle alkoholowe, ciepłe napoje, woda butelkowana 
- serwowane w wyznaczonych barach (10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje szeroki pakiet animacji dla dzieci i dorosłych: spor-
ty plażowe (siatkówka, piłka nożna, jogging), aerobik, zajęcia 
taneczno-sportowe, water polo, siatkówka wodna, joga, tenis 
stołowy, badminton, rzutki, muzyka na żywo, quiz, bingo, jak 
również gry planszowe – m.in. scrabble, monopoly, szachy. Na 
terenie obiektu znajduje się również centrum SPA, które posiada 
bogatą ofertę masaży – dodatkowo płatne. Za dodatkową opłatą 

można również skorzystać z kortów tenisowych i pola golfowego, 
które znajdują się w pobliżu hotelu.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.sunbeachhotel.gm/

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Widok na Ocean Atlantycki oraz rzekę Gambię rozpościerający się z hotelu - zapiera dech w piersiach. Szeroki wachlarz rozrywek 
i aktywności jakie oferuje hotel zapewni dobrą zabawę jak i spokojny, wakacyjny odpoczynek!

Sunbeach – Bakau 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

3799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 4199 6070 8199 11299

Grudzień od 3799 5899 7849 11099

Styczeń od 4499 6599 8599 12199

Luty od 4549 6630 8770 12249

Marzec od 4099 6320 8199 11730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4130 5570 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2830 2899 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Wybudowany w 2016 roku hotel Balafon Beach Resort położony 
w najpopularniejszym kurorcie gambijskiego wybrzeża – Kolo-
li, otoczony jest tropikalnymi ogrodami. Kilka minut spacerem 
wzdłuż plaży dzieli hotel od lokalnych barów plażowych i ok. 
1,5 km od tętniącego życiem słynnego centrum turystycznego 
– ulicy Senegambia, gdzie znaleźć można duży wybór restaura-
cji, barów, klubów, a także kolorowy targ, który jest doskonałym 
miejscem na zakup lokalnych pamiątek. Do Parku Narodowego 
Bijilo ok. 3,5km, do lotniska w Banjul ok. 20 km.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy urokliwej, szerokiej, piasz-
czystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Leżaki, parasole 
i ręczniki na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel wyłącznie dla gości powyżej 16 roku życia! Wystrój obiektu 
przywodzi na myśl wakacje w afrykańskim stylu z nowoczesnym 
akcentem. Recepcja 24h (w hotelu Djembe Beach Resort), re-
stauracja Bantaba serwująca dania kuchni afrykańskiej i między-
narodowej, bar Bantaba przy plaży, 2 baseny o nieregularnym 
kształcie (parasole, leżaki i ręczniki – bezpłatnie) z „leniwą rzeką”, 
taras z widokiem na ocean i ogród. Dodatkowo płatne: punkt wy-
miany walut, room service, pralnia.
Pokoje
Hotel dysponuje 64 elegancko urządzonymi, wygodnymi pokojami 
2-osobowymi (1 łóżko typu king size, możliwość dostawki w for-
mie sofy). Pokoje standardowe o pow. ok. 30m2 wyposażone są 
w łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie ste-
rowaną klimatyzację, sejf, TV-sat, telefon, minibar, taras lub balkon 
(meble ogrodowe), widok na ogród. Pokoje typu Deluxe o pow. ok. 
35m2 wyposażone jak pokoje standardowe, dodatkowo posiadają 
optycznie wydzieloną część dzienną, widok na ogród lub morze. 
Pokoje typu Swim-Up Pool Deluxe o pow. ok. 35 m2 wyposażone 
jak pokoje Deluxe dodatkowo posiadają taras z bezpośrednim 
dostępem do niewielkiego basenu, widok na ogród lub morze.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dokupienia obia-
dokolacji (serwowane, napoje płatne dodatkowo).

Program sportowy i animacyjny
Goście hotelu mogą uczestniczyć w animacjach prowadzonych 
3 razy w tygodniu w hotelu Djembe Beach Resort: muzyka na 
żywo, bingo, gry i zabawy. Ponadto aerobik, siatkówka, rzutki. 
Dodatkowo płatne: masaże, zabiegi na twarz i ciało, manicure, 
pedicure w hotelowym Centrum Wellness.
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach 
hotelu – bezpłatny.
www.balafonresort.com

Przy plaży We dwoje +18 dla dorosłych

Bardzo atrakcyjny, nowy hotel urządzony w stylu etno. Wygodne pokoje, pięknie zaaranżowana przestrzeń, staranna obsługa to główne 
atuty tego obiektu. Z pewnością można go polecać wymagającym Klientom szukającym wygody w egzotycznym miejscu.

Balafon Beach Resort – Kololi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

3930 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 4149 5949 8020 10899

Grudzień od 3930 5820 7649 10699

Styczeń od 4099 5799 8470 11530

Luty od 4330 6020 8270 11249

Marzec od 4020 5720 7720 10749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4520 6220 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Hotel położony jest w pobliżu najsłynniejszych kurortów tury-
stycznych w Gambii – Kotu oraz Kololi. Do najsłynniejszej ulicy 
Senegambia jest ok. 1km - tam znajdziemy liczne restauracje, bary 
i kluby. Połączenie nowoczesnego wystroju z afrykańskim stylem, 
otoczenie ogrodu oraz widok na Ocean Atlantycki stwarzają ide-
alne warunki do wypoczynku. W odległości ok. 5 km od hotelu 
znajduje się 18-dołkowe pole golfowe. Do największego miasta 
Gambii – Serrekunda jest ok. 6 km, do lotniska ok. 25 km. W pobli-
żu hotelu znajdują się liczne lokalne sklepiki, bary oraz restauracje.
Plaża
Piaszczysta, szeroka bezpośrednio przy hotelu z łagodnym zej-
ściem do wody. Serwis plażowy bezpłatny.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, restauracja główna (czynna 7.00 – 22.30), 
bar, centralny punkt hotelu stanowi duży basen z tarasem słonecz-
nym skąd roztacza się przepiękny widok na ocean, leżaki i parasole 
przy basenie. Dodatkowo płatne: pralnia, salon kosmetyczny.
Pokoje
Elegancki i pięknie utrzymany kompleks hotelowy składający 
się z kilku 1-piętrowych budynków, otoczony tropikalną zielenią 
oferuje zakwaterowanie w 141 przestronnych pokojach. Każdy 
komfortowo wyposażony w  łazienkę (wc, prysznic, suszarka 
do włosów), TVsat, mini lodówkę, zestaw do przygotowywa-
nia kawy i herbaty, telefon, klimatyzację oraz sejf (dodatkowo 
płatny). Pokój standardowy Swim-up (pow. ok. 30 m2) dla max 
3 osób, 1 łóżko podwójne lub 2 łóżka typu twin, z widokiem na 
basen lub ogród.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dopłatą obiadokolacje.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje codziennie animacje i zajęcia sportowe. W ho-
telu znajduje się sala fitness z przyrządami do ćwiczeń oraz kort 
do gry w padla.
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi na terenie całego kompleksu 
bezpłatnie.
www.africanprincesshotel.com

Przy plaży Fit & Fun Royal

Nowy, ekskluzywny hotel położony przy pięknej plaży i niedaleko centrum turystycznego Senegambia. Zdecydowanie polecamy!

African Princess – Kotu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

3749 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3949 5870 8270 11499

Grudzień od 3749 5749 7930 11270

Styczeń od 4399 6470 8520 11999

Luty od 4470 6499 8649 12030

Marzec od 4149 6199 8099 11530

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 560 1120 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Hotel Atlantic znajduje się w stolicy Gambii - Banjul. Kompleks 
położony jest w spokojnej części miasta. Odległość do centrum 
Banjul wynosi ok. 1 km. Znajdziemy tam punkty handlowe, re-
stauracje, bary, stragany z pamiątkami. W odległości ok. 300 m 
od hotelu znajduje się wizytówka miasta – Łuk 22, z którego 
rozpościera się panorama na okolicę. Transfer z lotniska trwa ok. 
40 min.
Plaża
Hotel umiejscowiony bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Zadbany i dobrze utrzymany hotel zatopiony wśród tropikalnej 
zieleni. Recepcja 24 - godz. z lobby, duży basen zewnętrzny, bez-
płatne leżaki i parasole przy basenie, jacuzzi zewnętrzne. Na tere-
nie obiektu znajduje się restauracja główna z tarasem zewnętrz-
nym (oprócz międzynarodowego menu można tu spróbować 
miejscowych specjałów charakterystycznych dla regionu), 2 bary. 
Ponadto w hotelu: sala fitness, boiska do siatkówki i koszykówki, 
tenis stołowy. Hotel posiada zaplecze konferencyjne.
Pokoje
Hotel posiada 200 przestronnych i wygodnych pokoi 2 - oso-
bowych (możliwość dostawki w formie sofy lub pojedynczego 
łóżka). Pokoje wyposażone są w łazienkę (suszarka do włosów 
na wyposażeniu) z WC, taras lub balkon (meble ogrodowe), 
klimatyzację (indywidualnie sterowana, bezpłatna), TV, minibar 
(dodatkowo płatny). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka 
dla dziecka (na zamówienie).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Internet
Bezprzewodowy internet Wi-Fi
www.laicohotels.com

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Dobrze zorganizowany hotel, usytuowany niedaleko centrum stolicy. Polecamy klientom szukającym spokojnego odpoczynku i dobrego 
wyżywienia. Bogaty wybór potraw. Zdecydowanie dobry standard w stosunku do ceny!

Atlantic – Banjul 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3349 4249 6599 8099

Grudzień od 2949 4030 6270 7899

Styczeń od 3520 4520 6699 8399

Luty od 3599 4520 6849 8399

Marzec od 3299 4299 6349 8020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3649 4549 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3299 3820 

CENA OD

2949 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Hotel Kombo Beach znajduje się w miejscowości Kotu. Usytuowa-
nie hotelu sprzyja ciekawym wycieczkom po okolicy. W pobliżu 
znajduje się punkt z którego można obserwować afrykańskie pta-
ki w ich naturalnych środowisku. W okolicy znajdziemy punkty 
handlowe, restauracje, stragany z pamiątkami. Transfer z lotniska 
trwa ok. 40 min.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy pięknej, szerokiej, piaszczystej 
plaży. Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Bardzo zadbany i dobrze utrzymany hotel. Częściowo odnowio-
ny (w 2011 r.) kompleks otoczony tropikalną zielenią - na tere-
nie ośrodka znajduje się piękny baobab, jeden z najstarszych 
w okolicy. Recepcja 24-godz. z lobby, duży basen z osobnym 
brodzikiem dla dzieci, bezpłatne leżaki i parasole przy basenie, 
sklep z pamiątkami, salon odnowy biologicznej (zabiegi dodat-
kowo płatne). Na terenie obiektu znajduje się restauracja główna 
z tarasem zewnętrznym serwująca śniadania typu bufet (oprócz 
międzynarodowego menu można tu spróbować miejscowych 
specjałów charakterystycznych dla regionu), dwie restauracje 
a`la carte i bar przy basenie. Ponadto sala fitness, plac zabaw 
dla dzieci, punkt medyczny, pralnia (dodatkowo płatna). Hotel 
posiada zaplecze konferencyjne.
Pokoje
Hotel posiada 258 przestronnych, wygodnych pokoi 2 - osobo-
wych (możliwość dostawki w formie sofy). Pokoje wyposażone są 
w łazienkę z WC, taras lub balkon (meble ogrodowe), klimatyza-
cję (indywidualnie sterowana, bezpłatna), TV-sat, mini lodówkę. 
Suszarki do włosów w recepcji, do wypożyczenia. Istnieje możli-
wość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (bezpłatnie).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dokupienia obia-
dokolacji (w formie bufetu lub wybór z 3 dań przy niskim obło-
żeniu hotelu).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi liczne animacje, zajęcia sportowe dla dzieci i do-
rosłych. Klienci mogą korzystać z sali fitness (bezpłatnie), kortów 

tenisowych, placu zabaw dla dzieci. Ponadto codziennie odbywa-
ją się wieczorki taneczne, pokazy, również z muzyką na żywo.
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi przy recepcji – bezpłatny, Internet 
w pokojach dodatkowo płatny ok. 15 euro/tydzień.
www.kombobeachhotel.gm

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Bardzo dobrze zorganizowany, tętniący życiem i energią hotel. Dla tych, którzy nie spożyli całej energii w ciągu dnia, proponujemy wizyty 
w hotelowym night clubie. Zdecydowanie dobry standard w stosunku do ceny!

Kombo Beach – Kotu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3499 4470 6699 8299

Grudzień od 2970 4170 6049 7799

Styczeń od 3749 4970 7099 9149

Luty od 3820 4999 7220 9199

Marzec od 3520 4730 6720 8749

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3399 4130 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3230 3799 

Dopłata za obiadokolacje od 672 1344 

CENA OD

2970 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Nowoczesny kompleks hotelowy (2018 r.) zlokalizowany w spo-
kojnej części wybrzeża pomiędzy najsłynniejszymi kurortami 
turystycznymi w Gambii – Kotu oraz Kololi. W pobliżu hotelu 
znajdują się lokalne sklepiki, restauracje oraz bary. Do głównego 
centrum turystycznego okolicy – ulicy Senegambia jest ok. 1 km. 
Dla miłośników egzotycznej fauny i flory w tej części wybrzeża 
znajduje się m.in. Park Narodowy Bijilo (małpy, wiele gatunków 
ptaków). Do lotniska w Banjul ok. 25 km.
Plaża
Piaszczysta, szeroka plaża ok. 300 m od hotelu z łagodnym zej-
ściem do oceanu.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, lobby, przechowalnia bagażu, restauracja główna, 
bar, room service (płatny), możliwość wymiany waluty w recepcji, 
sala konferencyjna, centralny punkt hotelu stanowi duży basen 
z wydzieloną częścią dla dzieci, taras słoneczny, leżaki, parasole 
przy basenie bezpłatnie, codzienne sprzątanie, codzienna wymia-
na ręczników oraz pościeli, pralnia (płatna), parking, opiekunka 
do dzieci (płatna).
Pokoje
Hotel otoczony tropikalną zielenią oferuje zakwaterowanie 
w 72 przestronnych pokojach, rozmieszczonych w kilku 2-kon-
dygnacyjnych budynkach. Każdy pokój komfortowo urządzony 
i wyposażony w łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), 
klimatyzację sterowaną indywidualnie, umeblowany balkon lub 
taras, TVsat, minibar (płatny), telefon, sejf, zestaw do przyrządza-
nia kawy i herbaty. Pokoje typu standard dla 2 osób, z możliwo-
ścią 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka, łóżka pojedyncze 
typu twin.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Obiadokolacje za dopłatą.
Program sportowy i animacyjny
W hotelu prowadzone są animacje oraz zajęcia dla dzieci. Ponad 
to dla gości hotelowych udostępniony jest tenis stołowy oraz 
usługi masażu (płatne dodatkowo).

Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych miejscach 
bezpłatnie.
www.metzyresidencehotel.com

We dwoje

Hotel wyróżnia się miłą i przyjazną obsługą. Obiekt znajduje sie stosunkowo niedaleko głównej ulicy Senegambia, na której znajdują 
się sklepy, restauracje oraz wiele punktów w pamiątkami. Jest to miejsce gdzie można wieczorem pójść na dobrą kolację lub do klubu 
posłuchać dobrej muzyki na żywo.

Metzy – Kotu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3449 4370 6599 8149

Grudzień od 2999 4120 6349 8049

Styczeń od 3699 4730 7020 8749

Luty od 3599 4549 6849 8449

Marzec od 3320 4299 6399 8020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3799 4799 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3320 3849 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 672 1344 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Doskonale zlokalizowany w samym centrum najbardziej rozwi-
niętego i tętniącego życiem kurortu jakim jest Kololi, w pobli-
żu najbardziej rozpoznawalnej gambijskiej ulicy – Senegambia 
z licznymi sklepikami, restauracjami, barami i dyskotekami. Ho-
tel otoczony tropikalnym ogrodem stwarza idealne warunki do 
wypoczynku. Okolica jest także rajem dla miłośników przyrody 
- w tej części wybrzeża znajduje się m.in. Park Narodowy Bijilo. 
Do lotniska w Banjul ok. 20 km.
Plaża
W odległości ok. 400 m od hotelu znajduje się piękna, szeroka 
i piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do oceanu.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja, bar, basen zewnętrzny z wydzieloną 
częścią dla dzieci, taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie 
gratis, codzienne sprzątanie pokoi. Dodatkowo płatne: sejf, strefa 
Spa, salon fryzjerski, kantor, sklepik, pralnia, usługa prasowania, 
opieka nad dziećmi.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w ok. 80 standardowych pokojach 
wyposażonych w łazienkę, klimatyzację, część wypoczynkową 
oraz TVsat.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Obiadokolacje za dopłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Można skorzystać z takich atrakcji 
jak: bilard, rzutki, wypożyczalnia rowerów (płatna dodatkowo) 
oraz samochodów (płatna dodatkowo), centrum fitness z urzą-
dzeniami do ćwiczeń (płatne dodatkowo), sporty wodne na plaży 
(płatne dodatkowo).
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych 
bezpłatnie.

We dwoje

Polecamy Klientom, którzy preferują odpoczynek w samym sercu tętniącej życiem Senegambii.

Sunu – Kololi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2770 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3099 3849 6349 7599

Grudzień od 2770 3620 6130 7399

Styczeń od 3170 3999 6470 7849

Luty od 3230 4020 6570 7899

Marzec od 2949 3799 6099 7520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3599 4420 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3220 3670 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 448 896 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Hotel, położony jest ok. 400 m od centrum znanego kurortu 
Kololi. W Kololi znajdziemy lokalne sklepiki, bazar z pamiątkami 
i owocami, bary, restauracje a także liczne kluby z dyskoteką. 
Szczególnie polecamy kluby z energetyczną muzyką na żywo, 
praktycznie każdego dnia występują tu grupy pochodzące za-
równo z Gambii, Senegalu jak i Ghany. Do największego w Gambii 
miasta Serrekunda ok. 5 km. W pobliżu Park Narodowy Bijilo 
(małpy, wiele gatunków ciekawych ptaków). Odległość od lot-
niska ok. 20 km, transfer trwa 30 min.
Plaża
Odległość do plaży to około 10 minutowy spacer. Parasole oraz 
leżaki na plaży – bezpłatne (jeśli zamówimy przekąskę w barze 
plażowym).
Do dyspozycji gości
Ładnie zagospodarowany ogród z tropikalną roślinnością. Po-
nadto recepcja 24 - godz., restauracja główną, basen zewnętrz-
ny z wydzieloną częścią dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie 
(bezpłatnie), bar przy basenie, ogród.
Pokoje
Wygodne pokoje 2 - osobowe typu standard (możliwość 1 do-
stawki dla osoby dorosłej lub dla dziecka), z łazienką (prysznic, 
WC). Wszystkie pokoje wyposażone są w sejf (płatny 2 EUR/
dzień), balkon lub taras. Pokoje posiadają klimatyzację (płatna 
5,5 EUR/dzień).
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunch, kolacje zamawiane z karty. Ponad-
to w ramach all inclusive 5 napojów alkoholowych dziennie dla 
każdego Klienta (piwo i mocniejsze alkohole lokalne). Istnieje 
możliwość zamiany alkoholu na napoje bezalkoholowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje wieczory z muzyką na żywo. Na terenie hotelu tenis 
stołowy (bezpłatnie), masaże (za opłatą). Poza hotelem: sporty 
wodne, jazda konna na plaży.
Internet
Dostęp do bezprzewodowego Internetu WiFi-– bezpłatnie na 
terenie całego hotelu
www.seaviewgardenshotel.gm

All Inclusive We dwoje

Hotel wyróżnia się bardzo dobrym wyżywieniem. Ponadto jest to świetny wybór na aktywne wakacje: blisko centrum tętniącego życiem 
Kololi. Zapraszamy!

Seaview Garden – Kololi +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3099 4030 6130 7130

Grudzień od 2849 3730 5899 6849

Styczeń od 3319 4319 6130 7270

Luty od 3549 4470 6270 7270

Marzec od 3299 4270 5849 6899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3470 4170 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3299 3799 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Obszerny kompleks położony w samym sercu największego w tym 
rejonie kurortu turystycznego jakim jest miejscowość Kololi. Hotel 
usytuowany w pięknym parku, w pobliżu najbardziej rozpozna-
walnej gambijskiej ulicy - Senegambia. Miasto oferuje mnóstwo 
lokalnych sklepów, barów, restauracji, targowiska i wiele straganów 
z pamiątkami. Okolica jest rajem dla miłośników egzotycznej fauny 
i flory. Małpy, niespotykane motyle, mnóstwo kolorowych ptaków 
to tylko część atrakcji. Miejsce to nazywane jest mekką miłośników 
ornitologii. Spacerując z pomocą miejscowego przewodnika, może-
my poznać ich około 100 gatunków. W pobliżu hotelu znajduje się 
Park Narodowy Bijilo. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok 30 min.
Plaża
Kompleks położony przy piaszczystej plaży, która sprzyja spacerom, 
uprawianiu joggingu i jazdy konnej. Serwis plażowy - bezpłatny.
Do dyspozycji gości
Zaprojektowane w afrykańskim stylu budynki hotelu, zostały 
wkomponowane w bajecznie zieloną, tropikalną oazę. Codzienny 
spacer wśród pięknej roślinności umilają odgłosy zwierząt, które 
tu zamieszkują. Recepcja 24 - godz. z lobby, sklep z pamiątkami, 
butik, minimarket, dwa duże baseny z osobnym brodzikiem dla 
dzieci, bezpłatne leżaki i parasole przy basenie i na plaży, wypo-
życzalnia samochodów, możliwość wymiany waluty na miejscu, 
w czwartki i niedziele targ z rękodziełem i pamiątkami. Na terenie 
obiektu znajduje się restauracja główna z tarasem zewnętrznym 
serwująca śniadania typu bufet (oprócz międzynarodowego menu 
można tu spróbować miejscowych specjałów charakterystycznych 
dla regionu), restauracje a’la carte, bar przy plaży serwujący dania 
z grilla, bar przy basenie.
Pokoje
Hotel posiada 328 pokoi 2-os. z możliwością jednej dostawki dla 
dziecka lub osoby dorosłej. Znajdują się w 2-kondygnacyjnych bu-
dynkach, rozmieszonych w tropikalnym ogrodzie. Wszystkie pokoje 
posiadają taras lub balkon (stolik, krzesła ogrodowe).
Hotel dysponuje pokojami typu Standard oraz pokojami typu 
Superior, które są bardziej przestronne niż pokoje Standard i po-
siadają nowsze umeblowanie. We wszystkich pokojach podwójne 
lub pojedyncze łózka, łazienka (prysznic), lodówka, TV-sat, tele-

fon, sejf (za opłatą ok. 3 EUR/dzień), indywidualnie sterowana 
klimatyzacja (bezpłatna).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Możliwość dokupienia obiadokolacji.
Program sportowy i animacyjny
Całodzienny program sportowo - animacyjny dla dzieci i do-
rosłych. Na terenie obiektu: boiska do squasha, piłki siatkowej, 
koszykówki, tenisa ziemnego. Istnieje możliwość skorzystania 
z pola golfowego z instruktorem (ok. 8 EUR/godz.). Każdego dnia 
prowadzone są animacje przy klimatycznej afrykańskiej muzyce, 
pokazy lokalnych tańców, programy karaoke.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego hotelu
www.senegambiahotel.com

Przy plaży Fit & Fun

Hotel Senegambia to jeden z najbardziej znanych obiektów w regionie, słynący ze świetnej atmosfery. Klienci są bardzo zadowoleni 
z imponującego ogrodu, bliskości zwierząt i prawdziwej, energetycznej, afrykańskiej muzyki jakiej można tu posłuchać. Bliskość wielu 
bardzo dobrych i naprawdę tanich restauracji sprawia, że opcja BB jest najkorzystniejsza dla klienta.

Senegambia – Kololi +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

3149 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3399 4470 6849 8599

Grudzień od 3299 4449 6520 8449

Styczeń od 3470 4620 6970 8899

Luty od 3549 4649 7099 8949

Marzec od 3149 4399 6599 8520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3599 4399 

Cena za dziecko (3-12 lat) już od 3370 3970 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 525 1050 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Kameralny hotel położony jest w turystycznej miejscowości Bijilo, 
zaledwie ok. 1,5km od Parku Narodowego Bijilo, gdzie swój dom 
mają małpy, kameleony i wiele gatunków ptaków. Do centrum 
Kololi i słynnej, tętniącej życiem ulicy Senegambia ok. 3,5 km 
(możliwość wynajęcia niedrogiej taksówki) – można tam znaleźć 
nie tylko liczne restauracje, bary czy kluby z muzyką, ale także 
lokalny bazar, gdzie na pewno nie zabraknie ręcznie wykonanych 
pamiątek. Do lotniska w Banjul ok. 16km.
Plaża
Hotel usytuowany bezpośrednio przy pięknej, szerokiej, piaszczy-
stej plaży Bijilo (dostępne parasole i leżaki).
Do dyspozycji gości
Obiekt składa się z kilku piętrowych budynków w stylu kolonial-
nym, położonych pośród tropikalnych palm. Recepcja 24h, re-
stauracja serwująca dania kuchni lokalnej i międzynarodowej, bar 
przy basenie, niewielki basen o nieregularnym kształcie otoczony 
palmami kokosowymi (dostępne parasole i leżaki), ogród, taras 
słoneczny, sklepik, parking, przechowalnia bagażu. Infrastruktura 
i pokoje nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Pokoje
Hotel dysponuje 56 pokojami 2-osobowymi (w niektórych po-
kojach możliwa dostawka w formie sofy). Pokoje standardowe 
wyposażone w łazienkę (prysznic, WC, suszarka do włosów), 
klimatyzację (płatna ok. 5EUR/12 godzin), wiatrak, moskitierę, TV, 
mini-lodówkę, ekspres do kawy, balkon lub taras. Za dopłatą po-
koje Superior (większe, wyposażone jak pokoje standardowe) i po-
koje typu Studio (dodatkowo aneks kuchenny z wyposażeniem).
Wyżywienie
Śniadania (07:00-10:00) w formie bufetu. Na miejscu możliwość 
zakupu lunchu (11:00-16:00) oraz kolacji (17:00-21:00), napoje 
dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel okazyjnie organizuje wieczorną rozrywkę, ponadto możli-
wość gry w siatkówkę i szachy. Dodatkowo płatne: masaże.
Internet
Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu – bezpłatny.
www.lemoncreek.net

Przy plaży We dwoje

Hotel położony przy bardzo ładnej plaży, w spokojnym miejscu, w pobliżu parku.  Na uwagę zasługuje egzotyka tego miejsca oraz atrakcyjna 
cena.

Lemon Creek – Bijilo 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

3230 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3420 4299 6549 8020

Grudzień od 3230 4199 6230 7849

Styczeń od 3449 4399 6430 8020

Luty od 3570 4499 6799 8349

Marzec od 3299 4249 6349 7930

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3470 4149 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 3299 3799 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 560 1120 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Hotel usytuowany w najbardziej popularnym na gambijskim wy-
brzeżu kurorcie - Kololi. Do centrum i głównej ulicy Senegambia, 
ok. 10 min. spacerem. Miasto oferuje mnóstwo lokalnych sklepów, 
barów, restauracji, targowiska z owocami i mnóstwem wyrobów 
z drewna. Do największego w Gambii miasta Serrekunda ok. 5 km. 
W pobliżu Rezerwat Przyrody Bijilo (małpy, ciekawe gatunki pta-
ków). Odległość od lotniska ok. 20 km, transfer trwa ok. 30 min.
Plaża
Do szerokiej, piaszczystej plaży Kololi Beach ok. 400 m. Na plaży 
- bezpłatne leżaki i parasole (jeśli zamówimy przekąskę w barze 
na plaży)
Do dyspozycji gości
Stosunkowo nowy, wybudowany i wyposażony w tradycyjnym, 
afrykańskim stylu hotel, składa się z kilku parterowych i 1-piętro-
wych budynków usytuowanych w zadbanym, tropikalnym ogro-
dzie. Recepcja czynna 24 - godz., restauracja, basen zewnętrzny 
z wydzieloną częścią dla dzieci, bar przy basenie, ogród, taras 
słoneczny, bezpłatnie leżaki i parasole przy basenie.
Pokoje
Hotel oferuje łącznie ponad 50 pokoi. Urządzone w afrykańskim 
stylu, z zastosowaniem naturalnych materiałów, drewna i ko-
lorowych tkanin, wygodne pokoje przeznaczone są dla 2 osób 
(możliwość dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej). Wszystkie 
pokoje wyposażone są w łazienkę (prysznic, WC), telefon, TV, 
sejf (płatny ok. 3 EUR za dzień), balkon lub taras, klimatyzację 
(płatna ok. 5 EUR za dzień).
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunche, kolacje w formie bufetu. Ponadto 
w ramach all inclusive 5 napojów dziennie dla każdego Klienta 
(piwo, mocniejsze alkohole lokalne lub napoje bezalkoholowe).
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu tenis stołowy. Istnieje możliwość skorzystania 
z sali fitness i masażu (za dopłatą). Na plaży jazda konna.
Internet
W restauracji, przy basenie oraz w recepcji - bezpłatny dostęp 
do Internetu.
www.bamboogardenhotel.gm

All Inclusive We dwoje

Architektura i specyficzne wyposażenie pokoi zadowoli klientów, którzy lubią styl eko. Dodatkowe 3 plusy hotelu: dobre miejsce na 
spokojny wypoczynek, blisko ładnej plaży, blisko rozrywek w centrum Kololi.

Bamboo Garden – Kololi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 2899 3820 6899 8699

Grudzień od 2899 3770 6720 8520

Styczeń od 3570 4549 6730 8699

Luty od 3649 4549 7130 9020

Marzec od 3370 4299 6630 8549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3499 4120 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3299 3770 

CENA OD

2899 zł

Kategoria lokalna: **

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni



41

Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Będąc Gościem Bamboo Village, oddanym do użytku na początku 
2020 r., można poczuć się jak w tradycyjnej afrykańskiej wiosce. 
Na terenie hotelu znajduje się mały staw, gdzie można obser-
wować kaczki, ryby i pawiany. Obiekt zlokalizowany jest w po-
pularnym kurorcie turystycznym – Kololi (do centrum ok. 1 km, 
gdzie znajdują się liczne punkty handlowe, restauracje, stragany 
z pamiątkami). Odległość do lotniska wynosi ok. 18 km.
Plaża
Piaszczysta, ok. 300 m od hotelu. Przy niej zlokalizowany jest 
słynny z dobrego jedzenia i muzyki na żywo Poco Loco Beach 
Club.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna, restauracja a’la carte (owoce 
morza, dania z grilla; 2 razy w tygodniu wieczory tematyczne), 
bar typu swim-up, taras słoneczny z pokaźnym basenem i bez-
płatnymi leżakami.
Pokoje
Pokoje zlokalizowane są w bungalowach imitujących afrykańskie 
domki i mogą pomieścić max. 4 os. w konfiguracji 2+2 (2 os. na 
dostawce). Wszystkie pokoje są unikalnie urządzone, wyposażo-
ne w łóżko małżeńskie, lustro, TV i balkon. Widok na basen lub 
staw. Za dodatkową opłatą: klimatyzacja (ok. 8 EUR/dzień), sejf 
płatny (ok. 2 EUR/dzień), lodówka (ok. 4 EUR/dzień). Łóżeczko 
dla dziecka dostępne bezpłatnie na zapytanie.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunch, kolacje zamawiane z karty. Ponad-
to w ramach all inclusive 5 napojów alkoholowych dziennie dla 
każdego Klienta (piwo i mocniejsze alkohole lokalne). Istnieje 
możliwość zamiany alkoholu na napoje bezalkoholowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje wieczorne animacje.
Internet
Bezpłatne WiFi w pokojach i ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.bamboogardenhotel.gm

All Inclusive We dwoje

Nowo powstały, egzotyczny hotel, o infrastrukturze przypominającej afrykańską wioskę. Goście otrzymają w nim wszystko co potrzebne do 
spędzenia ciekawych wakacji w Afryce: świetną plażę, mnóstwo tropikalnej zieleni i wygodną formułę all inclusive. Gorąco polecamy!

Bamboo Village – Kololi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3199 4330 7130 9199

Grudzień od 2999 4199 6799 8970

Styczeń od 3599 4799 7270 9520

Luty od 3830 5020 7399 9520

Marzec od 3549 4770 6899 9070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3649 4499 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3399 4049 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Świeżo wyremontowany obiekt, przyjmujący Gości od stycznia 
2020 r. Hotel Tropic Garden znajduje się w miejscowości Bakau, 
ok. 13 km od stolicy Gambii – Banjul i ok. 25 km od międzyna-
rodowego lotniska.
Plaża
Wąska, piaszczysta plaża zlokalizowana bezpośrednio przy 
obiekcie. Do szerokiej i najpiękniejszej w okolicy plaży ok. 2,5 km 
(zachodnia część miasta).
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, dwupoziomowa restauracja główna z tarasem, 
restauracja a’la carte, 3 bary, basen główny, basen dla dzieci (gł. 
50 cm), siłownia z widokiem na ocean, kantor, pralnia (płatna).
Pokoje
Hotel dysponuje 71 pokojami w postaci przylegających do siebie 
parterowych mini-domków. Oferujemy zakwaterowanie w prze-
stronnych pokojach standardowych. Wszystkie są klimatyzo-
wane, z widokiem na ogród, wyposażone w 1 łóżko małżeńskie 
lub 2 łóżka pojedyncze, łazienkę (wanna lub prysznic), biurko, 
wiatrak, małą lodówkę, moskitierę w oknach, sejf (bezpłatny), 
minibar (płatny). Możliwe dostawienie łóżeczka dla dzieci do 
2 lat na zapytanie.
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne lub formie bufetu. Za dopłatą All inc-
lusive obowiązujące w godz. 7:00-22:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi wieczorne animacje (np. muzyka na żywo). Po-
nadto Goście mogą korzystać z wszelkich rozrywek w pokoju gier: 
telewizory (transmisje wydarzeń sportowych), bilard, piłkarzyki, 
tenis stołowy, gry planszowe.
Internet
Bezpłatne Wi-Fi w pokojach.

All Inclusive We dwoje

Warto zwrócić uwagę na hotel, który został oddany niedawno do użytku po renowacji (na przełomie 2019/2020 r).  Obiekt położony jest 
w rozległym ogrodzie, serwuje śniadania typu bufet. Hotel niebawem określi czy będą możliwe dopłaty do innych form wyżywienia.

Tropic Garden – Bakau 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2899 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 3249 4199 6599 8199

Grudzień od 2899 3920 6349 8049

Styczeń od 3299 4320 6699 8399

Luty od 3399 4320 6849 8399

Marzec od 2999 3999 6349 8020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3570 4320 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 3320 3849 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 770 1540 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Nowy kompleks hotelowy wkomponowany w ogród z egzotycz-
ną roślinnością zlokalizowany w północnej części największego 
w tym rejonie kurortu turystycznego jakim jest Kololi. Do centrum 
miasteczka z najsłynniejszą i najbardziej rozpoznawalną gambij-
ską ulicą - Senagambia jest ok. 3 km. Znaleźć tam można wiele 
lokalnych sklepików, barów, restauracji, targowisk i straganów 
z pamiątkami. W pobliżu hotelu znajduje się Park Narodowy 
Bijilo. Odległość do międzynarodowego portu lotniczego w Ban-
jul to ok. 30 km. Hotel przeznaczony tylko dla osób dorosłych.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się prywatna szeroka i piasz-
czysta plaża z łagodnym zejściem do oceanu. Na plaży dostępny 
serwis plażowy leżaki i parasole bezpłatnie (w miarę dostępności).
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24h, przestronne lobby, przechowalnia bagażu, 
restauracja główna, 2 bary (lobby bar i bar na plaży), zewnętrzny 
basen, zewnętrzny słoneczny taras, leżaki i parasole przy basenie 
dostępne bezpłatnie, serwis ręczników plażowych (za opłatą), 
parking.
Pokoje
Obiekt oferuje zakwaterowanie w 91 nowocześnie urządzonych 
i komfortowo wyposażonych pokojach różnego typu. Pokoje roz-
lokowane zostały w 9-ciu jednopiętrowych budynkach bez windy. 
Pokoje premium 2-osobowe (z możliwością dostawki) posiadają 
łóżko typu king size, łazienkę (prysznic, wc, suszarka do włosów), 
klimatyzację, TV, telefon, sejf (bezpłatnie), mini lodwókę, zestaw 
do przyrządzania kawy i herbaty, balkon lub taras z widokiem na 
ogród. Pokoje premium swim up posiadają dodatkowo bezpo-
średni dostęp do basenu z pokoju, umeblowany taras z widokiem 
na basen.
Wyżywienie
All Inclusive. Śniadania (07:30 – 10:30), lunche (12:30 – 14:30) 
i kolacje (19:00 – 21:30) serwowane w formie bufetu w restau-
racji głównej. Kawa, herbata, ciastka i lekkie przekąski dostępne 
w godzinach 12:00 – 18:00. Możliwość skorzystania z menu a’la 
carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja i za opłatą). Lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w wyznaczonych 

barach (10:00 – 23:00). Dodatkowo płatne importowane napoje 
oraz alkohole.
Program sportowy i animacyjny
Hotel proponuje swoim gościom zajęcia sportowe m.in. aerobic, 
fitness. Do dyspozycji ponad to jest siatkówka plażowa, tenis sto-
łowy oraz rzutki. Dodatkowo płatne: Strefa SPA i usługi masażu 
w sąsiednim hotelu Tamala Beach Resort.
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie 
całego hotelu.

All Inclusive Przy plaży

Nowoczesny i komfortowy kompleks hotelowy wyróżnia się rozbudowaną strefą basenową i egzotycznym ogrodem. Należy pamiętać, że 
hotel zaprasza Gości wyłącznie powyżej 16 roku życia.

Kalimba Beach Resort  – Kololi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

0000 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Hotel położony jest pomiędzy dwoma kurortami, Kotu i Kololi. 
W niedużej odległości od hotelu znajdziemy liczne kluby, bary, 
restauracje (m.in. znaną, lokalną dyskotekę Poco Loco). W od-
ległości 3 km od hotelu znajduje się 18-dołkowe pole golfowe. 
Największe miasto Gambii - Serrekunda oddalone jest o ok. 6 km. 
Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 30 min.
Plaża
Do pięknej, szerokiej, drobnopiaszczystej plaży jest ok. 400 m. 
Serwis plażowy – przy lokalnej restauracji, wymagane zamówie-
nie napoju lub jakiegoś dania z karty (wówczas bezpłatny).
Do dyspozycji gości
Kompleks składający się z budynku głównego oraz bungalowów, 
rozmieszczony w rozległym ogrodzie z tropikalną roślinnością. 
Centralnym punktem hotelu jest duży basen, który wraz z roz-
ległym tarasem słonecznym tworzy świetne miejsce do relaksu. 
Niedawno wyremontowana recepcja wraz z dużym lobby, restau-
racja główna, bar przy basenie, basen ze słodką wodą i oddzielny 
brodzik dla dzieci, taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie 
(bezpłatnie). Sejf znajduje się w recepcji (dodatkowo płatny ok 
1,5 EUR/dzień + depozyt zwrotny 10 EUR).
Pokoje
Hotel posiada 60 standardowych pokoi w budynku głównym 
i 92 w przestronnych, wygodnych bungalowach znajdujących się 
w zadbanym i ładnie zagospodarowanym ogrodzie. Większość 
pokoi z TV – sat, lodówka (dodatkowo płatna ok. 5,5 EUR/dzień). 
Pokoje wyposażone w łazienkę z WC oraz taras. Pokoje standar-
dowe (w budynku głównym) wyposażone są w wentylatory (ok. 
4 EUR/dzień), pokoje w bungalow wyposażone są w klimatyza-
cję indywidualnie sterowaną (ok. 10 EUR/dzień). Sejf znajduje 
się w recepcji (dodatkowo płatny ok 1,5 EUR/dzień + depozyt 
zwrotny 10 euro). Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka 
(bezpłatnie), konieczna wcześniejsza rezerwacja.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Istnieje możliwość dokupienia obia-
dokolacji typu bufet.

Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje codzienne animacje i zajęcia sportowe: aero-
bik w wodzie, piłka wodna, szachy, rzutki, tenis stołowy. Hotel 
posiada salę fitness z bieżnią i przyrządami do ćwiczeń. Co kilka 
dni organizowany jest wieczorny show, dodatkowo na terenie 
hotelu funkcjonuje night klub. Hotel organizuje również wieczory 
z muzyką na żywo.
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi w lobby – bezpłatnie.
www.palmarimahotel.com

Fit & Fun Dla rodzin

Części ogólnodostępne po niedawnym remoncie. Rozległy, zielony teren i duży basen sprzyjają relaksowi i są wykorzystywane do 
prowadzenia licznych animacji na terenie obiektu. Palma Rima jest jednym z najczęściej wybieranych hoteli w Gambii. Zapraszamy!

Palma Rima – Kololi +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2870 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 2979 3529 6349 7270

Grudzień od 2870 3449 5630 6599

Styczeń od 3070 3670 5799 6799

Luty od 3299 3820 6199 7049

Marzec od 3020 3599 5720 6699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3170 3570 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3099 3420 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 413 826 

Kategoria lokalna: **

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Zachodnia Gambia

Położenie
Doskonale położony, w samym centrum najbardziej rozwiniętego 
kurortu jakim jest Kololi. Hotel otoczony jest zadbanym ogrodem, 
który sprzyja relaksowi, a jednocześnie mamy dosłownie kilka 
kroków do centrum Kololi, gdzie znajdziemy liczne sklepiki, bazar 
z pamiątkami, bary, kluby, czy dyskoteki. W okolicy znajdują się 
najlepsze w okolicy kluby z muzyką na żywo, gdzie codziennie 
odbywają się koncerty zespołów z Gambii, Senegalu, czy Ghany. 
W pobliżu znajduje się Park Narodowy Bijilo, w którym można 
oglądać małpy i ciekawe ptaki. Polecamy wizytę w pobliskim ho-
telu Senegambia, gdzie codziennie o 11:30 odbywa się karmienie 
sępów. Odległość od lotniska ok. 20 km, transfer trwa ok. 30 min.
Plaża
Hotel usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Ser-
wis plażowy - bezpłatny.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z kilku parterowych budynków oraz z dwóch 
piętrowych budynków, otoczonych zadbanym, tropikalnym 
ogrodem. Recepcja czynna 24 - godz., restauracja, bar przy ba-
senie, bar z przekąskami na plaży, sejf w recepcji (płatny 11 EUR /
tydzień), ogród, taras słoneczny, bezpłatne leżaki i parasole przy 
basenie.
Pokoje
Hotel oferuje łącznie około 80 pokoi. Funkcjonalne pokoje 2-oso-
bowe typu standard (możliwość 1 dostawki dla osoby dorosłej lub 
dla dziecka), z łazienką (prysznic, WC). Wyposażone w lodówkę 
(za opłatą - ok. 25 EUR/tydzień), balkon lub taras. Pokoje są wy-
posażone w klimatyzację za dopłatą (ok. 15 euro/dzień/pokój)
Wyżywienie
Śniadania kontynentalne w formie bufetu. Za dopłatą obiadoko-
lacje - serwowane, składające się z przystawki, dania głównego 
i deseru (najczęściej owoce). Napoje do obiadokolacji dodatkowo 
płatne.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu basen zewnętrzny z wydzieloną częścią dla 
dzieci, tenis stołowy, siatkówka. Odpłatnie: masaż, sporty wod-
ne na plaży.

Internet
Z Internetu można korzystać jedynie przy recepcji – odpłatnie, 
ok. 3 EUR/dzień.
www.holidaybeachclubgambia.com

Przy plaży We dwoje

Najlepsze położenie hotelu, przy plaży i w samym centrum kurortu jest zachętą do korzystania z miejscowych atrakcji. Dodatkową gwiazdkę 
przyznajemy właśnie za lokalizację.

Holiday Beach Club – Kololi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

2899 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 2930 3499 6070 7020

Grudzień od 2899 3549 5699 6770

Styczeń od 2995 3614 6070 7099

Luty od 3199 3749 6199 7099

Marzec od 2930 3530 5730 6730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3270 3749 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 3120 3470 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje od 483 966 

Kategoria lokalna: **

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych



46

Afryka Zachodnia Gambia i Senegal

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do portu i prze-
prawa promem przez rzekę Gambia do miejsco-
wości Barra. Podczas oczekiwania na przeprawę 
będziemy mieli pierwszą możliwość obserwacji 
typowego folkloru afrykańskiego. Prom jest 
głównym środkiem lokomocji pomiędzy półno-

cą a południem, przeprawia się tędy zwierzęta: 
kozy, wielbłądy, wszelaki drób, ponadto kosze 
z  owocami i  mnóstwo innych rzeczy. Warto 
przyjrzeć się wyprostowanym jak struna kobie-
tom niosącym bagaże na głowach i ich barwnym 
strojom zwanym bubu. Przejazd do Senegalu. Po 
drodze w okolicach Sokone przejedziemy przez 
krainę Niominka, zwiedzimy lokalną wioskę oraz 
przyjrzymy się pracy lokalnych mieszkańców. 
Dojazd późnym popołudniem do największego 
centrum turystycznego w Senegalu miejscowości 

Saly/Somone. Zakwaterowanie w hotelu kolacja, 
nocleg. Dla chętnych wyjazd na tańce w lokalnej 
dyskotece. Zabawa do późna w nocy. (Trasa ok. 
200 km lądem plus przeprawa promowa).
 Dzień 3  Dzień wolny. Dla chętnych (w cenie 
wycieczki) po śniadaniu wyjazd do rezerwatu 
Bandia. Będzie to rodzaj safari specjalnie przy-
stosowanym do tego celu samochodem. Podczas 
wizyty w parku będziemy mogli podziwiać mię-
dzy innymi żyrafy, nosorożce białe, zebry, bawoły 
sawannowe, kilka gatunków antylop, hieny, 
patasy rude, koczkodany zielone i kilka innych 
okazów afrykańskiej fauny. Po południu czas na 
obiad oraz zakupy pamiątek w rezerwacie (likie-
ry lokalne, pocztówki, magnesy, koszulki, biżute-
ria itp.). Czas wolny na plażowanie i wypoczynek. 
Dla chętnych możliwość zorganizowania atrakcji 
fakultatywnych - chcącym spróbować swoich 
sił fizycznych oraz spragnionych niecodziennej 
rekreacji - możliwość wykupienia uczestnictwa 
w zabawie na tzw. acrobaobabach. Drugą propo-
zycją będzie niezapomniana wycieczka quadami 
po buszu. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu (dla chętnych w cenie 
wycieczki) udamy się na południe w kierunku 
nietypowej miejscowości Joal Fadiouth. To ro-
dzinne strony pierwszego prezydenta Senega-
lu Leopolda Sedar Senghora. Joal uważane jest 
za najpiękniejszą wieś kraju, składa się z kilku 
kwartałów. Główny, to zabudowania rybaków 

plemiona Sererów. Wieś Fadiouth z kolei sta-
nowi osobliwą wyspę złożoną z milionów mu-
szli połączoną mostem drewnianym z lądem. 
Charakterystycznym elementem krajobrazu tej 
miejscowości są lasy namorzynowe oraz cmen-
tarz katolicko-muzułmański świadczący o wy-
jątkowej tolerancji religijnej panującej w Sene-
galu. Pierwszymi europejskimi osadnikami byli 
żydzi portugalscy a po nich osiedlali się kolejno 
Holenderscy żeglarze oraz portugalscy katolicy 
i Francuzi. Niewątpliwą atrakcją są też spichlerze 
na palach. Rejon ten należy do najważniejszych 
centrów rybołówstwa w kraju obok północnego 
St Louis i południowego Kafountine. Powrót po 
południu do hotelu w Saly/Somone, czas wolny 
na plażowanie. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu udamy się na całod-
niowe zwiedzanie stolicy kraju i najważniejsze-
go miasta Zachodniej Afryki - Dakaru. Miasto 
to ciekawie komponuje wpływy kolonialne, 
rozległe afrykańskie przedmieścia i budowle 
zupełnie europejskie. Historyczne, kolonial-
ne budynki, muzea czy galerie współgrają tu 
z kolorowymi, gwarnymi targami pod gołym 
niebem. Zobaczymy między innymi Pałac Pre-
zydencki, afrykański targ z pamiątkami „marché 
Kermel”, katedrę, Plac Niepodległości, pomnik 
Renesansu Afryki oraz najdalej wysunięty na 
zachód Afryki - przylądek Almadies. Następnie 
przeprawa promowa na Wyspę Goree. Ta, nale-

W programie: żyrafy, zebry, nosorożce białe - safari w rezerwacie Bandia • Dakar • wyspa Goree - klimat minionej epoki • Lac Rose - drugie 
„Morze Martwe” • Joal Fadiouth - nietuzinkowa wieś nad Oceanem Atlantyckim • stań na mecie rajdu Paryż - Dakar • park linowy w koronach 
baobabów • Katchikally - rezerwat krokodyli
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

Egzotyka Light – Senegal 

Dakar

Banjul

Bandia

GAMBIA

SENEGAL

Saly

Joal Fadiout

Lac Rose

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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żąca do światowego dziedzictwa kultury, wyspa 
(lista UNESCO) ze względu na swoją przeszłość 
jest ważnym miejscem historycznym dla Afry-
kańczyków. Od XVI do XIX w. wyspa była głów-
ną bazą wywozu niewolników na drugą stronę 
Atlantyku. Wyspa Goree była miejscem milio-
nów ludzkich tragedii, tutaj ich więziono, sprze-
dawano i ładowano na statki. Obecnie wyspa 
przyciąga wielu zwiedzających swą unikalną, 
kolonialną zabudową, pięknymi, pastelowymi 
barwami odrestaurowanych domów oraz spe-
cyficznym klimatem minionej epoki. Na wyspie 
mieszkają liczni artyści, szczególnie malarze. 
Czas płynie tutaj leniwie, melancholijnie. Zwie-
dzimy jeden z Domów Niewolników. Następnie 
udamy się na spacer na wzgórze, które służyło 
jako plener podczas kręcenia scen do filmu” 
Działa Navarony”. Powrót do hotelu w rejonie 
Saly /Somone. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się w  rejon 
Lac Rose- słynnego różowego jeziora, które ma 
identyczne właściwości jak Morze Martwe. Jego 
zasolenie to 380 g na litr wody, co nie pozwala 
na normalną kąpiel, pływanie. Wielką atrakcją 
jest unoszenie się na jego powierzchni w pozycji 
siedzącej. Barwa jeziora (różowo- amarantowa) 
pochodzi od żyjących w nim mikroorganizmów 
i  jej nasycenie jest zależne od kąta padania 
promieni słonecznych. Sól z jeziora wydobywa 
się w ciekawy sposób. Mężczyźni wypływają na 
środek jeziora nabierając do łódki taką ilość soli 
aby nie dopełnić łodzi tylko na 1 cm. Na brzegu 
całe rodziny zajmują się osuszaniem, pakowa-
niem i wysyłką soli, która zaopatruje prawie całą 
Afrykę Zachodnią. Jezioro okalają fantastyczne, 
ogromne wydmy, które w dalszej części przecho-
dzą w szeroką, piaszczystą plażę nad oceanem. 
W tym miejscu jeszcze niedawno znajdowała się 

meta słynnego rajdu PARYŻ - DAKAR. Udamy się 
na wycieczkę, która będzie stanowiła namiast-
kę legendarnego rajdu. Wycieczka odbywa się 
specjalnie przystosowanymi do tego celu pojaz-
dami terenowymi. Trasa będzie wiodła brzegiem 
Różowego Jeziora, przez wydmy a zakończy się 
zachodem słońca nad Atlantykiem. Emocje za-
pewnione! Wieczorem powrót do hotelu w rejo-
nie Saly/Somone. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd w  kierunku Gambii. Zwiedzanie Banjul, 
stolicy najmniejszego państwa w Afryce. Zoba-
czymy między innymi Muzeum Etnograficzne 
w Katchikally razem z rezerwatem krokodyli, ko-
ściół św. Marii, Łuk Triumfalny, skąd rozpościera 
się wspaniały widok na miasto. Będziemy mieli 
okazję podziwiać miejscowe rękodzielnictwo na 
tutejszym, wielkim bazarze. Po południu czas 
wolny na zakupy. Zakwaterowanie w  hotelu 
w Gambii, kolacja, nocleg (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Śniadanie, czas wolny na plażowa-
nie i wypoczynek w Gambii. Wieczorem trans-
fer dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, wylot do Polski. Dla Klientów, którzy 
wybrali dodatkowy tydzień pobytu w Gambii po 
południu transfer do wybranego hotelu.
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Pokoje: wygodnie urządzone, 2  - osobowe 
z łazienką (prysznic lub wanna, wc, ręczniki). 
Wyżywienie: w restauracjach hotelowych ser-
wowane są śniadania i obiadokolacje podobne 
do europejskich, oczywiście można też zamówić 
regionalne potrawy.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 

w Gambii. Opisy hoteli w sekcji„Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w  hotelach wg opisu w  pokojach 
2 - osobowe (z możliwością dostawki), 7  lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje, program turystyczny, 
wycieczki wg. programu, transfery lotnisko - ho-
tel - lotnisko, przejazdy 18-20 os. busem (bagaż-
nik na dachu) z klimatyzacją, obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w  Polsce, pilota - opiekuna grupy podczas 
zwiedzania Senegalu i Gambii, miejscowego pi-
lota - opiekuna grupy, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu, taxy, pro-
my, park Bandia, rajd wokół Lac Rose, płatne 
pilotowi na miejscu jako pakiet, napiwki) ok. 
110 EUR/os.
WAŻNE INFORMACJE
Pazport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebna 1 wolna 
strona w paszporcie.
Wiza. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych. 

Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 
nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
Którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Seaview Garden 
***+

od 920 zł

Bamboo Village 
***

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3799 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 4730 8899

13.11 - 21.11 4320 8720

20.11 - 28.11 4670 8520

27.11 - 05.12 4320 8399

04.12 - 12.12 3899 8199

11.12 - 19.12 3799 8020

18.12 - 26.12 4370 8149

25.12 - 02.01 4799 8849

01.01 - 09.01 4549 8249

08.01 - 16.01 4420 8520

15.01 - 23.01 4899 9020

22.01 - 30.01 4899 9020

29.01 - 06.02 4999 9020

05.02 - 13.02 4999 9020

12.02 - 20.02 4999 9020

19.02 - 27.02 4799 8849

26.02 - 06.03 4599 8699

05.03 - 13.03 4499 8520

12.03 - 20.03 4399 8349

19.03 - 27.03 4299 8199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4799 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Kod imprezy: SER

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu wyjazd w kierunku Se-
negalu Płd. przez zachodnią część prowincji Casa-
mance. To najbardziej zielony i żyzny teren, pełen 
lasów palmowych oraz pól ryżowych. Casaman-
ce uważane jest za najpiękniejszą, przyrodniczą 
część Senegalu. Bajeczne zakola rzeki o tej samej 
nazwie (bolongi) dają życie bogatemu ekosyste-
mowi pełnemu ryb oraz ostryg. Po drodze prze-
jedziemy przez miejscowość Ziguinchor, stolicę 
regionu. Miasto zamieszkałe dziś głównie przez 
plemię Diola było kiedyś jednym z głównych 
punktów wywozu niewolników. Dziś jest ważnym 
portem oraz miejscem skąd eksportuje się orzesz-
ki ziemne. Relaks w restauracji nad rzeką i dalsza 
podróż w kierunku zachodnim do Elinkine. Prze-
prawa na wyspę Carabane, która jest dawną fak-
torią handlową. Spacerując po wyspie odnosi się 
wrażenie, że czas na niej zatrzymał się w miejscu. 

W czasach kolonialnych stanowiła swoistą bramę 
do Oceanu Atlantyckiego. Do dzisiaj zachował się 
stary kościół oraz kazamaty niewolników. W dro-
dze powrotnej zwiedzanie domów wieżowych 
w Mlomp. Dalej przejazd do Cap Skirring, kolacja 
nocleg. Dla chętnych wyjście na koncert na żywo 
w rytmach afrykańskich. (Trasa ok. 230 km i ok. 
1 godziny łącznie pływania pirogą).
 Dzień 3  Po śniadaniu kąpiel w oceanie lub 
poranny spacer wzdłuż jednej z najpiękniejszych 
plaż Afryki Zachodniej. Około południa przejazd 
do królestwa Oussouye. Wizyta na lokalnym tar-
gu, gdzie można nabyć świeże owoce sezonowe. 
Następnie przejedziemy do centrum aktywizacji 
zawodowej kobiet Koukangoume, gdzie zjemy 
pyszny obiad składający się z  typowych dań 
kuchni ludu Diola. Będziemy mieli okazję zo-
baczyć jak wytwarza się lokalne batiki oraz inne 
wyroby rzemiosła artystycznego. Po południu 
przejazd wzdłuż biegu rzeki przez drugą stolicę 
regionu Casamance - Koldę Późnym wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu w Tambacoundzie lub 
okolicy, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 470 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu, wyjazd w kierunku 
tzw. Senegalu Orientalnego. Około południa 
dotrzemy do parku Niokolo Koba, wpisanego 
na listę Unesco, jako zagrożony rezerwat bios-
fery. Jest to jeden z największych naturalnie 
zachowanych parków narodowych w  Afryce 
Zachodniej o  powierzchni ponad 9000km². 
Położony u źródeł rzeki Gambia, znajduję się 
we wschodniej części kraju, w pobliżu granicy 
z Gwineą. Prawie 80% lasów galeriowych całe-
go Senegalu występuje właśnie tutaj. Większość 
terenu parku zajmują sawanny i tereny półpu-
stynne. Oprócz bogatej flory występuje w nim 
także wiele gatunków zwierząt. Wyróżnia się 
20  gatunków płazów, 38 gatunków gadów, 
około 80 gatunków ssaków oraz ponad 300 
gatunków ptaków. Żyje tu między innymi kilka-
naście gatunków antylop, jak kob śniady, kudu 
wielkie czy elandy a także szympansy, gerezy 
rude, krokodyle, guźce i hipopotamy. Pamiętać 
jednak należy, iż zwierzęta żyją tu na wolności 
i zobaczenie ich nie zawsze bywa łatwe. Park 
jest terenem nizinnym osiągającym w najwyż-
szym miejscu wysokość 311 m. n.p.m. Po parku 
będziemy poruszać się pod opieką przewod-
nika. Późnym popołudniem wyjazd w okolice 
miejscowości Kedougou. Zakwaterowanie, ko-
lacja, nocleg. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do „ Kraju Bas-
sari” i „Kraju Bedik”. Liczba mieszkańców tych 
plemion jest niewielka, liczy odpowiednio: 7 tys. 
i 1,5 tys. Są to ludzie bardzo przyjaźnie nastawie-
ni do obcych przybyszów i respektują inne kul-
tury. To bezpieczny, a zarazem najbardziej dziki 
i autentyczny zakątek Senegalu, prawdziwy ka-
wałek ginącej już pierwotnej Afryki Zachodniej. 

Żyjące tu plemiona posługują się własnymi języ-
kami oraz wytworzyły swoją kulturę. Praktykują 
animizm z elementami chrześcijaństwa. Region 
ten został wpisany na listę kulturowego dzie-
dzictwa UNESCO. Dotrzemy do miejscowości 
Ibel, która stanowi „bramę wjazdowa” do „Kra-
iny Bedik”. Większość wiosek Bedik położona 
jest na wzgórzach. Dlatego z Ibel rozpoczniemy 
intensywne podejście pod górę (440 m n.p.m.) 
do niezwykle malowniczego Iwol. Spotkamy 
się z wodzem wioski, mieszkańcami, poznamy 
historie ludu Bedik, pospacerujemy między 
tradycyjnymi chatami i  starymi baobabami, 
a na koniec będziemy mieli możliwość zakupu 
tradycyjnej biżuterii ludu Bedik i figurek z wypa-
lanej ziemi, wyrobów niespotykanych w innych 
regionach Senegalu. Następnie przejedziemy 
przez obszar zamieszkiwany przez lud Bassari. 
W jednej z wiosek zatrzymamy się na obiad po-
łączony z występem artystycznym. Powrót do 
hotelu w okolicach Kedougou, kolacja, nocleg 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Wcześnie rano, po śniadaniu wy-
jazd nad wodospad Dindefello, na południe od 
Kedougou. Niezbyt trudny, godzinny trekking 
(należy zabrać przewiewne, wygodne buty). 
Następnie znajdziemy się na styku dwóch kra-
jów Senegalu i Gwinei, skąd można podziwiać 
wspaniałe krajobrazy pasma górskiego Futa 
Dżalon - krainy sąsiedniej Gwinei. Z rejonu Futa 
Dżalon wypływają wielkie rzeki Afryki Zachod-
niej: Gambia, Senegal i Niger. Ponadto zoba-
czymy piękne, naturalne lasy galeriowe. Dalej 
przejazd do największego miasta wschodniego 
Senegalu - Tambacounda. Ponownie miniemy 
tereny parku Niokolo Koba. Przyjazd do hotelu 

W programie: Senegal Orientalny – z dala od masowej turystyki •domy wieżowe Mlomp • PN Niokolo Koba – antylopy, hipopotamy, guźce, 
pawiany • dzikie plemiona Bedik i Bassari • ukryty wodospad Dindefello • Futa Dżalon – wrota Gwinei • Delta Saloum • lwy w Parku Fathala 

• afrykańskie bezdroża i targi • zabawa przy afrykańskich rytmach.
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

Senegal i Gambia – Bliżej ludzi, w zgodzie z naturą 
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późnym wieczorem, zakwaterowanie, kolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd na typowy, 
afrykański targ, gdzie można nabyć tkaniny 
oraz inne wyroby lokalnego rzemiosła ar-
tystycznego. Spacer gwarną aleją Leopolda 
Sedara Senghora, pierwszego prezydenta nie-
podległego Senegalu. Gwarantujemy barwną 
atmosferę oraz specyficzny koloryt afrykań-
skich negocjacji handlowych. Przejazd w kie-
runku Kaolack do miejscowości Toubacouta, 
w rejonie Delty Saloum. To kolejne urokliwe 
miejsce wpisane na listę UNESCO. Zakwatero-
wanie w hotelu, czas wolny na popołudniowy 
relaks nad wodą. Dla chętnych rejs łódką mo-
torową po rzece Saloum, gdzie można oglądać 
skupiska mangrowców i kolonie ostryg. W ra-
mach wycieczki udamy się na słynącą z wieko-
wych drzew Wyspę Baobabów, skąd roztacza 
się piękna panorama rzeki Saloum. Kolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu dla chętnych możli-
wość fakultatywnego wzięcia udziału w spacerze 
z lwami na terenie rezerwatu Fathala. Senegal to 
jedno z pięciu miejsc na świecie, które oferuje 
taką możliwość. Koszt około 50€. Dalej prze-
prawa promowa z Barra do Bandżul i następ-
nie zwiedzanie miasta, stolicy najmniejszego 
państwa w Afryce. Zobaczymy między innymi 
Łuk 22, skąd rozpościera się wspaniały widok 
na miasto. Będziemy mieli okazję podziwiać 
miejscowe rękodzielnictwo na tutejszym, wiel-
kim bazarze. Następnie transfer na lotnisko. Dla 
klientów wybierających pobyt w Gambii przejazd 
do wybranego hotelu. (Trasa ok 80 km).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Program ten rekomendujemy osobom, 
które cieszą się dobrym zdrowiem i chcą poznać 

prawdziwą Afrykę. Będziemy się poruszać po 
terenach, gdzie infrastruktura hotelowa oraz 
warunki drogowe będą bardzo odmienne od 
europejskich. Temperatury we wschodniej czę-
ści Senegalu bywają wysokie. Radzimy zabrać 
nakrycia głowy, przewiewne ubrania oraz wy-
godne lekkie obuwie trekkingowe, mogą być 
sandały z grubą podeszwą. Mogą zdarzyć się 
przerwy w dostawie prądu. Masowa turystyka 
w tej części Senegalu praktycznie nie istnieje, 
docierają tu tylko nieliczni podróżnicy.
HOTELE
Hotele **/***. Pokoje: 2 - osobowe z łazienką 
(prysznic, WC, szafka, stolik). Hotele na objeź-
dzie nie mają oficjalnej kategoryzacji. Pokoje 
wyposażone są w podstawowe udogodnienia: 
łazienkę z dostępem do bieżącej, prysznic, WC, 
szafkę, stolik. Nie posiadają klimatyzacji. Może 
zdarzyć się że w nocy już od 22:00-7:00 oraz 
w ciągu dnia od 11:00-18:00 nie będzie prądu. (w 
niektórych obiektach pracują generatory, nie ma 
stałego dostępu do elektryczności.) Ze wzglę-
du na niewielką bazę hotelową w  skrajnych 
przypadkach Rainbow zastrzega sobie prawo 
do zakwaterowania grupy w kilku hotelach le-
żących niedaleko od siebie. Wyżywienie: w re-
stauracjach hotelowych serwowane są śniadania 
kontynentalne (kawa, herbata wliczone w cenę) 
i obiadokolacje podobne do europejskich. Pod-
czas wycieczki serwowane są głównie świeże 
ryby i owoce morza jako dania główne. Napoje 
do kolacji dodatkowo płatne
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w Gambii. Opisy hoteli w sekcji„Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-

tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w  hotelach wg opisu w  pokojach 
2 - osobowe (z możliwością dostawki), 7  lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje, program turystyczny, 
wycieczki busem wg. programu, transfery lotni-
sko - hotel - lotnisko, przejazdy 18-20 os. busem 
(bagażnik na dachu) z klimatyzacją, obsługę pol-
skiego przedstawiciela podczas odprawy na lot-
nisku w Polsce, pilota - opiekuna grupy podczas 
zwiedzania Senegalu i Gambii, miejscowego pi-
lota - opiekuna grupy, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu, napiwki, 
tragarze, szefowie wniosek plemiennych, prze-
wodnicy i kierowcy, obsługa lokalna w Senegalu 
Wschodnim i rejonie Casamance płatne pilotowi 
na miejscu jako pakiet) ok. 175 EUR/os.
WAŻNE INFORMACJE
Pazport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebna 1 wolna 
strona w paszporcie.
Wiza. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych. 

Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 
nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
Którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Bamboo Garden
***

od 899 zł

Tropic Garden 
****

od 949 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3970 zł

Wszechobecne kolory ochry wciśnię-
te w koliste meandry zielonej rzeki 
Gambia. Tuż u jej źródeł. Autentycz-
ne plemiona opierające się cywiliza-
cji. Radość dzieci u stóp bezkresnego 
masywu Futa Dżalon. Niokolo Koba - 
bezpieczna ostoja fauny i flory w sa-
mym sercu Orientalnego Senegalu.
Chciałbyś przeżyć przygodę z dala od 
masowej turystyki? Gotowy na nowe 
wyzwanie w prawdziwej Afryce? 
Zapraszam do kraju Bassari!

Kamil Juwa
Pilot wycieczek Rainbow

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 4799 8849

13.11 - 21.11 4420 8649

20.11 - 28.11 4620 8470

27.11 - 05.12 4770 8299

04.12 - 12.12 4070 8149

11.12 - 19.12 3970 7930

18.12 - 26.12 4320 8049

25.12 - 02.01 4770 8799

01.01 - 09.01 4499 8199

08.01 - 16.01 4470 8470

15.01 - 23.01 4970 8949

22.01 - 30.01 4949 8949

29.01 - 06.02 4949 8949

05.02 - 13.02 4970 8949

12.02 - 20.02 4949 8949

19.02 - 27.02 4870 8799

26.02 - 06.03 4649 8599

05.03 - 13.03 4520 8470

12.03 - 20.03 4370 8270

19.03 - 27.03 4270 8149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4770 

Dopłata za pok. 1 os. od 250 

Kod imprezy: SEZ
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więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Banjul, 
stolicy najmniejszego państwa w Afryce. Zoba-
czymy między innymi Muzeum Etnograficzne 
w Katchikally razem z rezerwatem krokodyli, 
Łuk Triumfalny, skąd rozpościera się wspaniały 
widok na miasto. Będziemy mieli okazję podzi-
wiać miejscowe rękodzielnictwo na tutejszym 
bazarze. Po południu czas wolny na zakupy. 
Wieczorem kolacja z regionalnymi potrawami 
gambijskimi jak np.: mięso w pysznym sosie 
zrobionym na bazie z orzeszków ziemnych, po-
midorów, dyni i cytryny serwowany z drobnym 
ryżem, lub benechin czyli zamarynowana w ce-
buli i grillowana w przyprawach ryba z duszony-
mi warzywami takimi jak maniok, okra, bataty, 
marchew, bakłażany. W  restauracji Baobab, 
do kolacji towarzyszyć nam będą afrykańskie 
rytmy. 
 Dzień 3  Po śniadaniu wyruszymy do wio-
ski rybackiej Tanji gdzie podziwiać będziemy 
codzienne życie rybaków i ich rodzin, których 
egzystencja zależna jest od połowów. Zaskoczy 
nas feria barw i zapachów oraz liczne uśmiech-
nięte twarze mieszkańców. Odwiedzimy rów-
nież prywatny skansen na wolnym powietrzu 
traktujący o życiu, kulturze i tradycji Gambijczy-

ków. Zajrzymy do Sanyang, gdzie przy odrobinie 
szczęścia będziemy mogli zobaczyć tradycyjne 
walki wrestlingowe Gambijczyków. Odpocznie-
my na przepięknej plazy Paradise a następnie 
odbędą się wesołe warsztaty kulinarne, mające 
przybliżyć nam specyfikę gambijskiej kuchni, 
zakończone oczywiście degustacją. Podczas 
warsztatów dowiemy się również jak przygo-
tować sok z owoców baobabu, oraz co to jest 
wonjo i dlaczego jest tak popularny w Afryce. 
Powrót do hotelu. Czas wolny. Kolacja i nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do portu 
i przeprawa promem przez rzekę Gambia do 
miejscowości Barra. Podczas oczekiwania na 
przeprawę będziemy mieli pierwszą możliwość 
obserwacji typowego folkloru afrykańskiego. 
Prom jest głównym środkiem lokomocji po-
między północą a południem, przeprawia się 
tędy zwierzęta: kozy, wielbłądy, wszelaki drób, 
ponadto kosze z owocami i mnóstwo innych 
rzeczy. Warto przyjrzeć się wyprostowanym jak 
struna kobietom niosącym bagaże na głowach 
i ich barwnym strojom zwanym bubu. Przejazd 
do Senegalu. Po drodze w okolicach Toubaco-
uty lunch w regionalnej restauracji senegalskiej 
serwującej wyśmienite potrawy takie jak np. 
ryba w sosie Yassa (cytrynowo cebulowy sos 
serwowany również do smażonego kurczaka).
Dojazd późnym popołudniem do największego 
centrum turystycznego w Senegalu miejsco-
wości Saly/Somone. Zakwaterowanie w hotelu 

W programie: Afryka Zachodnia na talerzu - potrawy gambijskiej i senegalskiej kuchni • warsztaty kulinarne • owoce prosto z morza 

• zebry, nosorożce białe - safari w rezerwacie Bandia • Dakar • wyspa Goree - klimat minionej epoki • park linowy w koronach baobabów 

• Katchikally - rezerwat krokodyli • relaks na rajskich plażach Atlantyku
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

Senegal i Gambia – Afryka od kuchni
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kolacja, nocleg. (Trasa ok 200 km lądem plus 
przeprawa promowa).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do rezerwatu 
Bandia. Będzie to rodzaj safari specjalnie przy-
stosowanym do tego celu samochodem. Pod-
czas wizyty w parku będziemy mogli podziwiać 
między innymi żyrafy, nosorożce białe, zebry, 
bawoły sawannowe, kilka gatunków antylop, 
hieny, patasy rude i koczkodany zielone i kilka 
innych okazów afrykańskiej fauny. Po południu 
czas wolny na obiad oraz zakupy pamiątek w re-
zerwacie (likiery lokalne, pocztówki, magnesy, 
koszulki, biżuteria itp.). Czas wolny na plażowa-
nie i wypoczynek. Dla chętnych możliwość zor-
ganizowania atrakcji fakultatywnych - chcącym 
spróbować swoich sił fizycznych oraz spragnio-
nych niecodziennej rekreacji - możliwość wy-
kupienia uczestnictwa w zabawie na tzw. Acro-
baobabach czyli parku linowym rozciągniętym 
miedzy majestatycznymi baobabami. Drugą 
propozycją będzie niezapomniana wycieczka 
quadami po buszu. Powrót do hotelu, kolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się na całod-
niowe zwiedzanie stolicy kraju i najważniejsze-
go miasta Zachodniej Afryki - Dakaru. Miasto to 
ciekawie komponuje wpływy kolonialne, rozległe 
afrykańskie przedmieścia i budowle zupełnie 
europejskie. Historyczne, kolonialne budynki, 
muzea czy galerie współgrają tu z kolorowymi, 
gwarnymi targami pod gołym niebem. Zobaczy-
my między innymi Pałac Prezydencki, afrykański 
targ z pamiątkami „marché Kermel”, katedrę, 
Plac Niepodległości, pomnik Renesansu Afryki 
oraz najdalej wysunięty na zachód Afryki - przy-
lądek Almadies. Następnie przeprawa promowa 
na Wyspę Goree. Obecnie wyspa przyciąga wielu 
zwiedzających swą unikalną, kolonialną zabudo-

wą, pięknymi, pastelowymi barwami odrestau-
rowanych domów oraz specyficznym klimatem 
minionej epoki. Ta, należąca do światowego 
dziedzictwa kultury wyspa (lista UNESCO) ze 
względu na swoją przeszłość jest ważnym miej-
scem historycznym dla Afrykańczyków. Na wy-
spie mieszkają liczni artyści, szczególnie malarze. 
Czas płynie tutaj leniwie, melancholijnie. Podczas 
zwiedzania wyspy lunch u Senegalskiej Mamy 
Afryki Nene, która zaserwuje nam senegalską 
potrawę Mafe czyli aksamitny gulasz mięsno- 
warzywny z masłem orzechowym i przyprawa-
mi lub świeże krewetki prosto z oceanu smażone 
w czosnku. Powrót do hotelu w rejonie Saly /
Somone. (Trasa ok 160 km).
 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd w  kierunku Gambii. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Banjul, kolacja w lokalnej 
restauracji serwującej owoce morza i nocleg. 
(Trasa ok. 260 km).
 Dzień 8  Śniadanie, czas wolny na plażowa-
nie i wypoczynek w Gambii. Wieczorem trans-
fer dla Klientów powracających do kraju - na 
lotnisko, wylot do Polski. Dla Klientów, którzy 
wybrali dodatkowy tydzień pobytu w Gambii po 
południu transfer do wybranego hotelu.
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Pokoje: wygodnie urządzone, 2  - osobowe 
z łazienką (prysznic lub wanna, wc, ręczniki). 
Wyżywienie: w restauracjach hotelowych ser-
wowane są śniadania i obiadokolacje podobne 
do europejskich, oczywiście można też zamówić 
regionalne potrawy.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 

w Gambii. Opisy hoteli w sekcji„Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w  hotelach wg opisu w  pokojach 
2 - osobowe (z możliwością dostawki), 7  lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje, lunche tam gdzie wy-
mienione, program turystyczny, wycieczki wg. 
programu, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
przejazdy 18-20 os. busem (bagażnik na dachu) 
z klimatyzacją, obsługę polskiego przedstawi-
ciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, 
pilota - opiekuna grupy podczas zwiedzania Se-
negalu i Gambii, miejscowego pilota - opiekuna 
grupy, przewodników lokalnych, ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu,taxy, pro-
my, park Bandia, warszaty kulinarne,płatne 
pilotowi na miejscu jako pakiet) ok. 120 EUR/os. 
WAŻNE INFORMACJE
Pazport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebna 1 wolna 
strona w paszporcie.
Wiza. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych. 

Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 
nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
Którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Tropic Garden 
****

od 949 zł

African Pricness 
*****

od 1970 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3599 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 4549 8599

13.11 - 21.11 4120 8399

20.11 - 28.11 4399 8199

27.11 - 05.12 4120 8049

04.12 - 12.12 3720 7899

11.12 - 19.12 3599 7699

18.12 - 26.12 4170 7799

25.12 - 02.01 4599 8520

01.01 - 09.01 4370 7930

08.01 - 16.01 4199 8199

15.01 - 23.01 4699 8699

22.01 - 30.01 4699 8699

29.01 - 06.02 4799 8699

05.02 - 13.02 4799 8699

12.02 - 20.02 4799 8699

19.02 - 27.02 4599 8520

26.02 - 06.03 4520 8349

05.03 - 13.03 4299 8199

12.03 - 20.03 4199 8020

19.03 - 27.03 4120 7899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4599 

Dopłata za pok. 1 os. od 479 

Kod imprezy: SEM

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu wyruszymy 
w kierunku Giborroh do przejścia granicznego 
z Senegalem. Prowincja Casamance zwana też 
„spichlerzem Senegalu” obfituje w liczne pola 
ryżowe, olbrzymie baobaby, lasy palmowe, drze-
wa kapokowe, mangowce i drzewka nerkowca. 
Po odprawie paszportowej przejedziemy przez 

Dioululu do miejscowości Kafountine, leżącej 
nad brzegiem oceanu. Jest to największy na 
terenie prowincji Casamance targ rybny. Przyj-
rzymy się pracy lokalnych rybaków, będziemy 
podziwiać ich kolorowe, ogromne pirogi. Każde-
go dnia około 300 łodzi wyrusza z tego miejsca 
na morskie połowy. Dalej będziemy kierować się 
na południe, gdzie krajobraz jest jeszcze bardziej 
obfity w zieleń. Po drodze zatrzymamy się w Zi-
guinchor, stolicy prowincji Casamance. Miasto 
zamieszkałe głównie przez plemię Diola. Jest 
ważnym miejscem skąd eksportuje się orzeszki 

ziemne. Tutejsze uprawy plasują Senegal w gro-
nie największych, światowych producentów. Po-
stój na relaks w jednej z restauracji nad rzeką. 
Przejazd w kierunku bajecznego Cap Skirring, 
zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu na 
wybrzeżu Atlantyku. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 3  Śniadanie. Cap Skirring to wymarzo-
ne miejsce do odpoczynku, palmy na szerokich, 
piaszczystych i płaskich plażach idealnych do 
uprawiania joggingu, wioski rybackie obfitu-
jące w najlepsze owoce Atlantyku. Wycieczka 
po plaży samochodami 4 x 4 po przepięknych 

zakątkach ziemi Diolów. Dowiemy się na czym 
polega miejscowy fetyszyzm, w  miarę moż-
liwości zgłębimy wiedzę na temat rytuałów 
animizmu, wywodzącego się właśnie z Afryki. 
Zwiedzimy wieś Diembering zbudowaną z cegły 
błotnej zmieszanej z muszlami. Na niewielkiej 
powierzchni jest zarejestrowanych 3500 miesz-
kańców wyznających animizm, chrześcijaństwo 
i islam, którzy żyją tu w wyjątkowej harmonii 
i zgodzie. Czas wolny na popołudniowy relaks. 
Kolacja i nocleg w hotelu na terenie Cap Skir-
ring. (Trasa ok. 40 km).

W programie: wycieczka jeepami 4x4 • Rowerem po plaży • Wędkowanie dla każdego • Trekking • energetyzujące, afrykańskie rytmy - plemiona 
Mandinka i Diola • Oussouye - Królestwo Animistów • piękne budowle w Mlomp • wypoczynek po zwiedzaniu
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

Senegal – Cap Skiring Active 

Banjul
GAMBIA

SENEGAL

Gwinea Bissau

SENEGAL

Kafountine

Ziguinchor

Oussouye
Mlomp

Carabane

Cap Skirring

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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 Dzień 4  Po śniadaniu zabierzemy Państwa 
(dla chętnych w cenie wycieczki) na półdniową 
wycieczkę rowerową po okolicy (trasa ok. 30km), 
trasa przejazdu będzie obejmowała zarówno 
drogi utwardzone, asfaltowe jak i piaszczystą 
plażę. Lokalny przewodnik pokaże Państwu 
okoliczne ciekawostki jak np.: muzeum kultu-
ry i tradycji plemienia Diolów, świętę źródełko 
słodkiej wody nad oceanem, meczet na wolnym 
powietrzu. Powrót do hotelu w porze lunchu, 
czas wolny na plażowanie. Kolacja i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd do Oussouye, 
które jest traktowane przez tubylców jako kró-
lestwo. Ta ciesząca się pełną autonomią spo-
łeczność, zgodnie z animistycznymi zasadami 
wybiera króla. Król oprócz posiadania atrybu-
tów władzy w postaci czerwonej szaty i nakrycia 
głowy faktycznie doradza i  zarządza. Lokalni 
policjanci w przypadku wątpliwości udają się do 
króla po poradę. O zwyczajach króla dowiemy się 
na miejscu podczas pobytu w Królestwie, a jeśli 
wyrazi zgodę na audiencję grupy, bezpośrednio 
od Jego Wysokości. Po drodze zatrzymamy się 
na miejscowym targu, gdzie istnieje możliwość 
zakupu pysznych owoców sezonowych. Dalej 
pojedziemy do Mlomp, które słynie z piętro-
wych domów wpisanych na listę historycznego 
dziedzictwa Senegalu. Następnie przejedziemy 
do Elinkine. Przeprawa na wyspę Carabane, która 
jest dawną faktorią handlową. Spacerując po wy-
spie odnosi się wrażenie, że czas na niej zatrzy-
mał się w miejscu. W czasach kolonialnych stano-
wiła swoistą bramę do Oceanu Atlantyckiego. Do 
dzisiaj zachował się stary kościół oraz kazamaty 
niewolników. Z wyspy Carabane popłyniemy le-
niwie pirogą do wioski Ehidj gdzie zatrzymamy 
się na lunch u gospodarza Leona a stamtąd uda-
my się w dalsza drogę pośród namorzyn i ostryg, 

by dotrzeć do ośrodka wędkarskiego gdzie bę-
dzie czekał na nas nasz samochód. Wieczorem 
kolacja, nocleg. (Trasa ok 100 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu czas na 
amatorskie wędkowanie w jednym z dopływów 
rzeki Casamance tzw. Bolongu wyprawa potrwa 
około 4 godziny. Każdy będzie miał szansę spró-
bować swoich sił w zmaganiach z egzotycznymi 
rybami. Błahe z pozoru wędkowanie na palec 
i żyłkę może przynieść niespodziewane efekty. 
(Dla chętnych możliwość zamiany wędkowania 
amatorskiego na profesjonalne (za dopłatą ok. 
30 Euro).Kolacja i nocleg.
 Dzień 7  Śniadanie. Dzień wolny, czas na od-
poczynek, rozkoszowanie się naturą i ciepłym 
oceanem. Kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie, transfer do Gambii. Po 
przyjeździe istnieje możliwość wynajmu pokoju 
hotelowego z prysznicem (za dodatkową dopła-
tą ok. 20 EUR/para) w jednym z hoteli w Banjul, 
jeżeli hotel będzie dysponował wolnymi miej-
scami. Transfer na lotnisko, powrót do Polski. 
Dla klientów, którzy wybrali dodatkowy tydzień 
pobytu w Gambii transfer do wybranego hotelu. 
(trasa ok 210 km)
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele **/***. Pokoje: 2 - osobowe z łazienką 
(prysznic, wc, ręczniki). Wyżywienie: w restau-
racjach hotelowych serwowane są śniadania 
kontynentalne i  obiadokolacje podobne do 
europejskich. Podczas wycieczki serwowane 
są często świeże ryby i owoce morza jako dania 
główne. Napoje do kolacji dodatkowo płatne.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 

w Gambii. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w hotelach wg opisu w pokojach 
2 - osobowych (z możliwością dostawki), 7 lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje oraz lunch w dn.5, 
program turystyczny, transfery lotnisko - 
hotel - lotnisko, przejazdy 18-20 os. busem 
(bagażnik na dachu) z klimatyzacją, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, pilota - opiekuna grupy 
podczas zwiedzania Gambii, miejscowego pilo-
ta - opiekuna grupy, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu, płatne pi-
lotowi jako pakiet) ok. 130 EUR od osoby.
WAŻNE INFORMACJE
Pazport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebna 1 wolna 
strona w paszporcie.
Wiza. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych. 
Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 

nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
Którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Holiday Beach Club 
***

od 570 zł

Sunprime Tamala Beach 
****+

od 2420 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3520 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 4549 8449

13.11 - 21.11 4120 8220

20.11 - 28.11 4299 8020

27.11 - 05.12 4130 7899

04.12 - 12.12 3820 7720

11.12 - 19.12 3520 7549

18.12 - 26.12 4099 7699

25.12 - 02.01 4499 8349

01.01 - 09.01 4249 7770

08.01 - 16.01 4199 8020

15.01 - 23.01 4699 8520

22.01 - 30.01 4699 8520

29.01 - 06.02 4699 8520

05.02 - 13.02 4699 8520

12.02 - 20.02 4699 8520

19.02 - 27.02 4599 8349

26.02 - 06.03 4399 8199

05.03 - 13.03 4249 8020

12.03 - 20.03 4099 7849

19.03 - 27.03 4020 7720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4520 

Dopłata za pok. 1 os. od 471 

Kod imprezy: GAS

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do portu 
i przeprawa promem przez rzekę Gambia do 
miejscowości Barra. Podczas oczekiwania na 
przeprawę będziemy mieli pierwszą możliwość 
obserwacji typowego folkloru afrykańskiego. 
Prom jest głównym środkiem lokomocji pomię-
dzy północą a południem, przeprawia się tędy 
zwierzęta: kozy, wielbłądy, wszelaki drób, po-
nadto kosze z owocami i mnóstwo innych rzeczy. 
Warto przyjrzeć się wyprostowanym jak struna 
kobietom niosącym bagaże na głowach i  ich 
barwnym strojom zwanym bubu. Przejazd do 
Senegalu. Po przekroczeniu granicy zatrzymamy 
się w rezerwacie Fathala, gdzie zaproponujemy 
wycieczkę fakultatywną, jaką jest niesamowita 
atrakcja - SPACER Z LWAMI, w cenie około 50 
EUR/os. Przejazd do miejscowości położonej 
w delcie rzeki Saloum. To jeden z najbardziej 
urokliwych zakątków Senegalu doceniony przez 

UNESCO. Rzeka Saloum meandruje pośród 
lasów namorzynowych, które stanowią schro-
nienie dla wielu gatunków ptaków. Po zakwa-
terowaniu czas wolny na podziwianie uroków 
okolicy lub wzięcie udziału w wyciecz-
ce łodzią po rozlewiskach rzeki. 
W trakcie postoju przespace-
rujemy się przez las baoba-
bów, a na koniec obejrzy-
my niesamowity spektakl 
z udziałem ptaków. Będzie 
można podziwiać moment 
udawania się na spoczynek 
kormoranów, czapli siwych, 
czapli nadobnych, czapli ra-
fowych, wężówek, zimorodków, 
które nadlatują do tzw. ptasiej sypialni. 
Koszt ok. 25 EUR/os. Następnie kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 70 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Saint 
Louis, dawnej stolicy kraju. Miasto usytuowane 
w pobliżu granicy z Mauretanią, jest drugą co 
do wielkości aglomeracją Senegalu. St. Louis, 
niegdyś centrum osadnictwa francuskiego, 

pełni obecnie ważną rolę kulturalną. Jest afry-
kańskim „Nowym Orleanem”, gdzie co roku od-
bywa się słynny Festival de Jazz Saint - Louis. 
Kolonialna zabudowa miasta w całości została 

wpisana na listę UNESCO. Ciekawostką 
architektoniczną St. Louis jest 

most, o którym krążą legendy. 
Jedna z nich mówi, iż został 

skonstruowany przez sa-
mego Gustave’a Eiffel’a, 
twórcę słynnej Wieży Eif-
fla w Paryżu. Czy tak było 

naprawdę? Dowiemy się 
o tym podczas przejażdżki 

dorożkami po mieście. Prze-
jazd do hotelu, obiadokolacja. 

(Trasa około 280 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Parku Na-
rodowego Djoudj. To trzeci największy park orni-
tologiczny na świecie, położony w odległości 60 
km od Saint Louis. Królestwo pelikanów, przed-
stawicieli czaplowatych, kormoranów, ibisów 
czczonych, długoszponów, rybołowów, bielików 
afrykańskich i innych spośród prawie 400 gatun-

ków ptaków zamieszkujących ten park. Wyciecz-
ka po parku odbywa się łodzią, z której płynąc po 
jednym z ramion rzeki Senegal będziemy mieli 
możliwość podziwiania przedstawicieli ptasiego 
świata. W zależności od stanu wód i związanej 
z tym migracji zwierząt przewodnik zdecyduje 
o ew. zmianie Parku Narodowego Djoudj na po-
łożony ok. 60 km od Saint Louis, Park Langue de 
Barberie. Kolacja i nocleg w hotelu w Saint Louis. 
(Trasa ok. 120 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Dakaru, stolicy Senegalu. Po drodze zobaczymy 
liczne baobaby. Te olbrzymie drzewa, swoisty 
symbol kraju, mają tu szczególne znaczenie, 
oprócz tego, że wykorzystuje się wszystkie par-
tie tego drzewa (korę, liście, owoce), miejsce, 
w którym rosną jest jakby magiczne. Przystanek 
przy jednym z najstarszych okazów w tym rejo-
nie. Po południu dotrzemy do słynnego Różo-
wego Jeziora, które ma identyczne właściwości 
jak Morze Martwe. Jego zasolenie to 380 g na litr 
wody, co nie pozwala na normalną kąpiel, pły-
wanie. Wielką atrakcją jest unoszenie się na jego 
powierzchni w pozycji siedzącej. Barwa jeziora 

Senegal i Gambia – Przez wydmy Dakaru 
W programie: Dakar • baobaby, półpustynie i busz • wyspa Goree - klimat minionej epoki • Lac Rose - drugie „Morze Martwe” 

• jazzowa stolica Afryki - Saint Louis • safari • spacer z lwami • pelikany, flamingi, rzadkie gatunki małp
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii
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(różowo - amarantowa) pochodzi od żyjących 
w nim mikroorganizmów i  jej nasycenie jest 
zależne od kąta padania promieni słonecznych. 
Sól z jeziora wydobywa się w ciekawy sposób. 
Mężczyźni wypływają na środek jeziora nabiera-
jąc do łódki taką ilość soli aby nie dopełnić łodzi 
tylko na 1 cm. Na brzegu całe rodziny zajmują 
się osuszaniem, pakowaniem i  wysyłką soli, 
która zaopatruje prawie całą Afrykę Zachodnią. 
Jezioro okalają fantastyczne, ogromne wydmy, 
które w dalszej części przechodzą w szeroką, 
piaszczystą plażę nad oceanem. W tym miejscu 
jeszcze niedawno znajdowała się meta słynne-
go rajdu PARYŻ - DAKAR. Po dotarciu do hotelu 
położonego w okolicach Lac Rose udamy się na 
wycieczkę, która będzie stanowiła namiastkę le-
gendarnego rajdu. Wycieczka odbywa się spe-
cjalnie przystosowanymi do tego celu pojazda-
mi terenowymi. Trasa będzie wiodła brzegiem 
Różowego Jeziora, przez wydmy a zakończy się 
zachodem słońca nad Atlantykiem. Emocje za-
pewnione. Nocleg w okolicach Lac Rose, zakwa-
terowanie, obiadokolacja. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Dakaru. 
Miasto to ciekawie komponuje wpływy kolonial-
ne, rozległe afrykańskie przedmieścia i budowle 
zupełnie europejskie. Historyczne, kolonialne 
budynki, muzea czy galerie współgrają tu z ko-
lorowymi, gwarnymi targami pod gołym niebem. 
Zobaczymy między innymi Pałac Prezydencki, 
katedrę, Plac Niepodległości. Senegalczycy to 
naród wyjątkowo gościnny, bardzo miło przyj-
mujący turystów. Zawsze uśmiechnięci, skorzy do 
udzielenia rady czy pomocy. Po południu krótka 
przeprawa promowa na Wyspę Goree. Ta, nale-
żąca do światowego dziedzictwa kultury wyspa 
(lista UNESCO) ze względu na swoją przeszłość 

jest ważnym miejscem historycznym dla Afry-
kańczyków. Od XVI do XIX w. wyspa była głów-
ną bazą wywozu niewolników na drugą stronę 
Atlantyku. Wyspa Goree była miejscem milionów 
ludzkich tragedii, tutaj ich więziono, sprzedawa-
no i ładowano na statki. Obecnie wyspa przycią-
ga wielu zwiedzających swą unikalną, kolonialną 
zabudową, pięknymi, pastelowymi barwami 
odrestaurowanych domów oraz specyficznym 
klimatem minionej epoki. Na wyspie mieszkają 
liczni artyści, szczególnie malarze. Czas płynie 
tutaj leniwie, melancholijnie. Zwiedzimy jeden 
z Domów Niewolników. Następnie udamy się na 
spacer na wzgórze, które służyło jako plener pod-
czas kręcenia scen do filmu ”Działa Navarony”. 
Przeprawa promowa, następnie przejazd pro-
menadą nad oceanem pod pomnik Renesansu 
Afryki, który w całości odlany jest z brązu a roz-
miarami przewyższa Statuę Wolności w Nowym 
Jorku. Przejazd do hotelu w okolicach Lac Rose, 
zakwaterowanie, kolacja. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 7  Wcześnie rano przejazd do Rezer-
watu Bandia. Safari specjalnie przystosowanym 
do tego celu samochodem. Podczas safari bę-
dziemy mogli podziwiać między innymi żyrafy, 
nosorożce białe, zebry, bawoły sawannowe, 
kilka gatunków antylop, hieny, patasy rude 
i koczkodany zielone i kilka innych okazów afry-
kańskiej fauny. Po południu podróż w kierunku 
granicy z Gambią, przeprawa promowa z Barra 
do Banjul. Kolacja i nocleg w okolicy Banjul. 
(Trasa około 230 km.)
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Banjul, 
stolicy najmniejszego państwa w Afryce. Zoba-
czymy między innymi Muzeum Etnograficzne 
w Katchikally razem z rezerwatem krokodyli, ko-
ściół św. Marii, Łuk Triumfalny, skąd rozpościera 

się wspaniały widok na miasto. Będziemy mieli 
okazję podziwiać miejscowe rękodzielnictwo na 
tutejszym, wielkim bazarze. Po południu czas 
wolny na zakupy.
Transfer 
• dla Klientów powracających do kraju - na lot-
nisko, wylot do Polski 
• dla Klientów, którzy wybrali dodatkowy ty-
dzień pobytu w Gambii transfer do wybranego 
hotelu.
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele ***. Pokoje: wygodnie urządzone, 2 - oso-
bowe z łazienką (prysznic lub wanna, wc, pod-
stawowe kosmetyki, ręczniki). Wyżywienie: w re-
stauracjach hotelowych serwowane są śniadania 
i obiadokolacje podobne do europejskich, oczy-
wiście można też zamówić regionalne potrawy.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w Gambii. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w  hotelach wg opisu w  pokojach 
2 - osobowe (z możliwością dostawki), 7  lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje, program turystyczny, 
w tym rejs łodzią w Parku Djoudj, wycieczki sa-
mochodami terenowymi wg. programu, transfery 
lotnisko - hotel - lotnisko, przejazdy 18-20 os. bu-
sem (bagażnik na dachu) z klimatyzacją, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, pilota - opiekuna grupy pod-
czas zwiedzania Senegalu i Gambii, miejscowego 
pilota - opiekuna grupy, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu,napiwki 
płatne pilotowi na miejscu jako pakiet) ok. 
120 EUR/os.
WAŻNE INFORMACJE
Pazport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebna 1 wolna 
strona w paszporcie.
Wiza. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 

paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych. 
Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 
nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
Którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Bamboo Garden 
***

od 899 zł

Senegambia 
***+

od 1099 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3620 zł

Zapraszam Państwa do Gambii  
i Senegalu. Wspólnie odkryjemy 
tutaj bogactwo przyrody Afryki 
Zachodniej, poznamy życie wspania-
łych i uśmiechniętych mieszkańcow 
oraz skosztujemy wielu specjałów 
kuchni senegambijskiej.

Michał Sztompke
Pilot wycieczek Rainbow

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 4370 8470

13.11 - 21.11 4599 8299

20.11 - 28.11 4349 8099

27.11 - 05.12 4170 7970

04.12 - 12.12 3870 7799

11.12 - 19.12 3620 7599

18.12 - 26.12 4120 7720

25.12 - 02.01 4599 8449

01.01 - 09.01 4270 7849

08.01 - 16.01 4270 8099

15.01 - 23.01 4730 8570

22.01 - 30.01 4730 8570

29.01 - 06.02 4770 8570

05.02 - 13.02 4770 8570

12.02 - 20.02 4799 8570

19.02 - 27.02 4649 8449

26.02 - 06.03 4449 8249

05.03 - 13.03 4299 8099

12.03 - 20.03 4170 7899

19.03 - 27.03 4120 7799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4620 

Dopłata za pok. 1 os. od 479 

Kod imprezy: SEN
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W programie: Dakar • baobaby, półpustynie i busz • wyspa Goree - klimat minionej epoki • Lac Rose - drugie „Morze Martwe” 

• jazzowa stolica Afryki - Saint Louis • safari • spacer z lwami • pelikany, flamingi, rzadkie gatunki małp
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
portu i przeprawa promem przez rzekę Gambia 
do miejscowości Barra. Podczas oczekiwania na 
przeprawę będziemy mieli pierwszą możliwość 
obserwacji typowego folkloru afrykańskiego. 
Prom jest głównym środkiem lokomocji po-
między północą a południem, przeprawia się 
tędy zwierzęta: kozy, wielbłądy, wszelaki drób, 
ponadto kosze z  owocami i  mnóstwo innych 
rzeczy. Warto przyjrzeć się wyprostowanym jak 
struna kobietom niosącym bagaże na głowach 
i ich barwnym strojom zwanym boubou. Przejazd 
do Senegalu. Po przekroczeniu będziemy konty-
nuować jazdę w stronę stolicy Senegalu. Podróż 

przez sawannowe tereny zamieszkałe przez róż-
ne ludy - Serer, Wolof, Fula. Po drodze miniemy 
m.in. jedno z najważniejszych miast targowych tej 
części Afryki - Kaolack. Późnym popołudniem do-
trzemy do miasta Dakar. Krótka wizyta pod niesa-
mowitym Pomnikiem Odrodzenia Afryki oraz na 
najdalej na zachód wysuniętym fragmentem lądu 
afrykańskiego - Point des Almadies. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja w jednej 
z okolicznych restauracji oraz nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Senegalu - Dakaru. Przejazd do dzielnicy rzą-
dowej - Plateau. Panoramiczny objazd centrum 
Dakaru - pałac prezydencki, gmach parlamentu, 
Place d’Independace oraz ratusz Dakaru. Krótka 
wizyta na przepełnionym kolorami, zapachami, 
pamiątkami oraz smakołykami starym targu Da-
karu - Marche Kremel. Następnie wizyta w naj-
nowszym muzeum Afryki Zachodniej - Muzeum 
Cywilizacji Afrykańskiej - otwartym w 2018 roku 
wielkim centrum dokumentującym dorobek, 
kulturę i zdobycze cywilizacyjne różnych ludów 
Afryki. (Jeżeli zwiedzanie muzeum okaże się 
niemożliwe, z uwagi na tymczasowe zamknię-
cie, zaproponujemy wizytę w Muzeum Sztuki 
Afrykańskiej IFAN Uniwersytetu Dakarskiego). 
Po południu przeprawa statkiem na wyspę Go-
ree. Krótki spacer po wyspie będącej świadkiem 
trudnej historii handlu niewolnikami. Klimatycz-
ne uliczki z XVIII i XIX-wieczną zabudową, nie-
zapomniane widoki, pomniki historii. W czasie 
spaceru odwiedzimy m.in. pozostałości twier-
dzy Coumba Castel, będącej scenografią dla 
słynnego filmu „Działa z Nawaronny”. Wizyta 
w  zachowanym Domu Niewolników gdzie 
zobaczymy m.in. sławne Drzwi Bez Powrotu. 
Następnie powrót do Dakaru, kolacja i nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd w  okolice 

Dakaru do Parku Safari Bandia. Podczas safari 
będziemy poruszać się po terenie parku specjal-
nie do tego przystosowanym pojazdem. W Parku 
Bandia można podziwiać między innymi żyrafy, 
nosorożce białe, zebry, bawoły sawannowe, kilka 
gatunków antylop, hieny, patasy rude i koczko-
dany zielone i kilka innych okazów afrykańskiej 
fauny. Następnie przejazd na północ Senegalu, 
do dawnej stolicy Francuskiej Afryki Zachodniej 
- miasta Saint Louis. Miasto to, niegdyś centrum 
osadnictwa francuskiego, pełni obecnie ważną 
rolę kulturalną. Jest afrykańskim „Nowym Orle-
anem”, gdzie co roku odbywa się słynny Festival 
de Jazz Saint - Louis. Kolonialna zabudowa mia-
sta w całości została wpisana na listę UNESCO. 
Ciekawostką architektoniczną St. Louis jest most, 
o którym krążą legendy. Jedna z nich mówi, iż 
został skonstruowany przez samego Gustave’a 
Eiffel’a, twórcę słynnej Wieży Eiffla w Paryżu. 
Zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta, 
obiadokolacja oraz nocleg. Późnym wieczorem, 
dla chętnych możliwość wizyty w jednym z lokal-
nych klubów muzycznych (w zależności od do-
stępnego repertuaru. Uwaga - koncerty zwykle 
zaczynają się dopiero około 23:00).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu zwiedzanie 
Parku Narodowego Djoudj. To trzeci najwięk-
szy park ornitologiczny na świecie, położony 
w odległości 60 km od Saint Louis. Królestwo 
pelikanów, przedstawicieli czaplowatych, kor-
moranów, ibisów czczonych, długoszponów, ry-
bołowów, bielików afrykańskich i innych spośród 
prawie 400 gatunków ptaków zamieszkujących 
ten park. Wycieczka po parku odbywa się ło-
dzią, z której płynąc po jednym z ramion rzeki 
Senegal będziemy mieli możliwość podziwiania 
przedstawicieli ptasiego świata. W zależności od 
stanu wód i związanej z tym migracji zwierząt 

przewodnik zdecyduje o ew. zmianie Parku Na-
rodowego Djoudj na położony ok. 60 km od Sa-
int Louis, Park Langue de Barberie. Po południu 
powrót do Saint Louis, czas na lunch w jednej 
z wielu lokalnych restauracji. Następnie trwają-
ce około 1 godziny zwiedzanie miasta bryczkami 
konnymi. Przejazd przez północną i południową 
część wyspy z licznymi przystankami na robie-
nie zdjęć, widoki na port rybacki ludu Lebou 
zamieszkującego jedną z dzielnic Saint Louis, 
odkrywanie dawno zatartego kolonialnego uro-
ku miasta. Powrót do hotelu, kolacja oraz nocleg.
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
z Saint Louis. Przejazd przez półpustynny kra-
jobraz północnego Senegalu urozmaici nam 
postój przy jednym z najstarszych i najwięk-
szych baobabu - drzewa będącego symbolem 
Senegalu i mającym wiele odniesień w kulturze 
i życiu codziennym Senegalczyków. Około połu-
dnia przyjazd nad Jezioro Różowe. Czekać nas 
będzie wyprawa zabytkowymi samochodami te-
renowymi po trasie ostatniego odcinka dawnego 
Rajdu Paryż-Dakar. Po objechaniu intrygującego 
Lac Rose - Jeziora Różowego, gdzie do dzisiaj 
pozyskuje się sól wydobywaną z dna na specjal-
nych drewnianych łodziach i przygodzie zwią-
zanej z przejazdem po wydmach i atlantyckiej 
plaży, czas na lunch w jednym z hoteli. Następnie 
kontynuujemy przejazd na południe. Wczesnym 
wieczorem przyjazd do Ośrodka Fathala. Tę noc 
spędzimy w typowo afrykańskiej luksusowej lo-
dży namiotowej. Dwuosobowe namioty wypo-
sażone są m.in. w komfortowe łóżka oraz pełen 
węzeł sanitarny będą wspaniałą możliwością do 
bezpiecznego kontaktu z krajobrazem senegal-
skiej sawanny. Kolacja oraz nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu dla chętnych, fakulta-
tywnie, możliwość skorzystania z jednej z atrakcji 

Senegal i Gambia de luxe – Przez wydmy Dakaru 

Banjul
Barra

Fathala

Dakar

Saint Louis

Lac Rose

GAMBIA

SENEGAL

      –› Nowość  

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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Parku Fathala jakim jest SPACER z LWAMI (cena 
ok. 50 Euro/osoba). Następnie wyjazd w stronę 
granicy Senegalu i Gambii. Formalności granicz-
ne oraz przejazd do portowego miasteczka Barra. 
Odwiedzimy tutaj wpisany na listę UNESCO Fort 
Bullen, budowlę wojskową mającą chronić ujście 
rzeki Gambia przed wrogami Brytyjczyków. Po-
tem czeka nas przeprawa promowa przez rzekę 
Gambia. Przejazd do jednego z hoteli w strefie 
turystycznej, zakwaterowanie. Czas na plażowa-
nie lub indywidualne odkrywanie uroków gam-
bijskiej kultury. Obiadokolacja i nocleg
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Banjul, 
stolicy najmniejszego państwa w Afryce. Zoba-
czymy między innymi Muzeum Etnograficzne 
w Katchikally razem z rezerwatem krokodyli, ko-
ściół św. Marii, Łuk Triumfalny, skąd rozpościera 
się wspaniały widok na miasto. Będziemy mieli 
okazję podziwiać miejscowe rękodzielnictwo na 

tutejszym, wielkim bazarze. Po południu czas 
wolny na zakupy. Transfer
• dla Klientów powracających do kraju - na lot-
nisko, wylot do Polski 
• dla Klientów, którzy wybrali dodatkowy ty-
dzień pobytu w Gambii transfer do wybranego 
hotelu.
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele ***/****/*****. Pokoje: wygodnie urzą-
dzone, 2 - osobowe z  łazienką (prysznic lub 
wanna, WC). Przykładowe hotele: Atlantic Ban-
jul, Radisson Blue w Dakarze, Fathala Wildlife 
Reserve (luksusowe lodge namiotowe), Dia-
mark w S. Louis. Wyżywienie: w restauracjach 
hotelowych serwowane są śniadania i obiado-
kolacje podobne do europejskich, oczywiście 

można też zamówić regionalne potrawy. Kate-
goria lokalna: ***/****/*****.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w Gambii. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w  hotelach wg opisu w  pokojach 
2 - osobowe (z możliwością dostawki), 7  lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje, program turystycz-
ny, w tym rejs łodzią w Parku Djoudj, wycieczki 
samochodami terenowymi wg. programu, 
transfery lotnisko - hotel - lotnisko, przejazdy 
18-20  os. busem (bagażnik na dachu) z  kli-
matyzacją, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, pilota 
- opiekuna grupy podczas zwiedzania Senegalu 
i Gambii, miejscowego pilota - opiekuna grupy, 
przewodników lokalnych, ubezpieczenie TU Eu-
ropa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu, napiwki 
płatne pilotowi na miejscu jako pakiet) ok. 
130 EUR/os.
WAŻNE INFORMACJE
Pazport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebna 1 wolna 
strona w paszporcie.
Wiza. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych. 
Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 
nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
Którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Senegambia 
***+

od 1099 zł

Sunprime Tamala Beach 
****+

od 2420 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4849 zł

Kod imprezy: SGX

Wycieczka w wersji de lux, to oprócz 
niezapomnianych doznań związanych 
ze zwiedzaniem i podróżowaniem 
wysokiej klasy hotele (w większości 
4* lub 5* z klimatyzacją). Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 5849 10770

13.11 - 21.11 5420 10570

20.11 - 28.11 5699 10370

27.11 - 05.12 5399 10199

04.12 - 12.12 4999 10020

11.12 - 19.12 4849 9770

18.12 - 26.12 5399 9870

25.12 - 02.01 5920 10730

01.01 - 09.01 5620 10070

08.01 - 16.01 5499 10370

15.01 - 23.01 6030 10899

22.01 - 30.01 6030 10899

29.01 - 06.02 6130 10899

05.02 - 13.02 6130 10899

12.02 - 20.02 6130 10899

19.02 - 27.02 5920 10730

26.02 - 06.03 5699 10520

05.03 - 13.03 5599 10370

12.03 - 20.03 5470 10149

19.03 - 27.03 5399 10020

Dopłata za pok. 1 os. od 1371 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu czas na odpoczynek 

i  aklimatyzację. Plażowanie, kąpiele wodne 
i słoneczne oraz poznawanie okolicy. Kolacja 
i nocleg w jednej z turystycznych miejscowości 
leżącej nad oceanem.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Rezer-
watu przyrody - świętego lasu - Makasutu. 

Wycieczka łodzią po namorzynowych zaroślach 
odkryje przed nami niesamowite bogactwo tego 
ekosystemu. Spacer po lesie będzie okazją do 
poznania drzew i krzewów oraz ich przydatności 
do celów leczniczych. Poznamy również sposób 
pozyskiwania soku palmowego, z którego pro-

dukowane jest wino. Każdy będzie miał okazję 
skosztować tego specjału podczas degustacji, 
a  odważni będą również mogli spróbować 
swoich sił we wspinaczce na palmę. Odwiedzi-
my miejscowego czarownika Marabouta, który 
za niewielką opłatą znajdzie rozwiązanie dla 

W programie: lądowe i wodne safari wzdłuż rzeki Gambia i rzeki Saloum - mangrowce, lasy galeriowe, lwy, żyrafy, zebry, małpy, ptasi raj 

• ślady kolonializmu i historia niewolnictwa - wioska Kunta Kinteh - Juffureh • mistyczny afrykański animizm i fetyszyzm 

• rajskie plaże Atlantyku w Cap Skirring
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

Senegambia – Spacer z lwami 

Banjul Albreda Juffureh Kiang West N.P.

Wyspa
James

Toubacouta

Park Fathala

Barra

Las Makasutu

GAMBIA

SENEGAL

SENEGAL

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

16
dni

9
dni

lub
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wszystkich naszych trosk i problemów. Podczas 
lunchu składającego się z lokalnych potraw od-
będzie się pokaz afrykańskich tańców. Po połu-
dniu zwiedzanie stolicy Banjul. Przejazd przez 
miasto, następnie postój przy Łuku Triumfalnym, 
skąd rozpościera się wspaniały widok na miasto. 
Wizyta na pełnym życia, kolorowym, afrykań-
skim targu - Albert Market. Handel i wymiana 
towarów trwa tu praktycznie przez cały czas, 
ciągle pojawiają się świeże produkty: owoce, 
ryby, skóry, meble i wszystkie artykuły codzien-
nego użytku. Kolacja, nocleg. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, przejazd do portu, skąd popłyniemy 
do Albredy, która była kiedyś francuskim punk-
tem handlowym na rzece Gambia. Zwiedzimy 
muzeum niewolnictwa, kościół (jeden z pierw-
szych w Gambii), zobaczymy flagę wolności. 
W dalszej części rejsu udamy się do Juffureh, 
wsi, w której znajduje się dom słynnego nie-
wolnika Kunta Kinteh. Następnie rejs łodzią na 
wyspę St.James dzisiaj nazywaną wyspą Kunta 
Kinteh będącej w XVII w. Kolonią Kurlandzką. 
Znajduję się tu fort James, który wraz z całą 
wyspą został wpisany na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Wody Gambii to ważne miej-
sce transportu (eksport orzeszków ziemnych), 
a także dom wielu zwierząt. W wodach Gambii 
żyją hipopotamy, krokodyle, delfiny. W trakcie 
wycieczki klienci otrzymaja lunch na statku. Po 
zakończeniu rejsu przejazd w kierunku Senega-
lu, zakwaterowanie w hotelu w dorzeczu rzeki 
Saloum, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu rejs łódką motorową 
po rzece Saloum, wśród lasów namorzynowych. 
Popłyniemy oglądać skupiska mangrowców, 
które żyją w środowisku słonym filtrując wodę 
systemem korzeni, na których z kolei żyją kolonie 
ostryg. Wpłyniemy do jednej z odnóg rzeki Salo-
um, żeby przyjrzeć się mangrowcom z bliska. Na-
stępnie udamy się na słynącą z wiekowych drzew 
Wyspę Baobabów, skąd roztacza się piękna pa-
norama rzeki Saloum. Na koniec popłyniemy się 
na wyspę ptaków, odizolowaną od reszty lasu, 
gdzie na nocleg zlatują się czaple białe, czaple 

refowe, kormorany, zimorodki. Po południu 
zwiedzanie Parku Fathala, który oferuje safari 
(dostępne sezonowo), podczas którego będzie-
my mogli zobaczyć zwierzęta w ich naturalnym 
środowisku. Przy odrobinie szczęscia spotkamy 
zebry, żyrafę, guźca, antylopę, nosorożca, gerezy 
rude, koczkodany zielone oraz wiele gatunków 
ptaków zamieszkujących duże drzewa mahonio-
we. Największą atrakcją parku jest ekscytujący 
spacer z lwami. Senegal to jedno z pięciu miejsc 
na świecie, które oferuje taką możliwość. Powrót 
do hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 90 km).
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd w kierunku miejscowości Barra 
w Gambii, przeprawa promowa do Banjul. Prze-
prawa promowa stanowi niezwykle ważny trakt 
komunikacyjny między Senegalem północnym 
a południowym, przecinając terytorium Gambii. 
W dalszą drogę wyruszymy w kierunku Gibor-
roh do przejścia granicznego z Senegalem Płd. 
Prowincja Casamance zwana też „spichlerzem 
Senegalu” obfituje w liczne pola ryżowe, olbrzy-
mie baobaby, lasy palmowe, drzewa kapokowe, 
mangowce i drzewka nerkowca. Po drodze za-
trzymamy się w Ziguinchor, stolicy prowincji Ca-
samance. Miasto zamieszkałe dziś głównie przez 
plemię Diola było kiedyś jednym z głównych por-
tów, gdzie chwytano i przemycano niewolników. 
Dziś jest ważnym miejscem skąd eksportuje się 
orzeszki ziemne. Tutejsze uprawy plasują Senegal 
w gronie największych, światowych producen-
tów. Postój na relaks w jednej z restauracji nad 
rzeką. Pobliskie skupiska drzew kapokowych to 
miejsce lęgu licznych rodzin dławigadów afry-
kańskich. Przejazd w kierunku bajecznego Cap 
Skirring, zakwaterowanie, kolacja i nocleg w ho-
telu na wybrzeżu Atlantyku. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka na Wyspę 
Ehidje gdzie żyją ostatni czystej krwi Diolowie. 
Przepłyniemy łódką po dzikim dorzeczu rzeki 
Casamance tzw. Bolongu Zobaczymy min. Świę-
te drzewo Kapokowe które stanowi miejsce sa-
kralne dla mieszkańców wyspy. Tam składane są 
dary duchom opiekuńczym. Dowiemy się jaką 
rolę pełnią duchy w życiu mieszkańców Afryki 
czym jest fetyszyzm i animizm. Skosztujemy 
upieczonych ostryg poławianych przez lud Diola 
w pobliskich namorzynach. Czas na odpoczy-
nek, kolacja, nocleg.(Trasa ok.80 km).
 Dzień 8  Śniadanie, transfer w  kierunku 
Gambii. Po przyjeździe istnieje możliwość wy-
najmu pokoju hotelowego z prysznicem (za do-
datkową dopłatą ok. 20 EUR/para) w jednym 
z hoteli w Banjul, jeżeli hotel będzie dysponował 
wolnymi miejscami. Transfer na lotnisko, powrót 
do Polski. Dla klientów, którzy wybrali dodatko-

wy tydzień pobytu w Gambii transfer do wybra-
nego hotelu (Trasa ok. 210 km).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele ***. Pokoje: wygodnie urządzone, 2 - 
osobowe z łazienką (prysznic lub wanna, wc, 
ręczniki). Wyżywienie: w restauracjach hotelo-
wych serwowane są śniadania i obiadokolacje 
podobne do europejskich, oczywiście można też 
zamówić regionalne potrawy.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w Gambii. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwate-
rowanie wg opisu w pokojach 2 - osobowych, 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych, wyży-
wienie: śniadania i obiadokolacje oraz obiad 
w dniach 3, 4, program turystyczny, przeprawy 
promowe, wodne safari w PN Makasutu, rejs 
z Banjul do Albredy oraz na wyspę James, trans-
fery lotnisko - hotel - lotnisko, przejazdy 18-20 
os. busem (bagażnik na dachu) z klimatyzacją, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Polsce, pilota - opiekuna 
grupy podczas zwiedzania Gambii, miejsco-
wego pilota - opiekuna grupy, przewodników 
lokalnych, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: koszt uczest-
nictwa w  programie w  terminach wyjeżdza-
jących wynosi (lokalne opłaty, w  tym bilety 
wstępu, napiwki płatne pilotowi jako pakiet) 
ok. 180 EUR od osoby (w zależności od zakresu 
uczestnictwa w safari w parku Fathala). 
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebna 1 wolna 
strona w paszporcie.
Wiza. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych.
Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 

nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Bamboo Garden 
***

od 899 zł

Labranda Coral Beach 
Hotel *****

od 2499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3749 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 4599 8470

13.11 - 21.11 4449 8299

20.11 - 28.11 4505 8099

27.11 - 05.12 4230 7970

04.12 - 12.12 3970 7799

11.12 - 19.12 3749 7599

18.12 - 26.12 4120 7720

25.12 - 02.01 4549 8449

01.01 - 09.01 4299 7849

08.01 - 16.01 4320 8099

15.01 - 23.01 4770 8570

22.01 - 30.01 4799 8570

29.01 - 06.02 5020 8570

05.02 - 13.02 4730 8570

12.02 - 20.02 4730 8570

19.02 - 27.02 4670 8449

26.02 - 06.03 4449 8249

05.03 - 13.03 4349 8099

12.03 - 20.03 4170 7899

19.03 - 27.03 4070 7799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4620 

Dopłata za pok. 1 os. od 479 

Wycieczka dostępna jest również 
w wersji de luxe (kod GAX) z szer-
egiem udogodnień dodatkowych. 
Szczegółowe informacje w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.

Kod imprezy: GAL

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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Senegambia de luxe – Spacer z lwami 

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu czas na odpoczynek 
i  aklimatyzację. Plażowanie, kąpiele wodne 
i słoneczne oraz poznawanie okolicy. Kolacja 
i nocleg w jednej z turystycznych miejscowości 
leżącej nad oceanem.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Rezer-
watu przyrody - świętego lasu - Makasutu. 
Wycieczka łodzią po namorzynowych zaroślach 
odkryje przed nami niesamowite bogactwo tego 
ekosystemu. Spacer po lesie będzie okazją do 
poznania drzew i krzewów oraz ich przydatności 
do celów leczniczych. Poznamy również sposób 
pozyskiwania soku palmowego, z którego pro-
dukowane jest wino. Każdy będzie miał okazję 

skosztować tego specjału podczas degustacji, 
a  odważni będą również mogli spróbować 
swoich sił we wspinaczce na palmę. Odwiedzi-
my miejscowego czarownika Marabouta, który 
za niewielką opłatą znajdzie rozwiązanie dla 
wszystkich naszych trosk i problemów. Podczas 
lunchu składającego się z lokalnych potraw od-
będzie się pokaz afrykańskich tańców. Po połu-
dniu zwiedzanie stolicy Banjul. Przejazd przez 
miasto, następnie postój przy Łuku Triumfalnym, 
skąd rozpościera się wspaniały widok na miasto. 
Wizyta na pełnym życia, kolorowym, afrykań-
skim targu - Albert Market. Handel i wymiana 
towarów trwa tu praktycznie przez cały czas, 
ciągle pojawiają się świeże produkty: owoce, 
ryby, skóry, meble i wszystkie artykuły codzien-
nego użytku. Kolacja, nocleg. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, przejazd do portu, skąd popłyniemy 

do Albredy, która była kiedyś francuskim punk-
tem handlowym na rzece Gambia. Zwiedzimy 
muzeum niewolnictwa, kościół (jeden z pierw-
szych w Gambii), zobaczymy flagę wolności. 
W dalszej części rejsu udamy się do Juffureh, 
wsi, w której znajduje się dom słynnego nie-
wolnika Kunta Kinteh. Następnie rejs łodzią na 
wyspę St. James dzisiaj nazywaną wyspą Kunta 
Kinteh będącej w XVII w. Kolonią Kurlandzką. 
Znajduję się tu fort James, który wraz z całą 
wyspą został wpisany na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Wody Gambii to ważne miej-
sce transportu (eksport orzeszków ziemnych), 
a także dom wielu zwierząt. W wodach Gambii 
żyją hipopotamy, krokodyle, delfiny. W trakcie 
wycieczki klienci otrzymaja lunch na statku. Po 
zakończeniu rejsu przejazd w kierunku Senega-
lu, zakwaterowanie w hotelu w dorzeczu rzeki 
Saloum, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu rejs łódką motorową 
po rzece Saloum, wśród lasów namorzynowych. 
Popłyniemy oglądać skupiska mangrowców, 
które żyją w środowisku słonym filtrując wodę 
systemem korzeni, na których z kolei żyją kolonie 
ostryg. Wpłyniemy do jednej z odnóg rzeki Salo-
um, żeby przyjrzeć się mangrowcom z bliska. Na-
stępnie udamy się na słynącą z wiekowych drzew 
Wyspę Baobabów, skąd roztacza się piękna pa-
norama rzeki Saloum. Na koniec popłyniemy się 
na wyspę ptaków, odizolowaną od reszty lasu, 
gdzie na nocleg zlatują się czaple białe, czaple 
refowe, kormorany, zimorodki. Po południu 
zwiedzanie Parku Fathala, który oferuje safari 
(dostępne sezonowo), podczas którego będzie-
my mogli zobaczyć zwierzęta w ich naturalnym 
środowisku. Przy odrobinie szczęscia spotkamy 
zebry, żyrafę, guźca, antylopę, nosorożca, gerezy 
rude, koczkodany zielone oraz wiele gatunków 

W programie: lądowe i wodne safari wzdłuż rzeki Gambia i rzeki Saloum - mangrowce, lasy galeriowe, lwy, żyrafy, zebry, małpy, ptasi raj 

• ślady kolonializmu i historia niewolnictwa - wioska Kunta Kinteh - Juffureh • mistyczny afrykański animizm i fetyszyzm 

• rajskie plaże Atlantyku w Cap Skirring
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

Banjul Albreda Juffureh

Wyspa
James

Toubacouta

Park Fathala

Barra

Las Makasutu

GAMBIA

SENEGAL

SENEGAL

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Nowość  
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9
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ptaków zamieszkujących duże drzewa mahonio-
we. Największą atrakcją parku jest ekscytujący 
spacer z lwami. Senegal to jedno z pięciu miejsc 
na świecie, które oferuje taką możliwość. Powrót 
do hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 90 km).
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd w kierunku miejscowości Barra 
w Gambii, przeprawa promowa do Banjul. Prze-
prawa promowa stanowi niezwykle ważny trakt 
komunikacyjny między Senegalem północnym 
a południowym, przecinając terytorium Gambii. 
W dalszą drogę wyruszymy w kierunku Gibor-
roh do przejścia granicznego z Senegalem Płd. 
Prowincja Casamance zwana też „spichlerzem 
Senegalu” obfituje w liczne pola ryżowe, olbrzy-
mie baobaby, lasy palmowe, drzewa kapokowe, 
mangowce i drzewka nerkowca. Po drodze za-
trzymamy się w Ziguinchor, stolicy prowincji Ca-
samance. Miasto zamieszkałe dziś głównie przez 
plemię Diola było kiedyś jednym z głównych por-
tów, gdzie chwytano i przemycano niewolników. 
Dziś jest ważnym miejscem skąd eksportuje się 
orzeszki ziemne. Tutejsze uprawy plasują Senegal 
w gronie największych, światowych producen-
tów. Postój na relaks w jednej z restauracji nad 
rzeką. Pobliskie skupiska drzew kapokowych to 
miejsce lęgu licznych rodzin dławigadów afry-
kańskich. Przejazd w kierunku bajecznego Cap 
Skirring, zakwaterowanie, kolacja i nocleg w ho-
telu na wybrzeżu Atlantyku. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka na Wyspę 
Ehidje gdzie żyją ostatni czystej krwi Diolowie. 
Przepłyniemy łódką po dzikim dorzeczu rzeki 
Casamance tzw. Bolongu Zobaczymy min. Świę-
te drzewo Kapokowe które stanowi miejsce sa-
kralne dla mieszkańców wyspy. Tam składane są 
dary duchom opiekuńczym. Dowiemy się jaką 
rolę pełnią duchy w życiu mieszkańców Afryki 

czym jest fetyszyzm i animizm. Skosztujemy 
upieczonych ostryg poławianych przez lud Diola 
w pobliskich namorzynach. Czas na odpoczy-
nek, kolacja, nocleg.(Trasa ok.80 km)
 Dzień 8  Śniadanie, transfer w  kierunku 
Gambii. Po przyjeździe istnieje możliwość wy-
najmu pokoju hotelowego z prysznicem (za do-
datkową dopłatą ok. 20 EUR/para) w jednym 
z hoteli w Banjul, jeżeli hotel będzie dysponował 
wolnymi miejscami. Transfer na lotnisko, powrót 
do Polski. Dla klientów, którzy wybrali dodatko-
wy tydzień pobytu w Gambii transfer do wybra-
nego hotelu (trasa ok. 210km)
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele ***/****/*****. Pokoje: wygodnie urzą-
dzone, 2 - osobowe z  łazienką (prysznic lub 
wanna, WC). Przykładowe hotele: Atlantic Ban-
jul, Fathala Wildlife Reserve (luksusowe lodge 
namiotowe), La Marsu Cap. Wyżywienie: w re-
stauracjach hotelowych serwowane są śniadania 
i obiadokolacje podobne do europejskich, oczy-
wiście można też zamówić regionalne potrawy.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w Gambii. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie wg opisu w pokojach 2 - osobowych, 7 lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje oraz obiad w dniach 
3, 4, program turystyczny, przeprawy promowe, 
wodne safari w PN Makasutu, rejs z Banjul do 
Albredy oraz na wyspę James, transfery lotni-

sko - hotel - lotnisko, przejazdy 18-20 os. busem 
(bagażnik na dachu) z klimatyzacją, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, pilota - opiekuna grupy 
podczas zwiedzania Gambii, miejscowego pilo-
ta - opiekuna grupy, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: koszt uczest-
nictwa w programie w terminach wyjeżdzających 
wynosi (lokalne opłaty, w tym bilety wstępu, na-
piwki płatne pilotowi jako pakiet) ok. 190 EUR 
od osoby (w zależności od zakresu uczestnictwa 
w safari w parku Fathala).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebna 1 wolna 
strona w paszporcie.
Wiza. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych.
Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 
nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 

doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

African Pricness 
*****

od 1970 zł

Labranda Coral Beach 
Hotel *****

od 2499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4649 zł

Kod imprezy: GAX

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 5630 10399

13.11 - 21.11 5199 10199

20.11 - 28.11 5499 10020

27.11 - 05.12 5199 9870

04.12 - 12.12 4770 9649

11.12 - 19.12 4649 9449

18.12 - 26.12 5199 9520

25.12 - 02.01 5699 10370

01.01 - 09.01 5399 9699

08.01 - 16.01 5299 10020

15.01 - 23.01 5799 10520

22.01 - 30.01 5799 10520

29.01 - 06.02 5899 10520

05.02 - 13.02 5899 10520

12.02 - 20.02 5899 10520

19.02 - 27.02 5699 10370

26.02 - 06.03 5470 10149

05.03 - 13.03 5399 10020

12.03 - 20.03 5249 9770

19.03 - 27.03 5170 9649

Dopłata za pok. 1 os. od 850 

Wycieczka w wersji de lux, to oprócz 
niezapomnianych doznań związanych 
ze zwiedzaniem i podróżowaniem 
wysokiej klasy hotele (w większości 
4* lub 5* z klimatyzacją). Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Bakau 
i zwiedzanie parku Kachikally z krokodylami. 
Pod czujnym okiem miejscowego przewodnika 
zobaczymy je naprawdę z bliska. Mieszkańcy 
tego regionu wierzą, że te gady przynoszą 
szczęście oraz płodność. Dodatkowo zobaczymy 
niewielkie muzeum poświęcone historii Gambii. 
Przejazd do Brikama, miejscowości słynącej 
z wyrobów rękodzieła afrykańskiego. Wizyta 
na kolorowym targu, pełnym lokalnych arty-
stów rzeźbiących na miejscu figurki oraz maski. 
Możliwość zakupu pamiątek bezpośrednio od 
ich twórców. Przejazd do Rezerwatu Przyrody 
Makasutu, pływanie tradycyjną łodzią w pięknie 

położonym, na brzegu rzeki, lesie galeriowym. 
Spacer po nim będzie okazją do poznania lo-
kalnych drzew i krzewów oraz ich przydatno-
ści do celów leczniczych. Wycieczka łodzią po 
namorzynowych zaroślach odkryje przed nami 
niesamowite bogactwo tego ekosystemu. Na za-
kończenie zwiedzania zjemy lunch składający się 
z typowych potraw gambijskich. Powrót w oko-
lice Banjul, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Tenda-
ba Camp. Zwiedzanie Parku Wodnego Kiang 
West National Park, najbardziej dzikiego terenu 
dorzecza Gambii. Park zamieszkują różne ga-
tunki małp, guźce, antylopy i kilkaset gatunków 
bajecznie kolorowych ptaków (między innymi 
bocian żółtodzioby, wężowiec, kilka gatunków 
zimorodków, czaple, pelikany, kormorany, ibisy, 
kulony, waruga).Czasem widać na brzegach 
warany i  krokodyle. Przeprawa łodziami po 

kanałach parku, obserwacja wiecznie zielonych 
lasów namorzynowych. Mangrowce należą do 
najbogatszych ekosystemów na ziemi, wyróż-
niających się największą produkcją biologiczną. 
Żyjące tu ryby, małże, kraby czy ostrygi stano-
wią pożywienie dla wielu gatunków ptaków i co 
równie ważne, są spiżarnią miejscowej ludności. 
Przerwa na lunch, następnie powrót do hotelu 
na wybrzeżu w okolicach Banjul, kolacja, nocleg.
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu wyruszymy 
w kierunku Giborroh do przejścia granicznego 
z  Senegalem południowym Prowincja Casa-
mance zwana też „spichlerzem Senegalu” ob-
fituje w liczne pola ryżowe, olbrzymie baobaby, 
lasy palmowe, mahoniowce, drzewa kapokowe, 
mangowce i drzewka nerkowca. Po odprawie 
paszportowej przejedziemy na południe, gdzie 
krajobraz jest jeszcze bardziej obfity w zieleń. 
Po drodze zatrzymamy się w Ziguinchor, stolicy 
prowincji Casamance. Miasto zamieszkałe dziś 
głównie przez plemię Diola było kiedyś jednym 
z głównych portów, gdzie chwytano i przemy-
cano niewolników. Charakterystycznym elemen-
tem portowego krajobrazu są liczne kolorowe 
pirogi oraz przy odrobinie szczęścia zobaczymy 
pływające po rzece delfiny. Dziś jest ważnym 
miejscem z  którego eksportuje się orzeszki 
ziemne. Tutejsze uprawy plasują Senegal w gro-
nie największych, światowych producentów. 
Postój na krótki relaks w jednej z restauracji nad 
rzeką. Pobliskie skupiska drzew kapokowych to 
miejsce lęgu licznych rodzin dławigadów afry-
kańskich. Dalej pojedziemy do Mlomp, które 
słynie z piętrowych domów wpisanych na listę 
historycznego dziedzictwa Senegalu. Zwiedzimy 
centrum aktywizacji zawodowej dla samotnych 
kobiet Koukangoume („nadzieja” w  języku 
Diola). Zjemy tam pyszny obiad na bazie sa-

łatki z papai i kurczaka kokosowego podanego 
z  tradycyjnym ryżem regionalnym (cena ok. 
10 EUR/os.). Przejazd w kierunku bajecznego 
Cap Skirring, zakwaterowanie, kolacja i nocleg 
w  hotelu na wybrzeżu Atlantyku. Po drodze 
przejedziemy przez królestwo Oussouye. Ta cie-
sząca się pełną autonomią społeczność, zgodnie 
z animistycznymi zasadami wybiera króla. Król 
oprócz posiadania atrybutów władzy w postaci 
czerwonej szaty i nakrycia głowy faktycznie do-
radza i zarządza. Lokalni policjanci w przypadku 
wątpliwości udają się do króla po poradę. O zwy-
czajach króla dowiemy się na miejscu podczas 
pobytu w Królestwie (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 5  Śniadanie. Cap Skirring to jeden 
z ładniejszych zakątków w Afryce Zachodniej, 
palmy na szerokich, piaszczystych plażach, wioski 
rybackie obfitujące w najlepsze owoce Atlantyku. 
Wycieczka po plaży samochodami 4 x 4 po prze-

W programie: olbrzymie baobaby • sawanny, mangrowce, lasy galeriowe • wodne safari wzdłuż rzeki Gambia - manaty, warany, małpy, ptasi raj 

• energetyzujące, afrykańskie rytmy - plemiona Mandinka i Diola • Oussouye - Królestwo Animistów • piękne budowle w Mlomp 

• rajskie plaże Atlantyku • wypoczynek po zwiedzaniu
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

Gambia – Afryka naturalnie dzika 
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pięknych zakątkach ziemi Diolów. Dowiemy się 
na czym polega miejscowy fetyszyzm, w miarę 
możliwości zgłębimy wiedzę na temat rytuałów 
animizmu, wywodzącego się właśnie z Afryki. 
Zwiedzimy wieś Diembering zbudowaną z cegły 
błotnej zmieszanej z muszlami. Na niewielkiej 
powierzchni jest zarejestrowanych 3500 miesz-
kańców wyznających animizm, chrześcijaństwo 
i  islam, którzy żyją tu w wyjątkowej harmonii 
i zgodzie. Dalej pojedziemy samochodami w kie-
runku ujścia rzeki Casamance. Plaża w tej części 
Senegalu stanowi gładko ubitą, piękną piaszczy-
stą linię brzegową Atlantyku po której można 
jeździć autami niczym po szerokiej autostradzie! 
Przyjrzymy się bliżej bogatemu ekosystemowi 
południa rejonu Casamance, pełnemu wiecznej 
zieleni oraz milionów ostryg. Po południu zje-
my pyszny lunch na bazie owoców morza i ryb 
w lokalnej senegalskiej restauracji lub w formie 
pikniku (ok. 10 EUR/os.). W dalszej części dnia 
będzie okazja zobaczyć miejscowy rynek ręko-
dzieła artystycznego, dokonać zakupu pamiątek 
oraz kartek pocztowych. Na terenie Cap Skirring 
jest też kilka sklepów/galerii sztuki afrykańskiej, 
której wyroby pochodzą praktycznie z całej Afryki 
Zachodniej. Pojedziemy dalej do „Ekoparku Casa-
mance”, który został kilka sezonów temu otwarty 
przy europejskim wsparciu finansowym. Znajdują 
się w nim pięknie opisane rodzime okazy flory 
wraz pieszą ścieżką dydaktyczną edukacyjną. 
Powrót na kolacje i nocleg w hotelu na terenie 
Cap Skirring. (Trasa ok. 65 km).
 Dzień 6  Śniadanie. Dzień wolny, czas na od-
poczynek, rozkoszowanie się naturą i ciepłym 
oceanem. Pilot zaproponuje Państwu imprezy 
dodatkowe, np. wycieczkę quadami po naj-
piękniejszych zakątkach Cap Skirring, przejazd 
przez wydmy, las kapokowy, wieś Kabrusse oraz 

bezkresne plaże przy granicy z Gwineą Bissau. 
Czas ok. 1,5 godz., cena ok. 100 EUR/quad (max 
2 osoby). Wycieczkę wędkarską ok. 4 godz., 
w tym transfer pirogą, sprzęt i przynęty oraz 
przewodnik lokalny, cena przy minimum 2 oso-
bach ok. 50 EUR/os. Na miejscu istnieje także 
możliwość wypożyczenia rowerów (cena ok. 
10 EUR/3 godz., ok. 15 EUR/cały dzień). Kolacja 
i nocleg w hotelu na terenie Cap Skirring.
 Dzień 7  Wcześnie rano po śniadaniu wyjazd 
do Elinkine, gdzie przesiądziemy się na pirogę 
i popłyniemy zwiedzać historyczną wyspę Ca-
rabane. W czasach kolonialnych była faktorią 
handlową. Zobaczymy starą katedrę, dawne ka-
zamaty niewolnicze oraz odbędziemy spacer po 
plaży. Na Carabane nie ma samochodów a czas 
w niektórych miejscach jakby zatrzymał się kilka 
dekad lat temu. Po zwiedzaniu wyspy kontynu-
ujemy pływanie pirogą motorową w kierunku 
kolejnej animistycznej wyspy Ehidje. Zobaczymy 
jak żyją jej zaradni i pracowici mieszkańcy oraz 
jak pozyskuje się wino palmowe jak również 
odwiedzimy ołtarz animistów znajdujący się 
tuż obok katolickiego kościoła pod wezwaniem 
św. Marii Panny z Lourdes. Skosztujemy ostryg 
z pieca (od połowy grudnia) na malowniczej 
plaży a następnie zjemy pyszny lunch (cena ok. 
10 EUR). Możliwość orzeźwiającej kąpieli w czy-
stych wodach rzeki Casamance. Dalej udamy się 
do Katakalousse, skąd będziemy kontynuować 
podróż powrotną autobusem. Powrót na kolację 
i nocleg w hotelu na terenie Cap Skirring. (Trasa 
ok 65 km lądem i 25 km rzeką).
 Dzień 8  Śniadanie, transfer do Gambii. Po 
przyjeździe istnieje możliwość wynajmu pokoju 
hotelowego z prysznicem (za dodatkową dopła-
tą ok. 20 EUR/para) w jednym z hoteli w Banjul, 
jeżeli hotel będzie dysponował wolnymi miej-

scami. Transfer na lotnisko, powrót do Polski. 
Dla klientów, którzy wybrali dodatkowy tydzień 
pobytu w Gambii transfer do wybranego hotelu. 
(trasa ok .210 km)
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Hotele **/***. Pokoje: 2 - osobowe z łazienką 
(prysznic, wc, ręczniki, mydło, czysta pościel, 
szafka, stolik). Wyżywienie: w  restauracjach 
hotelowych serwowane są śniadania kontynen-
talne (kawa, herbata wliczone w cenę) i obia-
dokolacje podobne do europejskich. Podczas 
wycieczki serwowane są często świeże ryby 
i owoce morza jako dania główne. Napoje do 
kolacji dodatkowo płatne.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w Gambii. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w  hotelach wg opisu w  pokojach 
2 - osobowych (z możliwością dostawki), 7 lub 
14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje oraz lunche w dn. 2, 
3, 4, program turystyczny, wodne safari w PN 
Makasutu oraz PN Kiang West, transfery lotni-
sko - hotel - lotnisko, przejazdy 18-20 os. busem 
(bagażnik na dachu) z klimatyzacją, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, pilota - opiekuna grupy 
podczas zwiedzania Gambii, miejscowego pilo-
ta - opiekuna grupy, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu, napiwki 
płatne pilotowi jako pakiet) ok. 135 EUR od 
osoby.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebna 1 wolna 
strona w paszporcie.
Wiza. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych.

Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 
nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Seaview Garden 
***+

od 920 zł

Labranda Coral Beach 
Hotel *****

od 2499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3699 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 4649 8770

13.11 - 21.11 4220 8549

20.11 - 28.11 4499 8349

27.11 - 05.12 4220 8220

04.12 - 12.12 3870 8049

11.12 - 19.12 3699 7849

18.12 - 26.12 4270 7970

25.12 - 02.01 4699 8699

01.01 - 09.01 4430 8070

08.01 - 16.01 4299 8349

15.01 - 23.01 4799 8849

22.01 - 30.01 4799 8849

29.01 - 06.02 4899 8849

05.02 - 13.02 4899 8849

12.02 - 20.02 4899 8849

19.02 - 27.02 4699 8699

26.02 - 06.03 4499 8520

05.03 - 13.03 4399 8349

12.03 - 20.03 4399 8199

19.03 - 27.03 4220 8049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4699 

Dopłata za pok. 1 os. od 829 

Kod imprezy: GAM
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W programie: Gwinea Bissau - wspaniała przyroda, kolonialna architektura • archipelag Bijagos - ponad 80 wysepek rozrzuconych na Atlantyku, 
dziewicze pejzaże, unikatowa kultura, rytualne stroje, maski - wizyta u przyjaznych animistów • wypoczynek na Cap Skirring na jednej 
z najpiękniejszych plaż zachodniej Afryki • lot awionetką nad archipelagiem Bijagos
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu krótkie zwiedzanie 
miasta Banjul, stolicy Gambii. Podczas przejaz-
du przez centrum zobaczymy między innymi, 
Łuk Triumfalny oraz jeden ze słynnych afrykań-
skich targów Albert Market lub Senegambia 
Craft Market lub Brikama. Możliwość zakupu 
pamiątek i wyrobów rękodzieła afrykańskiego. 
W czasie zwiedzania nasz przedstawiciel wyrobi 
grupie wizy do Gwinei Bissau (dodatkowo płat-
na, ok 80 EUR/os.). Wyjazd z Banjul w kierunku 
granicy z  południowym Senegalem. W  cza-
sie podróży przez 3  kraje: Gambię, Senegal 

i Gwineę Bissau będziemy mogli obserwować 
zarówno zmienność krajobrazu jak i zabudowy 
tych trzech byłych kolonii: brytyjskiej, francu-
skiej i  portugalskiej. Po drodze zatrzymamy 
się w Ziguinchor, stolicy prowincji Casamance. 
Miasto zamieszkałe dziś głównie przez plemię 
Diola było kiedyś jednym z głównych portów, 
gdzie chwytano i przemycano niewolników. Po-
stój w jednej z restauracji nad rzeką. Przejazd 
w kierunku bajecznego Cap Skirring, zakwate-
rowanie, kolacja i nocleg w hotelu na wybrzeżu 
Atlantyku. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 3  Cap Skirring to wymarzone miejsce 
do odpoczynku, palmy na szerokich, piasz-
czystych plażach, wioski rybackie obfitujące 
w najlepsze owoce Atlantyku, wyprostowane jak 
struna, piękne kobiety noszące z gracją kosze 

egzotycznych owoców na głowie. Po śniadaniu 
wycieczka, rajd samochodami 4 x 4 po prze-
pięknych zakątkach ziemi Diolów. Dowiemy się 
na czym polega miejscowy fetyszyzm, w miarę 
możliwości zgłębimy wiedzę na temat rytuałów 
animizmu, wywodzącego się właśnie z Afryki. 
Dodatkowo podczas kolejnej wycieczki popły-
niemy na rejs pirogą po lesie namorzynowym 
na wyspę Ehidje. Przyjrzymy się bliżej temu 
bogatemu ekosystemowi, pełnemu wiecznej 
zieleni oraz milionów ostryg. Zobaczymy jak 
żyją i pracują miejscowi rybacy, odwiedzimy 
miejscową szkołę, a na koniec spróbujemy nie-
powtarzalnego wina palmowego, w produkcji 
którego specjalizują się Diolowie. Czas wolny na 
popołudniowy relaks. Kolacja i nocleg w hotelu. 
(Trasa ok. 40 km).

 Dzień 4  Śniadanie. Dzień wolny, czas na od-
poczynek, rozkoszowanie się naturą i ciepłym 
oceanem. Fakultatywnie możliwość wykupienia 
wycieczki quadami po najpiękniejszych zakąt-
kach okolic Cap Skirring takich jak wydmy, las 
kapokowy, wieś Kabrusse oraz bezkresna plaża 
przy granicy z Gwineą Bissau. Czas ok. 2 godz., 
cena ok. 100 EUR/quad. Wycieczka wędkar-
ska, ok. 4 godz., w tym transfer pirogą, sprzęt 
i przynęty oraz przewodnik lokalny, cena przy 
minimum 2 osobach ok. 50 EUR/os. Na miejscu 
możliwość wypożyczenia rowerów (cena ok. 
15 EUR/cały dzień). Kolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd w kierunku Bis-
sau, stolicy Gwinei Bissau. Podróż na południe 
odkryje przed nami coraz bujniejszą roślinność, 
lasy palmowe, namorzynowe, urokliwe rzeki. 

Gwinea Bissau, Senegal, Gambia 
 – Polinezja Atlantyku

GWINEA
BISSAU

Banjul

SENEGAL

SENEGAL

GAMBIA

Ziguinchor

Cap
Skirring

Bissau

Sao Domingo

ARCHIPELAG
BIJAGOS

Wyspa Boloma

Boloma

Wyspa Bubaque
Wyspa Roxa

G
w

in
ea

Niepowtarzalny klimat tropikalnego 
raju, oryginalna kuchnia oparta na 
świeżych rybach, dzikie plemiona 
z wciąż żywą kulturą to wszystko 
czeka w Gwinei Bissau. Zapraszamy 
Państwa na Bijagos.

Maciej Czapski
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

16
dni

9
dni

lub
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W drodze do stolicy przejedziemy przez mia-
sto Sao Domingo oraz Ingore. Są to typowe 
miasteczka gwinejskie, gdzie raz w tygodniu 
odbywa się tradycyjny targ zwany „lumo”. Mia-
sto Bissau to przede wszystkim pozostałości po 
uroczej, kolonialnej architekturze, ale również 
gwarny, afrykański targ. Odmienność Gwinei 
Bissau od północnych sąsiadów określa dodat-
kowo jej kreolski charakter. Po drodze do portu 
miniemy lotnisko, Zgromadzenie Narodowe, 
wille kolonialne, stadion piłkarski, pałac prezy-
dencki, zabudowania starego miasta, katedrę 
oraz Pałac Sprawiedliwości. W miarę możliwo-
ści w centrum miasta czas wolny na obiad lub 
zakupy. Następnie udamy się do portu, skąd po-
płyniemy łodzią motorową na Wyspy Bijagos. 
Jest to jedno z niewielu już niekomercyjnych 
miejsc na świecie, którego uroda porównywana 
jest przez podróżników i badaczy do odległych 
archipelagów Polinezji. Do ukrytych ok. 60 km 
od stałego lądu Gwinei Bissau wysp rzadko tra-
fiają nieliczni turyści.Zakwaterowanie na wyspie 
Bubaque lub Rubane, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 
250 km - lądem i ok. 70 km - oceanem).
 Dzień 6  Po śniadaniu wycieczka łodzią 
na dwie z wysp archipelagu. W zależności od 
pogody, prądów, fal oraz godzin pływów oce-
anicznych kapitan oraz pilot zdecydują o wy-
borze wysp. Może to być np. dawna stolica Bo-
lama, portowa Bubaque, Rubane, Canhabaque 
(Roxa), Soga lub inne. Podczas spaceru między 
zachwycającymi krajobrazami natury, odwiedzi-
my typową wioskę na archipelagu. Archipelag 
Bijagos, jedna z największych atrakcji Afryki 
Zachodniej, został uformowany z piasków nano-
szonych przez rzekę Geba, lawy z wulkanicznych 
wysp Zielonego Przylądka i nieustanne pływy 
oceaniczne. Można tu spotkać wiele gatunków 
zwierząt, niesamowite bogactwo ryb i ssaków 
morskich np. unikalne hipopotamy słonowod-
ne. Mieszkańcy archipelagu Bijagos zachowali 
w dużym stopniu pierwotny, oparty na rolnic-
twie i rybołówstwie tryb życia. Ze względu na 
oddalenie od lądu, ludzie żyją tu w swoistej 
izolacji, kultywują odrębne tradycje. Kobiety 
podczas obrzędów noszą spódnice ze słomy, 
a rytualne tańce odbywają się w maskach. Do 
ciekawostek należy zaliczyć fakt, że w niektó-
rych miejscach panuje tu tradycja matriarchatu 
(kobiety wybierają mężczyzn). W trakcie dnia 
możliwość zamówienia smacznego i obfitego 
lunchu na bazie lokalnych ryb w  barze nad 
brzegiem oceanu (płatny dodatkowo ok. 12 
EUR na osobę), po południu powrót do hotelu, 
kolacja, nocleg. W przypadku zgody lokalnych 
mieszkańców, dla chętnych, za dodatkową 
opłatą, możliwość zamówienia prezentacji ich 

lokalnych występów folklorystycznych, tańców 
i rytmów muzycznych w hotelu lub w plenerze. 
 Dzień 7  Po śniadaniu dzień wolny na plażo-
wanie i indywidualne zwiedzanie wyspy. Istnieje 
możliwość wykupienia wycieczki fakultatywnej 
w hotelu - 15 minutowy lot nad archipelagiem 
Bijagos awionetką w przypadku dostępności 
danego dnia samolotu na wyspie Bubaque 
gdzie jest lotnisko, cena wycieczki od 100 EUR 
uzależniona jest od ilości uczestników (max 
3 osoby na jeden lot) lub na wyprawy wędkar-
skie zarówno profesjonalne i amatorskie (koszt 
ustalany indywidualnie przez klub wędkarski). 
Kolacja i nocleg na wyspie.
 Dzień 8  Po śniadaniu przeprawa łodzią mo-
torową do Bissau, następnie droga powrotna 
do Banjul. Po przyjeździe istnieje możliwość 
wynajmu pokoju hotelowego z prysznicem (za 
dodatkową dopłatą ok. 20 EUR/para) w jednym 
z hoteli w Banjul, jeżeli hotel będzie dyspono-
wał wolnymi miejscami. Transfer na lotnisko, 
powrót do Polski. Dla klientów, którzy wybrali 
dodatkowy tydzień pobytu w Gambii transfer 
do wybranego hotelu. (Trasa ok. 70 km - łodzią 
po oceanie i ok. 300 km - lądem).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Ze względu na specyfikę wycieczki będziemy 
pływać łodzią motorową oraz pirogą po oceanie. 
Dlatego też program ten rekomendujemy szcze-
gólnie dla osób dorosłych i nie cierpiących na 
chorobę morską (podróż na falach może wiązać 
się z pewnym dyskomfortem). 
Prosimy o właściwe zabezpieczenie sprzętu, 
dokumentów oraz innych wartościowych rzeczy. 
Możliwość zabrania tylko niewielkich, wygod-
nych do przenoszenia bagaży podręcznych, 
kurtek wiatrochronnych, klapek aby móc przejść 
kilka kroków przez wodę, wygodnych ubrań 
wraz z zawiązywanym pod brodą nakryciem 
głowy, kremów z wysokim filtrem. Bagaż głów-
ny zostaje w mieście Bissau pod opieką naszego 
przedstawiciela. 
Niniejszy program obejmuje zwiedzanie miejsc 
niekomercyjnych, w  związku z  tym niektóre 
punkty programu będziemy realizować z po-
działem na mniejsze grupy. Gwinea Bissau to 
jeden z najrzadziej odwiedzanych przez tury-
stów krajów świata. Cechuje go przede wszyst-
kim dziewicza przyroda, w większości miejsc nie 
tknięta cywilizacją. 
Do Gwinei Bissau i Senegalu prosimy zabrać EUR.
HOTELE
Hotele **/***. Pokoje: 2 - osobowe z  łazienką 
(prysznic, WC, szafka, stolik). Hotele na objeździe 
nie mają oficjalnej kategoryzacji. Pokoje wyposa-

żone są w podstawowe udogodnienia: łazienkę 
z dostępem do bieżącej, prysznic, WC, szafkę, 
stolik. Nie posiadają klimatyzacji. Może zdarzyć 
się że w nocy już od 22:00-7:00 oraz w ciągu dnia 
od 11:00-18:00 nie będzie prądu. (w niektórych 
obiektach pracują generatory, nie ma stałego 
dostępu do elektryczności.) Ze względu na nie-
wielką bazę hotelową w skrajnych przypadkach 
Rainbow zastrzega sobie prawo do zakwaterowa-
nia grupy w kilku hotelach leżących niedaleko od 
siebie. Wyżywienie: w restauracjach hotelowych 
serwowane są śniadania kontynentalne (kawa, 
herbata wliczone w cenę) i obiadokolacje podob-
ne do europejskich. Podczas wycieczki serwowa-
ne są głównie świeże ryby i owoce morza jako da-
nia główne. Napoje do kolacji dodatkowo płatne.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w Gambii. Opisy hoteli w sekcji„Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach wg opisu w pokojach 2 - osobowych 
(z możliwością dostawki), 7 lub 14 rozpoczętych 
dób hotelowych, wyżywienie: śniadania i obia-
dokolacje, program turystyczny, w tym rejs pi-
rogą, przeprawy na Wyspach Bijagos, wycieczka 
jeepami 4 x 4, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
przejazdy 18-20 os. busem (bagażnik na dachu) 
z klimatyzacją, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, pilota - 
opiekuna grupy podczas zwiedzania Senegalu, 
Gambii i Gwinei Bissau, miejscowego pilota - 
opiekuna grupy, przewodników lokalnych, ubez-
pieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu i napiwków. Koszt uczestnictwa w pro-
gramie (lokalne opłaty, w tym bilety wstępu) 
ok. 90 EUR/os., wizy do Gwinei ok. 80 EUR/os.. 
Napiwki, tragarze ok. 45 EUR/os.. Łącznie ok. 
215 EUR płatne pilotowi jako pakiet.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebne 3 wolne 
strony w paszporcie.
Wizy. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych.

Wiza gwinejska: wyrabiana będzie podczas 
trwania wycieczki, koszt ok. 80 EUR/os. 
Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 
nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Ocean Bay 
*****

od 870 zł

African Pricness 
*****

od 1970 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4070 zł

Kod imprezy: GSB

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 4849 9270

13.11 - 21.11 4999 9070

20.11 - 28.11 4820 8899

27.11 - 05.12 4670 8799

04.12 - 12.12 4620 8599

11.12 - 19.12 4070 8349

18.12 - 26.12 4570 8470

25.12 - 02.01 5069 9220

01.01 - 09.01 4749 8599

08.01 - 16.01 4519 8899

15.01 - 23.01 5299 9399

22.01 - 30.01 5220 9399

29.01 - 06.02 5449 9399

05.02 - 13.02 5220 9399

12.02 - 20.02 5220 9399

19.02 - 27.02 5120 9220

26.02 - 06.03 4899 9020

05.03 - 13.03 4770 8899

12.03 - 20.03 4999 8699

19.03 - 27.03 4570 8549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5070 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Gwinea Bissau - wspaniała przyroda • archipelag Bijagos - ponad 80 rajskich wysp rozrzuconych na Atlantyku, dziewicze plaże, 
unikatowa kultura, rytualne stroje, maski - wizyta u przyjaznych animistów • odpoczynek na pięknych plażach archipelagu

• lot awionetką nad Bijagos
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Gambii

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku, na stanowisku 
Rainbow, przelot samolotem czarterowym do 
Banjul. Przylot, transfer do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg w Banjul. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu wyjazd z  Banjul 
w kierunku granicy z południowym Senegalem. 
W czasie podróży przez 3 kraje: Gambię, Senegal 
i Gwineę Bissau będziemy mogli obserwować 
zarówno zmienność krajobrazu jak i zabudowy 
tych trzech byłych kolonii: brytyjskiej, francu-
skiej i portugalskiej. Późnym popołudniem do-
trzemy do stolicy Gwinei Bissau miasta Bissau. 
Następnie udamy się do portu, skąd popłynie-
my łodzią motorową na Wyspy Bijagos. Jest to 
jedno z niewielu już niekomercyjnych miejsc na 

świecie, którego uroda porównywana jest przez 
podróżników i badaczy do odległych archipela-
gów Polinezji. Do ukrytych ok. 60 km od stałego 
lądu Gwinei Bissau wysp rzadko trafiają turyści. 
Zakwaterowanie na wyspie Bubaque lub Ruba-
ne, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 300 km - lądem 
i ok. 70 km - oceanem).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyprawa na wyspę 
Bubaque, w programie wizyta w jednej z oko-
licznych wiosek, przejazd smochadami 4X4 lub 
tuk tukami na dziewiczą plażę w miejscowości 
Brousse. Czas na plażowanie i relaks. W Brousse 
są dwie restauracje, w których można zamówić 
pyszny lunch. Po południu powrót do hotelu. 
Czas wolny. Kolacja i nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu wypłynięcie na półd-

niową wycieczkę na wyspy południowe. Cztery 
małe wyspy: Meio, Jao Vieira, Poilao i Cavalo 
tworzą Gwinejski Morski Park Narodowy, który 
jest obszarem ochronnym dla żółwi słonowod-
nych i niektórych ptaków wędrownych. Park jest 
integralną częścią Rezerwatu Biosfery i został 
ogłoszony „Prezentem dla Ziemi” przez WWF 
w  2001 roku. Dzika roślinność jest podobna 
do innych wysp, są namorzyny, lasy palmowe, 
baobaby, drzewa kapokowe, a wyspa Poilão 
uważana jest za trzecie najważniejsze miejsce 
na świecie pod względem gniazdowania żółwi 
morskich. Wyspy te mają sakralne znaczenie 
dla lokalnej społeczności Bijagosów, są mało 
dostępne i rzadko odwiedzane przez zagranicz-
nych podróżników. Podczas wycieczki proponu-

jemy spacer po wyspie Meio, piknik i plażowanie 
na jej bajecznych plażach. Powrót do hotelu, 
czas wolny, kolacja i nocleg.
 Dzień 5-6  Śniadanie. Dzień wolny. Czas na 
relaks, plażowanie, kąpiele wodne. Możliwość 
skorzystania z  lokalnych atrakcji takich jak: 
Połów ryb atlantyckich z przewodnikiem węd-
karskim (dla profesjonalistów lub amatorów) 
to cena od 50 EUR za pół dnia. Hotel dyspo-
nuje sprzętem wędkarskim firm: Ioda, Shimano, 
Penn. Dla profesjonalnych wędkarzy możliwe są 
wszystkie metody łowienia t.j. jigging, spinning, 
trolling, połowy brzegowe. Wędkarze zanoto-
wali następujące rekordy połowów: Kobia 44 kg, 
Tarpon 120 kg, Barrakuda 36 kg, Karaks 20 kg, 
i rekin 300 kg. Dla chętnych możliwa jest wy-

Gwinea Bissau – Slow life Bijagos

Banjul
GAMBIA

Senegal

GWINEA BISSAU

Bissau

 Bijagos

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

16
dni

9
dni

lub
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cieczka na wyspę hipopotamów morskich Oran-
go cena od 100 EUR/os.. Przelot awionetką nad 
archipelagiem 15 minut cena od 100 EUR/os., 
banan wodny, masaże itd. Wieczorem kolacja.
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka na wyspę 
Canhabaque gdzie spacerem przejdziemy po 
dziewiczym afrykańskim buszu aby dotrzeć do 
malowniczej wioski i spotkać jej niezwykłych 
mieszkańców. W ciągu dnia możliwy jest rów-
nież spacer z lokalnym przewodnikiem po wy-
spie Rubane, wieczorem energetyczny występ 
folklorystyczny. Kolacja i nocleg.
 Dzień 8  Po śniadaniu przeprawa łodzią mo-
torową do Bissau, następnie droga powrotna do 
Banjul. Po przyjeździe w zależności od rozkładu 
istnieje możliwość wynajmu pokoju hotelowego 
z prysznicem (za dodatkową dopłatą ok. 20 EUR/
para) w jednym z hoteli w Banjul, jeżeli hotel bę-
dzie dysponował wolnymi miejscami. Transfer na 
lotnisko, powrót do Polski. Dla klientów, którzy 
wybrali dodatkowy tydzień pobytu w Gambii 
transfer do wybranego hotelu. (Trasa ok. 70 km 
- łodzią po oceanie i ok. 300 km - lądem).
 Dzień 9  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Ze względu na specyfikę wycieczki będziemy 
pływać łodzią motorową oraz pirogą po oceanie. 
Dlatego też program ten rekomendujemy szcze-
gólnie dla osób dorosłych i nie cierpiących na 
chorobę morską (podróż na falach może wiązać 
się z pewnym dyskomfortem). 
Prosimy o właściwe zabezpieczenie sprzętu, 
dokumentów oraz innych wartościowych rzeczy. 
Możliwość zabrania tylko niewielkich, wygod-
nych do przenoszenia bagaży podręcznych, 
kurtek wiatrochronnych, klapek aby móc przejść 
kilka kroków przez wodę, wygodnych ubrań 

wraz z zawiązywanym pod brodą nakryciem 
głowy, kremów z wysokim filtrem. Bagaż głów-
ny zostaje w mieście Bissau pod opieką naszego 
przedstawiciela. 
Niniejszy program obejmuje zwiedzanie miejsc 
niekomercyjnych, w  związku z  tym niektóre 
punkty programu będziemy realizować z po-
działem na mniejsze grupy. Gwinea Bissau to 
jeden z najrzadziej odwiedzanych przez tury-
stów krajów świata. Cechuje go przede wszyst-
kim dziewicza przyroda, w większości miejsc nie 
tknięta cywilizacją. 
Do Gwinei Bissau i Senegalu prosimy zabrać EUR.
HOTELE
Hotele **/***. Pokoje: 2 - osobowe z łazienką 
(prysznic, WC). Hotele na objeździe nie mają 
oficjalnej kategoryzacji. Pokoje wyposażone 
są w  podstawowe udogodnienia: łazienkę 
z dostępem do bieżącej, prysznic, WC, szafkę, 
stolik. Nie posiadają klimatyzacji. Może zdarzyć 
się że w nocy już od 22:00-7:00 oraz w ciągu 
dnia od 11:00-18:00 nie będzie prądu. (w nie-
których obiektach pracują generatory, nie ma 
stałego dostępu do elektryczności). Ze wzglę-
du na niewielką bazę hotelową w  skrajnych 
przypadkach Rainbow zastrzega sobie prawo 
do zakwaterowania grupy w kilku hotelach le-
żących niedaleko od siebie. Wyżywienie: w re-
stauracjach hotelowych serwowane są śniadania 
kontynentalne (kawa, herbata wliczone w cenę) 
i obiadokolacje podobne do europejskich. Pod-
czas wycieczki serwowane są głównie świeże 
ryby i owoce morza jako dania główne. Napoje 
do kolacji dodatkowo płatne.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
prze dłużenia wycieczki o tydzień pobytu 
w Gambii. Opisy hoteli w sekcji „Wypo czynek 
- Gambia” i w systemie rezerwacyjnym R.pl. 

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach wg opisu w pokojach 2 - osobowych 
(z możliwością dostawki), 7 lub 14 rozpoczętych 
dób hotelowych, wyżywienie: śniadania i obia-
dokolacje, program turystyczny, w tym rejs pi-
rogą, przeprawy na Wyspach Bijagos, wycieczka 
jeepami 4 x 4, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
przejazdy 18-20 os. busem (bagażnik na dachu) 
z klimatyzacją, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, pilota - 
opiekuna grupy podczas zwiedzania Senegalu, 
Gambii i Gwinei Bissau, miejscowego pilota - 
opiekuna grupy, przewodników lokalnych, ubez-
pieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(lokalne opłaty, w tym bilety wstępu, wiza do 
Gwinei Bissau, napiwki) ok. 220 EUR/os. płatne 
pilotowi jako pakiet.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Potrzebne 3 wolne 
strony w paszporcie.
Wizy. W roku 2013 został zniesiony obowią-
zek wyrabiania wiz gambijskich dla obywateli 
Polski. Od połowy roku 2015 obywatele polscy 
podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy 
niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentem 
uprawniającym do przekroczenia granicy jest 
polski paszport. Mimo zniesienia obowiązku 
wizowego konieczne jest uzupełnienie danych 
paszportowych w rezerwacji (numer i data waż-
ności paszportu), ponieważ jest to niezbędne do 
przygotowania list granicznych.
Wiza gwinejska: wyrabiana będzie podczas 
trwania wycieczki, koszt ok. 80 EUR/os. 

Szczepienia. Żadne szczepienia nie są wyma-
gane. Miejsca, które odwiedzamy praktycznie 
nie są zagrożone przez takie choroby jak żółta 
febra. WHO informuje jednak o profilaktycznych 
szczepieniach przeciwko żółtej febrze (jeden 
zastrzyk na 10 lat). Wyjątek stanowią klienci, 
którzy przybywają z  krajów zagrożonych tą 
chorobą, wtedy wymagane jest szczepienie. 
W  rejonie Senegalu, Gambii i  Gwinei Bissau 
zalecana jest profilaktyka antymalaryczna (leki 
doustne, dodatkowo polecamy zabranie repe-
lentów ze środkiem DEET, ubrań zakrywających 
ciało, szczególnie wieczorami i w nocy).

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

Holiday Beach Club 
***

od 570 zł

Senegambia 
***+

od 1099 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4570 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 14.11 5649 10270

13.11 - 21.11 5220 10070

20.11 - 28.11 5399 9870

27.11 - 05.12 5199 9699

04.12 - 12.12 4899 9520

11.12 - 19.12 4570 9299

18.12 - 26.12 5120 9399

25.12 - 02.01 5599 10199

01.01 - 09.01 5320 9570

08.01 - 16.01 5299 9870

15.01 - 23.01 5820 10399

22.01 - 30.01 5820 10399

29.01 - 06.02 5820 10399

05.02 - 13.02 5820 10399

12.02 - 20.02 5820 10399

19.02 - 27.02 5720 10220

26.02 - 06.03 5499 10020

05.03 - 13.03 5349 9870

12.03 - 20.03 5170 9649

19.03 - 27.03 5099 9520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5570 

Dopłata za pok. 1 os. od 810 

Kod imprezy: GSM

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Ghana i Togo – Złote wybrzeże 
W programie: Ghana - burzliwa historia złotego kruszcu • PN Kakum - spacer po wiszących mostach • step, sawanna, wodospady 

• słonie, hipopotamy, krokodyle - safari w PN Mole • wieżowe domy w Togo • wypoczynek nad Zatoką Gwinejską

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow, 
przelot samolotem charterowym do Akry (przez 
Paryż lub Amsterdam), transfer do hotelu, za-
kwaterowanie, kolacja i nocleg. Rozkład lotów 
jest orientacyjny i może ulec zmianie. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na: r.pl/rozklady
 Dzień 2  Po śniadaniu odwiedzimy konsulat 
Togo w celu uzyskania wiz (koszt około 63 euro/
os.). Zwiedzanie stolicy Ghany, Akry. Zobaczy-
my mauzoleum Kwame Nkrumaha poświęcone 
pierwszemu prezydentowi niepodległej Ghany, 
Łuk Niepodległości, główne arterie miasta oraz 
budynki rządowe. Odwiedzimy lokalny bazar 
z rękodziełem. Następnie zapraszamy na krótki 
spacer po dzielnicy Jamestown gdzie przyjrzy-
my się jak wpływy brytyjskie, holenderskie, 

skandynawskie, afrykańskie a nawet brazylij-
skie ukształtowały dzisiejszą Accrę. Po krótkim 
odpoczynku w  antykwariacie udamy się do 
centrum miasta. Czas na lunch a następnie czas 
wolny na głównej ulicy handlowej - Oxford Stre-
et. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 3  Wcześnie rano wyjazd w kierunku 
Parku Narodowego Kakum, jedynego parku 
w Afryce z tzw. „canopy walkway”, czyli mo-
stami z liany rodem z filmów Indiany Jones’a, 
zawieszonymi blisko 40 m nad ziemią! W parku 
żyje 40 gatunków ssaków, między innymi słonie, 
antylopy czy lamparty. Spacer po mostach z lia-
ny zajmie ok. 1,5-2 godz. Następnie przejazd do 
miejscowości Cape Coast. Miasto zlokalizowane 
nad Zatoką Gwinejską, wpisane na listę świa-
towego dziedzictwa kultury UNESCO, którego 

symbolem jest majestatyczny zamek Cape Co-
ast. Wybrzeże Ghany zostało odkryte w XV w. 
przez Portugalczyków. Później rozwijali je Ho-
lendrzy, Szwedzi i Brytyjczycy. Było to dawne 
miejsce handlu niewolnikami oraz olbrzymimi 
ilościami złota. Bogactwo Ghany w  kruszec 
ściągało później wielu Europejczyków, którzy 
dorabiali się tu ogromnych fortun. Rodziło to 
także wiele konfliktów, stąd zamek i miasto, 
jako miejsce targowe, przechodziło często z rąk 
do rąk. Szacuje się, że w XVI w., aż 35% handlu 
złotem odbywało się na terenie dzisiejszej Gha-
ny. Po zwiedzaniu krótki relaks nad oceanem 
a następnie przejazd do hotelu, obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Wcześnie rano udamy się na północ, 
do królewskiego Kumasi. Zwiedzanie drugiego, 

co do wielkości miasta Ghany, zwanego też mia-
stem-ogrodem. Jest to stolica kraju ludu Aszanti 
- handlującego niegdyś złotem, które stworzyło 
monarchię obejmującą terytoria wykraczające 
poza obszar Ghany. Do dzisiaj ciągłość władzy 
królewskiej została zachowana, choć sprowa-
dzona jest już do roli czysto reprezentacyjnej. 
Symbolem władcy jest „Złoty Stolec”, czyli 
tron władców Aszanti. Sam król posiada tytuł 
„Kumasehene”, czyli władca miasta Kumasi. 
W czasie zwiedzania miasta odwiedzimy dawny 
pałac królewski będący obecnie muzeum historii 
Aszanti oraz centrum kultury ludowej, gdzie od-
wiedzimy muzeum etnograficzne. Kolacja i noc-
leg w hotelu. (Trasa ok. 350 km). W tym dniu 
możliwa realizacja części przejazdu w kierunku 
Parku Narodowego Mole.
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 Dzień 5  Śniadanie. Wcześnie rano wyjazd 
z Kumasi w kierunku Parku Narodowego Mole 
słynącego z licznie reprezentujących go słoni. 
Poza słoniami są tu hipopotamy, bawoły, ze-
bry, hieny, buszboki, wiele gatunków antylop, 
np. oribi, koby czy dujkery. Ponadto można tu 
spotkać wiele gatunków ptaków. Do najcie-
kawszych należą: orzeł wojownik zbrojny oraz 
ciekawie ubarwiony ptak z rodziny bocianowa-
tych: żabiru afrykański. Cała trasa tego dnia 
liczy ok. 380 km i wiedzie przez tereny rolni-
cze Ghany. W połowie drogi zatrzymamy się 
w Baobeng-Fiema, by zobaczyć sanktuarium 
małp. Małpy są tu objęte specjalnym tabu, które 
zakazuje ich zabijania. Ponieważ są uważane za 
wysłanników boga Daworoh, przysługuje im tu 
specjalny status, który wymaga organizacji im 
oficjalnego pogrzebu. Wokół rezerwatu nie ma 
ogrodzeń. Będzie to okazja, by zobaczyć gere-
zy (ssaki z rodziny naczelnych makakowatych 
- colobus), a następnie w pobliskim Kintampo 
podziwiać piękne wodospady. Postój przy wo-
dospadach pozwoli się Państwu zrelaksować 
i odetchnąć podczas przejazdu. Przyjazd do 
hotelu, kolacja, nocleg.
 Dzień 6  Wcześnie rano safari i  zwiedza-
nie z  przewodnikiem Parku Mole, śniadanie, 
a następnie krótki przejazd do Larabangi. Jest 
to miejsce słynące z  oryginalnego meczetu 
zbudowanego z  wybielonego mułu. Uznany 
za jeden z  afrykańskich cudów architektury 
jest najstarszym meczetem w Ghanie i jednym 
z najstarszych w Afryce Zachodniej. Zbudowa-
ny w pierwszej połowie XV w. do dziś zachował 
swój pierwotny wygląd. Ciekawostką jest fakt 
że każdego roku przechodzi on renowację po 
porze deszczowej, która niszczy go regularnie. 
Wierni obowiązkowo uzupełniają ubytki gliny 
i w ten sposób budowla mogła przetrwać wieki. 
Następnie przejazd do ważnego dla kraju miasta 
Tamale, które liczy ponad pół miliona mieszkań-
ców, a tym samym jest trzecim, co do wielkości 
miastem Ghany. Zlokalizowano je na szlaku 
dawnych, najważniejszych dróg handlowych. 
Obecny główny rynek miasta jest kontynuacją 
wielowiekowych tradycji. Zakwaterowanie, ko-
lacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd z Tamale do 
Yendi. Historia Yendi związana jest ze średnio-
wiecznym królestwem Dagomby - ludu za-
mieszkującego dorzecza rzeki Wolty. Dzisiejszy 
lud Dagomba, jako grupa etniczna liczy blisko 
milion ludzi. Obecni mieszkańcy są głównie 
wyznawcami animizmu. W  czasie przejazdu 
krótki postój i odwiedziny w typowej osadzie 
ludu. Przejazd dalej do granicy z Togo, formal-
ności graniczne i przyjazd do miejscowości Kara. 
Cały region Kara wpisano na listę światowego 

dziedzictwa kultury UNESCO. Kolacja i nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie regionu 
Kara. Przejazd do Koutammakou. Jest to rejon 
północnego Togo, na terenie którego żyje plemię 
Batammariba. Jako grupa etniczna słyną z bu-
dowy charakterystycznych wieżowych domów 
z błota - nazywanych takienta, które są jednocze-
śnie jednym z symboli kraju. Ludzie Batammariba 
żyją od wieków w harmonii z naturą na pagór-
kowatym terenie liczącym 50 tys. ha. Następnie 
przejazd do Sokode. Drugie pod względem 
wielkości miasto Togo leży na przecięciu szla-
ków handlowych z Burkiną Faso oraz Beninem. 
Ważnym elementem lokalnego folkloru są różne 
tańce ceremonialne okolicznych ludów z grupy 
Kotokoli. Przed kolacją będziemy uczestniczyć 
w tzw. tańcu koni, gdzie zobaczmy jak jeźdźcy 
na kolorowo wystrojonych koniach wykonują 
różne figury przy rytmach afrykańskich bębnów. 
Po zakwaterowaniu i kolacji, późnym wieczorem 
udamy się do okolicznej wioski na tzw. taniec 
ognia. Kolacja i nocleg (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd przez mia-
sto Atapkame do Lome, stolicy Togo. W czasie 
drogi będziemy pokonywać malownicze góry 
Akwapim. Popołudniu dotrzemy do stolicy i od-
wiedzimy słynny targ fetyszy (voodoo market). 
Zakwaterowanie w hotelu na obrzeżach Lome, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedza-
nia Lome: wielki bazar z rękodziełem (ostatnia 
możliwość zakupu pamiątek!), wizyta w neo-
gotyckiej katedrze katolickiej oraz relaks na 
nadmorskiej promenadzie. Przejazd z Lome do 
granicy z Ghaną, następnie do stolicy Ghany 
Akry na lotnisko. Późnym popołudniem odpra-
wa na lotnisku oraz wylot do Polski z przesiadką 
w Paryżu lub Amsterdamie.
 Dzień 11  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele ***. Pokoje: wygodnie urządzone, 2 - oso-
bowe z łazienką (prysznic lub wanna, wc, ręcz-
niki). Wyżywienie: w restauracjach hotelowych 
serwowane są śniadania i obiadokolacje podobne 
do europejskich, oczywiście można też zamówić 
regionalne potrawy
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką w Paryżu lub Am-
sterdamie), opłaty lotniskowe, wizę do Ghany, 
zakwaterowanie w hotelach wg opisu w poko-
jach 2 - osobowych (z możliwością dostawki), 
9 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje, program turystycz-
ny, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, obsługę 

polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, pilota - opiekuna grupy 
podczas zwiedzania, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy do Togo 
(ok. 63 EUR), biletów wstępu i napiwków. Koszt 
uczestnictwa w programie (opłaty, w tym bilety 
wstępu oraz napiwki) ok. 240 EUR/os.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Ghany. Przy wjeździe do Ghany ko-
nieczne jest posiadanie wizy oraz tzw. żółtej 
książeczki poświadczajacej odbyte szczepienia. 
Wymagane dokumenty:
- Paszport (ważny min. 6 miesięcy dłużej niż 
planowana data wyjazdu);
- 1 x wydrukowany w kolorze i podpisany wnio-
sek wizowy - Uwaga - akceptowany jedynie 
wniosek wypełniony elektronicznie,
- Międzynarodowa książeczka szczepień ze 
szczepionką przeciw żółtej febrze - kopia; 
- Wyciąg z konta w języku angielskim potwier-
dzający aktualnie posiadane środki na pobyt 
w Ghanie. Uwaga -  dokument jest niezbędny, 
bez niego nie uzyskamy wizy; 
- zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie 
(obowiązkowo w j. angielskim), w przypadku 
emerytów- kserokopia legitymacji emeryta, 
w przypadku uczniów/studentów- kserokopia 
legitymacji szkolnej/studenckiej. 
Rainbow będzie pośredniczyło w  uzyskaniu 
wizy do Ghany.  Wymagane dokumenty i zdjęcia 
muszą zostać wysłane do działu Wiz Rainbow 
do Warszawy (Al. Jana Pawła II 52/54) na 30 dni 
przed wylotem. O szczegóły zapytaj swojego 
opiekuna wycieczki lub agenta, u którego do-
konywałeś rezerwację. 
Osoby posiadające inne obywatelstwo niż 
polskie mogą podlegać innym warunkom wi-
zowym, w związku z  tym prosimy o kontakt 
z Działem Wiz Rainbow w celu weryfikacji. 

Wiza do Togo. Przy wjeździe do Togo konieczne 
jest posiadanie wizy. Wymagana ważność pasz-
portu min. 12 miesięcy od daty powrotu. Wizę 
można wyrobić na przejściu granicznym. Nie-
zbędne jest posiadanie 2 zdjęć paszportowych
Szczepienia. Wymagane jest szczepienie prze-
ciwko żółtej febrze. Zaleca się stosowanie profi-
laktyki antymalarycznej, szczepienie przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu 
B, durowi brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. 
Należy zabrać repelenty oraz moskitierę.

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

CENA OD

7830 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.11 - 12.11 7920 11149

16.11 - 26.11 7920 11149

30.11 - 10.12 7830 11030

14.12 - 24.12 7830 11030

28.12 - 07.01 8020 11299

11.01 - 21.01 7920 11149

25.01 - 04.02 7920 11149

08.02 - 18.02 7920 11149

22.02 - 04.03 7920 11149

08.03 - 18.03 7830 11030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8230 

Dopłata za pok. 1 os. od 1090 

Kod imprezy: GHA

więcej na: R.pl



70

 Dzień 1  Wylot z  Warszawy, przesiadka 
w  jednym z europejskich portów lotniczych, 
przylot do Lome, stolicy Togo, załatwienie for-
malności wizowych, przejazd do hotelu, obia-
dokolacja, nocleg. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Po śniadaniu poranna wizyta na ta-
jemniczym targu fetyszy w Lome. Poznamy tam 
różne składniki służące wyznawcom tradycyjnej 
religii Vodun do sporządzania leczniczych mik-
stur i magicznych amuletów, odwiedzimy też 
kapłana, który za drobną opłatą może przygo-
tować dla nas amulety i doradzić jak ich używać. 
Zapoznamy się z zasadami jednej z ostatnich, do 

dzisiaj praktykowanych, tradycyjnych religii ro-
dzimych Afryki jaką jest Vodun. Następnie prze-
jazd w kierunku granicy z Beninem. Dotrzemy 
do miejscowości Grand Popo, gdzie będziemy 
uczestniczyć w niesamowitym tańcu Zangbe-
to. Taniec ten wykonywany jest przez tancerzy 
będących strażnikami tradycji Vodun w niespo-
tykanych strojach przypominających… koloro-
we stogi siana. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg w Grand Popo. (Trasa ok. 75 km).
 Dzień 3  Śniadanie, przejazd do miasta 
Ouidah. Miasto to było jednym z najważniej-
szych centrów handlu niewolnikami w  XVII 
i XVIII wieku. Znajduje się tutaj fort, będący 

pamiątką ponurych czasów eksportu niewolni-
ków. Zwiedzimy muzeum historyczne w forcie 
portugalskim, przemierzymy Drogę Niewolni-
ków (przejazd busem - dystans 4 km) łączącą 
fort z  tzw. Bramą bez Powrotu. Następnie, 
po przerwie na lunch (we własnym zakresie) 
chętni odwiedzą sanktuarium węży, gdzie sta-
niemy w bezpiecznej odległości i pod opieką 
personelu z pytonami oraz innymi gatunkami 
węży. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg 
w Ouidah. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyruszymy w kie-
runku jeziora Nokoue do jednej z największych 
atrakcji Beninu, jaką jest wieś Ganvie. Wybu-

dowana w XVIII wieku przez zbiegłych niewol-
ników wieś na palach na środku jeziora miała 
zapewniać schronienie uciekinierom. Można 
dostać się do niej wyłącznie łodzią. W wio-
sce, w czasie rejsu łodzią będzie możliwość 
zakupu lokalnego rękodzieła na pływającym 
bazarze. Następnie będziemy kierować się 
w  stronę Cotonou, administracyjnej stolicy 
Beninu. Panoramiczny przejazd przez miasto 
da nam okazję zobaczyć najważniejsze budyn-
ki rządowe i pałac prezydencki. Po wyjeździe 
z Cotonou dotrzemy do Porto Novo, drugiej, 
faktycznej stolicy Beninu. Odwiedzimy tam 
Muzeum Etnograficzne, gdzie zapoznamy się 

Benin i Togo – Nieznane ludy świata 
W programie: Ganvie - Afrykańska Wenecja • historyczne pałace królewskie Abomey • Koutammakou - zaginiona dolina Togo • Vodun - magia 
i religia zachodniej Afryki 
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z bogactwem kultury ludowej Beninu. Drugim 
muzeum na naszej trasie będzie Muzeum Kró-
lewskie Honme. Tutaj poznamy życie i dokona-
nia lokalnego króla Tofa I. Po zwiedzaniu miasta 
przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
(Trasa ok. 90 km).
 Dzień 5  Śniadanie oraz wyjazd z Porto Novo 
do Abomey. Miasto to było stolicą królestwa Da-
homeju. Zwiedzimy wpisany na listę UNESCO 
kompleks pałaców królewskich, które po wie-
lu zniszczeniach wojennych oraz pożarach, są 
obecnie częściowo odrestaurowane. Cały kom-
pleks królewski zajmuje teren ok. 47 hektarów. 
Pałace wybudowane z gliny, bambusu i drewna 
palmowego słyną z ozdobnych reliefów wy-
konywanych z  termitier i  oleju palmowego. 
Ponadto zobaczymy niecodzienne, podziemne 
schrony, w których mieszkańcy stolicy Daho-
meju ukrywali się przed łowcami niewolników. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Abo-
mey. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd przez 
wnętrze Beninu na północ, do miejscowości 
Natitingou. Po drodze będziemy mieli okazję 
obserwować tradycyjne życie benińskiej wsi 
oraz zmieniający się krajobraz wzgórz Kouffe. 
Ten dzień będzie naszym najdłuższym przejaz-
dem urozmaiconym foto-postojami, aby do-
trzeć do północnych regionów Beninu i Togo. 
Późnym popołudniem odwiedzimy Muzeum 
Etnograficzne Natitingou, gdzie zapoznamy się 
m.in. z życiem i tradycjami ludu Batammariba. 
Obiadokolacja i nocleg w Natitingou. (Trasa ok. 
420 km po asfaltowych drogach).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
granicy z Togo. Przejazd szutrowymi droga-
mi przez majestatyczne góry, przekroczenie 
granicy z Togo. Wjedziemy do słynnej doliny 

Koutammakou będącej ojczyzną charaktery-
stycznego togijskiego ludu Batammariba. Od-
wiedzimy ich tradycyjną wieś. Batammaribowie 
słyną z budowania wysokich glinianych domów 
będących małymi fortecami obronnymi. Do 
dzisiaj ich kobiety noszą fantazyjne nakrycia 
głowy z rogami zwierząt. Lokalna społeczność, 
przy zgodzie wodza wykona dla nas tradycyjne 
tańce. Cała dolina Koutammakou jest wpisana 
na listę UNESCO. Następnie dotrzemy do miasta 
Kara - „zapasowej” stolicy Togo. Zakwaterowa-
nie, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 120 km, 
częściowo po szutrowych drogach)
 Dzień 8  Po śniadaniu będziemy kierować 
się na południe Togo. Przejedziemy przez ma-
jestatyczne góry Akwapim. Zobaczymy cha-
rakterystyczną formację skalną Aledjo Kadara, 
która jest swoistą wizytówką Togo. Następnie, 
zatrzymamy się na krótki postój w mieście So-
kode, gdzie zapoznamy się z tradycjami lokalne-
go ludu Bassari słynącego z tańca ognia i tańca 
z nożami. Po południu dotrzemy do pięknie po-
łożonego miasta Kpalime, będącego swoistym 
górskim kurortem wypoczynkowym Afryki 
Zachodniej. Obiadokolacja i nocleg w Kpalime. 
(Trasa ok. 350 km drogami asfaltowymi)
 Dzień 9  Po śniadaniu odwiedzimy rezerwat 
nietoperzy w Kpalime, a następnie wyruszymy 
w drogę do Lome. W stolicy Togo odwiedzimy 
lokalny targ z rękodziełem oraz katedrę rzym-
skokatolicką z czasów niemieckiego okresu ko-
lonialnego. W czasie objazdu miasta zobaczymy 
futurystyczną architekturę rządowych budyn-
ków Togo. Zakwaterowanie w Lome w hotelu 
nad oceanem, obiadokolacja, nocleg.
 Dzień 10  Po śniadaniu czas na plażowanie, 
relaks nad basenem lub spacery po najbliższej 
okolicy. W miarę możliwości, wieczorny wyjazd 

dla chętnych, do klubu z  lokalną muzyką na 
żywo. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 11  Około południa wykwaterowanie 
z hotelu, przejazd do centrum Lome, pożegnal-
ny lunch w  lokalnej restauracji przy głównej 
promenadzie stolicy. Transfer na lotnisko, wylot 
z Lome do Paryża samolotem rejsowym z prze-
siadką w jednym z portów lokalnych. 
 Dzień 12  Przylot do Warszawy na lotniska 
Chopina.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele ***. Pokoje: wygodnie urządzone, 2 - 
osobowe z łazienką (prysznic lub wanna, wc, 
ręczniki).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką w Paryżu lub Am-
sterdamie), opłaty lotniskowe, wizę do Beninu, 
zakwaterowanie w hotelach wg opisu w poko-
jach 2 - osobowych (z możliwością dostawki), 
10 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje, program turystycz-
ny, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, pilota - opiekuna grupy 
podczas zwiedzania, przewodników lokalnych, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(opłaty, w tym bilety wstępu oraz napiwki) ok. 
250 EUR/os. Wiza do Togo płatna na lotnisku 
(ok. 63 EUR).
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Togo. Przy wjeździe do Togo konieczne 
jest posiadanie wizy. Wymagana ważność pasz-
portu min. 12 miesięcy od daty powrotu. Wizę 

można wyrobić na przejściu granicznym. Nie-
zbędne jest posiadanie 2 zdjęć paszportowych.
Wiza do Beninu. Przy wjeździe do Beninu ko-
nieczne jest posiadanie wizy oraz tzw. żółtej 
książeczki poświadczajacej odbyte szczepienia. 
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy dłu-
żej niż planowana data wyjazdu oraz posiadać 
przynajmniej dwie wolne strony. Rainbow bę-
dzie pośredniczyło w uzyskaniu wizy do Beninu. 
W tym celu konecznie jest uzupełnienie wniosku 
wizowego w systemie rezerwacyjnym. 
Uwaga - wnioski wizowe do wiz elektronicznych 
nie powinny zawierać polskich znaków (przy-
kład: nazwisko klienta to SOKÓŁ, we wniosku 
elektronicznym wpisujemy „SOKOL”.) - jeżeli 
dane pole we wniosku elektronicznym nie wy-
maga uzupełnienia, wpisujemy: „-„ lub „n/a” 
lub „nie dotyczy”.
Przed ostatecznym potwierdzeniem wniosku 
należy upewnić się, że wszystkie dane w pa-
nelu są DOKŁADNIE TAKIE SAME JAK W PASZ-
PORCIE! 
Szczepienia. Wymagane jest szczepienie prze-
ciwko żółtej febrze. Zaleca się stosowanie profi-
laktyki antymalarycznej, szczepienie przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu 
B, durowi brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. 
Należy zabrać repelenty oraz moskitierę.

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

CENA OD

8199 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.10 - 07.11 8299 11670

10.11 - 21.11 8299 11670

24.11 - 05.12 8249 11530

08.12 - 19.12 8249 11530

22.12 - 02.01 8399 11799

05.01 - 16.01 8299 11670

19.01 - 30.01 8299 11670

02.02 - 13.02 8299 11670

16.02 - 27.02 8299 11670

02.03 - 13.03 8299 11670

16.03 - 27.03 8199 11530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8599 

Dopłata za pok. 1 os. od 1050 

Kod imprezy: BNT

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

      –› Lot bezpośredni 
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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.

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.

Mombasa

Somalia
Uganda

KENIA

Jezioro Wiktorii

Malindi

Park Narodowy
Serengeti

Tanzania

Zanzibar

Park
Narodowy
Tsavo West

Nairobi

Kenia

Afryka

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. 

Czas
+ 2 godziny w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Suahili, angielski.

Waluta
W Kenii obowiązuje szyling kenijski (KSH) 
dzielący się na 100 centów. Wwożenie 
i wywożenie miejscowej waluty jest zabro-
nione. 1 USD = ok. 95 KSH. Uwaga! Należy 
zabierać tylko dolary wydane po 2006 r. 

Elektryczność
Napięcie 220 - 240 V. Wtyczki typu an-
gielskiego, wymagane są konwektory do 
gniazdek.

Telefony
Za granicę najtaniej jest dzwonić po 
zakupie i doładowaniu lokalnych kart 
(koszt karty SIM ok. 100 KSH, wymagany 
paszport). 

Szczepienia i zdrowie
Od turystów przyjeżdżających z Europy 
nie są wymagane żadne obowiązkowe 
szczepienia, jednak WHO zaleca szcze-
pienia 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). Przy 
programach KTJ, KTS i KTZ obowiązkowe 
jest szczepienie przeciwko żółtej febrze 
(ze względu na przekroczenie granicy 
kenijsko-tanzańskiej).

Wyloty 
Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow 
na poszczególnych lotniskach na 2 godz. 
przed wylotem samolotu. Aktualne roz-
kłady lotów prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Mombasy liniami czar-
terowymi z międzylądowaniem technicz-
nym w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., 
bez wysiadania z samolotu).

Afryka Wschodnia
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 wyjąt-
kiem lodgy), a poruszać się można tylko mini-
busem 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. Mini-
busy 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 uciąż-
liwe, 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 

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 samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 lub 14 rozpoczę-
tych 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 kenij-
skiej (ok. 50 USD/os.), wycieczek lokalnych, 
zwyczajowych napiwków, dodatkowych posił-
ków i napoi oraz innych wydatków własnych.

Uwaga! Z dniem 28.08.2017 zmieniły się przepi-
sy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
w Kenii. W związku z nowo obowiązującym 
prawem używanie, produkowanie i importowa-
nie toreb foliowych w Kenii jest nielegalne i ka-
rane 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 mate-
riałowych lub papierowych. Kenia jest jednym 
z krajów z najbardziej rygorystycznym prawem 
dotyczącym plastikowych toreb.

Średnie temperatury

35˚C
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25˚C
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Kenia! Spełnienie marzeń wszystkich miłośni-
ków zwierząt. Tych małych i tych nieco więk-
szych. Zapraszam na wspaniałe safari w różne 
zakątki kraju: Tsavo East, Masai Mara, a może 
Amboseli lub krótki wypad do Tanzanii? Każde 
miejsce jest niepowtarzalne i jedyne w swoim 
rodzaju, dlatego z chęcią doradzimy wybór 
najlepszej wyprawy!

Jacek Kowalski
Rezydent Rainbow

Wycieczki fakultatywne

Safari dla klientów z Diani, Mombasy i Malindi
Tsavo East Safari (2 dni)
Park Narodowy Tsavo, to najstarszy park narodowy Kenii. Jest 
niezwykle charakterystyczny, ze względu na czerwono-brunatny 
kolor ziemi, który wyróżnia go na tle innych parków. W trakcie tej 
dwudniowej wyprawy będziemy wypatrywać dzikich zwierząt: 
żyraf, zebr, bawołów, antylop oraz gazeli, lwów, a przede wszyst-
kim słynnych czerwonych słoni, które występują tylko tutaj! 
W trakcie safari będziemy nocować w jednej z lodgy hotelowych, 
położonych w samym sercu sawanny! Na sawannę wyjedziemy 
aż trzykrotnie – o świcie, w ciągu dnia oraz na zachód słońca, co 
umożliwi nam obserwowanie różnych zwierząt w ich naturalnym 

środowisku. Posiłki będziemy jedli w miejscach z oszałamiającym 
widokiem na sawannę, a w czasie wolnym będzie można podejść 
do specjalnie przygotowanego punktu widokowego, skąd ukryci 
przed wzrokiem zwierząt, będziemy mogli je podglądać z bliska. 
Cena od 1029zł/os.; od 779 zł/dziecko 2-12 lat.

Safari Masai Mara (2- lub 3 dni)
Masai Mara to najsłynniejszy rezerwat dzikich zwierząt w Afryce! 
Przez wielu uważany za najpiękniejszy i posiadający najwięcej ga-
tunków zwierząt. Położony na płaskowyżu (około 1600 m.n.p.m) 
urzeka rozległą sawanną z pojedynczymi akacjami oraz stadami 
antylop, gazeli, zebr, żyraf, słoni oraz polującymi na roślinożerców 
drapieżnikami takimi jak lwy, lamparty, gepardy, hieny, szakale 
i wiele innych! Safari realizowane samolotem, co ułatwia przedo-

Afryka Wschodnia
Kenia
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Tsavo
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stanie się do parku i wydłuża czas, który spędzamy na sawannie. 
Nocleg zapewniamy w luksusowej lodgy namiotowej, położonej 
w zakolu rzeki, co umożliwia obserwację dzikich zwierząt. Cena 
zawiera 3 posiłki, wodę pitną w busie, prywatnego kierowcę oraz 
bilety lotnicze. Cena za safari z 1 noclegiem ok. 990 USD/os.; ok. 
750 USD/dziecko 2-12 lat. Istnieje możliwość przedłużenia o do-
datkowy nocleg (dopłata ok. 300 USD/os).

Prywatne safari specjalnie dla Ciebie
Jesteś zainteresowany indywidualnym poznawaniem Kenii i Tan-
zanii? Chcesz poznać inne parki narodowe lub zobaczyć słynne 
Kilimandżaro? Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, od tego 
roku, wprowadzamy możliwość stworzenia indywidualnego safa-
ri, skrojonego na miarę Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontak-
tu z naszymi rezydentami, którzy stworzą dla Państwa specjalny 
program safari. Nasi rezydenci, to ludzie z pasją, którzy z naj-
większą przyjemnością spełnią Państwa najskrytsze podróżnicze 
marzenia. Cena prywatnego safari zależy od programu, wyboru 
środka transportu (jeep lub minivan), miejsca zakwaterowania 
i długości wyjazdu. Więcej informacji u rezydenta na miejscu.

Wioska Masajska
Autochtoniczna grupa etniczna zachwyciła swoją kulturą, obyczaja-
mi i kolorowymi strojami ludzi na całym świecie. Zamieszkują Kenię 
i północą Tanzanię oraz żyją zgodnie z dawnymi obyczajami. Wiele 
osób zakochało się w ich obyczajowości i gościnności. W trakcie 
każdego z safari istnieje możliwość udania się do wioski masajskiej, 
a w niej będzie można zobaczyć jak mieszkają, co jedzą, czym się 
zajmują Masajowie. To doskonała okazja, by zrozumieć, czemu „Bia-
ła Masajka” zdecydowała się zostać w Afryce. Cena ok. 25 USD/os.

Wycieczki fakultatywne z Diani i Mombasy

Mombasa – miasto kontrastów
Mombasa to największe miasto riwiery kenijskiej, a także miejsce, 
gdzie mieszają się kultury z całego świata! W trakcie spaceru po 
mieście zobaczycie Państwo charakterystyczną starówkę z ko-
lonialną zabudową, pierwszym hotelem na kontynencie afry-
kańskim oraz pierwszym „klubem gentelmanów”. Zwiedzicie 
Państwo również wpisany na listę UNSECO Fort Jesus, charak-
terystyczne „ciosy Mombasy” postawione dla królowej Elżbiety, 
a także lokalny targ, na którym będzie można zakupić aroma-
tyczną kawę, herbatę, przyprawy oraz ręcznie robione pamiątki 
z drewna. Cena od 169 zł/os.; od 119 zł/dziecko 2-12 lat.

Nurkowanie na wyspie Wasini
Wasini to malutka i bardzo urokliwa wyspa, znajdująca się na 
Oceanie Indyjskim, na którą wybieramy się charakterystycznym 
dla Kenii statkiem dhow. W trakcie rejsu będzie możliwość snur-
kowania i obserwowania bogatego podwodnego życia, pływania 
razem z kolorowymi rybami, a także, przy odrobinie szczęścia, 
będzie można się zapoznać z jedną z rodzin delfinów butlono-

sych. Wybrzeże wyspy Wasini jest idealnym fragmentem raju dla 
wszystkich miłośników nurkowania i kąpieli słonecznych. Cena od 
379 zł/os.; od 239 zł/dziecko 2-12 lat.

Park Hallera
Założony przez szwajcarskiego botanika park został stworzony 
w miejscu zniszczonym kopalnię wapienia, potrzebnego lokalnej 
cementowni. Haller zrekultywował teren, który teraz pokrywa się 
gęstym lasem, gdzie założono ogród botaniczny i zoologiczny. Bo-
gactwo roślinności i zwierząt pozwala w najlepszy sposób poznać 
z bliska florę i faunę Kenii. Dodatkowymi atrakcjami jest możliwość 
karmienia żyraf. Cena ok. 40 USD/os.; ok. 30 USD/dziecko 2-12.

Wycieczki fakultatywne z Malindi

„Piekielna kuchnia” oraz sanktuarium ptaków
Zaczniemy od zwiedzania lokalnej ptaszarni, w której znajdują 
schronienia dziesiątki gatunki ptaków – orły, sokoły, sępy i sowy. 
Sanktuarium zajmuje się osieroconymi ptakami, którym daje szan-
se na nowe życie. Dodatkowo, przewodnicy opiekują się również 
krokodylami, żółwiami lądowymi, małpami, waranami i wieloma 
innymi gatunkami zwierząt, które potrzebują ludzkiej pomocy. Na-
stępnie udamy się do Hell’s Kitchen, czyli piekielnej kuchni. Jest 
to malowniczy kanion, zbudowany ze skał o różnych kolorach: 
białym, żółtym oraz czerwonym. Kolorowa mozaika, charaktery-
styczne formacje skalne, a także temperatura z „piekła rodem” 
spowoduje, że to wspaniałe miejsce na zawsze zostanie w Państwa 
pamięci. Cena ok. 55 USD/os.; ok. 40 USD/dziecko 2-12 lat.

Morskie safari
Całodniowa wyprawa łódką przez ciepłe wody Oceanu Indyj-
skiego. Możliwość podziwiania tropikalnych ryb oraz odkrywania 
podwodnego świata podczas nurkowania z maską i rurką w parku 
morskim. Podczas wycieczki, na jednej z piaszczystych plaż, bę-
dzie serwowany lunch ze świeżymi owocami morza. Na pokładzie 
statku napoje bezalkoholowe do Państwa dyspozycji. Cena od 
369 zł/os.; od 199 zł/dziecko 2-12 lat.

Przyroda

Mamba Village - coś dla wielbicieli krokodyli!
Mamba Village to farma krokodyli, znajdująca się w Nyali, nieopo-
dal 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 spra-
wia, że to miejsce jest niezwykłe. Wycieczki lokalne dla klientów 
w Malindi

Dla aktywnych

Nurkuj w Watamu
Morski Park Narodowy Watamu uznawany jest za jedno z najpięk-
niejszych 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
Gede - miasto małp, położone w środku afrykańskiego buszu XIV 
wieczne arabskie miasto, które zostało opuszczone z nieznanych 
przyczyn. Dziś przypomina scenografię do filmu o Indianie Jo-
nesie.

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

KeniaAfryka Wschodnia

Masai Mara
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Położenie
Hotel zbudowany jest w eleganckim wydaniu lokalnego stylu, 
otoczony rozległym, zadbanym ogrodem z tropikalną roślinno-
ścią. 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. Bez-
płatne 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 le-
żakami, parasolami i ręcznikami kąpielowymi. Ponadto: przecho-
walnia 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, wyposa-
żone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidu-
alnie 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 mini bar objęty formułą AI. Pokoje junior 
suite dodatkowo posiadają zaopatrzony mini bar oraz możliwość 
zamówienia śniadania do pokoju (bezpłatna usługa). Na zapy-
tanie 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. Napo-
je 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

All Inclusive Przy plaży We dwoje

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!

Sandies Tropical Village – Malindi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

3970 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4220 5780 7799 10399

Listopad od 4149 5670 7770 10299

Grudzień od 3970 5570 7470 10099

Styczeń od 4330 5999 8070 10870

Luty od 4420 5999 8149 10770

Marzec od 4180 5770 7749 10470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3920 4970 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2970 3020 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Kompleks wypoczynkowy otoczony pięknym, doskonale utrzy-
manym, tropikalnym ogrodem. Hotel położony jest w niedalekim 
sąsiedztwie Parku Narodowego Watamu i rajskiej zatoki Mida, która 
jest siedliskiem wielu gatunków ptaków. Do lotniska w Mombasie 
ok. 120 km a do miejscowości Malindi ok. 30 km.
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy dwóch, pięknych, piaszczy-
stych plażach. Bezpłatny serwis plażowy (leżaki i parasole), 
ręczniki plażowe dostępne po wpłaceniu kaucji.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 2 restauracje: restauracja główna, 
restauracja Clubhouse serwujące szeroki wachlarz posiłków w for-
mie bufetu, restauracja Pizza Garden serwująca dania kuchni wło-
skiej. W niedużej odległości od zatoki Mida znajduję się Sunset Bar, 
w którym serwowane są drinki oraz przekąski. 2 baseny ze słoną 
wodą (w tym jeden z jacuzzi), otoczone tarasem słonecznym z bez-
płatnymi leżakami i parasolami. Ponadto: sala konferencyjna, sklep 
z pamiątkami, kantor, pokój do przechowywania bagaży, doktor.
Pokoje
Hotel składa się z 104 pokoi zlokalizowanych w dwudziestu pię-
trowych willach, w których ulokowane jest od 3-8 pokoi posiada-
jących balkon lub taras. Stylowo urządzone pokoje standardowe 
z widokiem na ogród, dla max 3 os., wyposażone są w: łazienkę 
z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, moskitierę, TV Sat., telefon, sejf, mini lo-
dówkę, zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon lub taras z wi-
dokiem na ogród. Dostępne są także pokoje z widokiem na zatokę, 
które są wyposażone tak samo jak pokoje z widokiem na ogród.
Wyżywienie
All Inclusive Soft: śniadania (07:00-10:00), lunche (12:30-14:30), 
podwieczorek (16:00-18:00) oraz obiadokolacje (19:00-21:30) 
w formie bogatego bufetu. Napoje z dystrybutora oraz woda 
dostępne podczas posiłków. Za dopłatą All Inclusive: lokalne na-
poje alkoholowe oraz bezalkoholowe dostępne w barach w go-
dzinach 11:00-23:00 oraz przekąski w godzinach 16:30-18:00. 
Raz w tygodniu organizowane jest African Night ze specjałami 
kuchni kenijskiej.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi różnego rodzaju animacje: zabawy sportowe, 
pokazy taneczne. Ponadto: centrum fitness, 2 korty tenisowe 
(dopłata do korzystania ze sztucznego oświetlenia), boisko do 
gry w bule, boisko do piłki nożnej, siatkówka plażowa, tenis 
stołowy, bilard, zajęcia z gimnastyki w wodzie. Płatne dodatko-
wo: profesjonalna strzelnica łucznicza, wypożyczalnia rowerów, 
centrum sportów wodnych (nauka nurkowania, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego, windsurfing, kitesurfing itp.). W niedalekiej 
odległości znajduję się pole golfowe.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.templepointresort.com

Soft All Inclusive Przy plaży We dwoje

Jednym z największych atutów tego hotelu jest jego położenie pomiędzy Parkiem Narodowym Watamu a siedliskiem rajskich ptaków zatoki 
Mida co sprawia, że Goście będą mogli wsłuchiwać się w odgłosy przyrody i rozkoszować wspaniałymi widokami. Wyśmienita kuchnia, 
profesjonalna obsługa, piękna rajska plaża. Polecamy Gościom, którzy pragną aktywnie wypocząć w otoczeniu cudownej kenijskiej przyrody.

Temple Point Resort – Watamu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

3949 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4299 6049 8099 11020

Listopad od 4130 5720 7899 10570

Grudzień od 3949 5620 7599 10399

Styczeń od 4249 5930 8099 10899

Luty od 4370 6020 8220 10999

Marzec od 4149 5770 7930 10649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4070 5249 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2970 2999 

Dopłata do All Inclusive od 595 1190

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
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.
Plaża
Obiekt usytuowany przy przepięknej, szerokiej, piaszczystej pla-
ży. Na wydzielonej części plaży publicznej znajdują się bezpłatne 
leżaki i parasole dla Gości hotelu (ograniczona ilość).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja główna w central-
nej 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 leżaka-
mi, 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 wło-
sów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, moskitierę, 
bezpłatny sejf, TV Sat. (dostępny tylko w pokojach przy plaży), te-
lefon, 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, serwo-
wane w restauracji głównej. Poza sezonem obiadokolacje mogą 
być serwowane do stolika. Podczas lunchu i obiadokolacji napoje 
w cenie: woda, lokalne wino białe i czerwone oraz piwo z dystry-
butora. Ponadto w godzinach 10:00-24:00: soki, woda z dystry-
butora oraz przekąski w barze. Pozostałe napoje bezalkoholowe 
oraz napoje alkoholowe płatne dodatkowo.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi dzienny i wieczorny program animacyjny w ję-
zyku włoskim. Ponadto: siatkówka plażowa, plażowa piłka noż-
na, 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.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi przy recepcji.
www.crystalbaywatamu.com

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

Crystal Bay Resort – Watamu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4299 6049 8099 11020

Listopad od 4149 5770 7930 10649

Grudzień od 3970 5670 7649 10470

Styczeń od 4499 6399 8520 11699

Luty od 4549 6399 8520 11599

Marzec od 4320 6149 8149 11270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4099 5299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3770 4630 

CENA OD

3970 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Ten rodzinny hotel znajduje się tuż przy Parku Narodowym Mari-
ne, 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 Ma-
lindi i ok. 120 km do lotniska w Mombasie.
Plaża
Hotel usytuowany bezpośrednio przy prywatnej, szerokiej plaży 
z drobnym piaskiem. Leżaki, parasole oraz ręczniki 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 tere-
nie hotelu znajdują się 2 baseny: główny oraz dla dorosłych zloka-
lizowany 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, su-
szarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wia-
trak, moskitierę, bezpłatny sejf, telefon, zestaw do przygotowy-
wania 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 posiada-
ją mini lodówkę. Możliwe pokoje łączone drzwiami w pokojach 
typu Club.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie boga-
tego 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).

Program sportowy i animacyjny
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.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.turtlebaykenya.com

Turtle Bay – Watamu 

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

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.

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

4130 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4449 6349 8349 11530

Listopad od 4320 6099 8220 11199

Grudzień od 4130 5999 7899 11020

Styczeń od 4599 6599 8699 12030

Luty od 4649 6599 8699 11949

Marzec od 4420 6330 8299 11599

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2970 2999 

Kategoria lokalna: ***+

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Luksusowy hotel położony na północnym wybrzeżu Mombasy, 
w dzielnicy Bamburi. Do centrum Mombasy ok. 14 km, do między-
narodowego lotniska ok. 24 km. W pobliżu hotelu, w odległości 
ok. 3 km znajdują się sklepy, restauracje oraz puby.
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: główna The Pavilions, a’la 
carte Minazi Cafe (dodatkowo płatna, otwarta 24 h) oraz Lido 
Seafood Grill (dodatkowo płatna) specjalizująca się w owocach 
morza (otwarta podczas lunchu i kolacji, w zależności od pogo-
dy). Goście mogą korzystać z Cocos Beach Bar (10:00-24:00) oraz 
snack baru w centrum SPA. Na terenie hotelu znajduje się 5 ba-
senów (w tym ze zjeżdżalnią oraz głęboki basen umożliwiający 
skoki do wody) z bezpłatnymi ręcznikami, leżakami i parasolami. 
Pokoje
335 przestronnych, elegancko urządzonych pokoi o różnym stan-
dardzie, położonych w 3 budynkach w ogrodzie. Pokoje standar-
dowe, o pow. ok. 35 m2 (max. 3 osoby dorosłe, dostawka w formie 
normalnego łóżka bądź rozkładanej sofy), wyposażone w: łazienkę 
z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, centralnie sterowa-
ną klimatyzację, moskitierę, minibar (konsumpcja za dodatkową 
opłatą), bezpłatny sejf, TV Sat., telefon, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty oraz obszerny, umeblowany balkon lub taras z widokiem 
na ogród. Dostępne są również pokoje z widokiem na basen oraz 
pokoje z widokiem na ocean położone na 1. i 2. piętrze. 
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 wyłącze-
niem owoców morza) oraz wybrane napoje bezalkoholowe i alko-
holowe we wszystkich barach w godz. 10:00-24:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi lekkie animacje: jogging, aerobik, aqua aerobik, 

lekcje zumby. Ponadto: tenis stołowy, 4 oświetlone korty teni-
sowe, siłownia. Wieczorami w Cocos Barze przy plaży gra DJ, 
w poszczególne dni organizowane jest karaoke, salsa lub pokazy 
akrobatyczne. Dla dzieci: mini klub. Dla Gości z opcją All Inclusive 
dostępne bezpłatnie: tenis stołowy, tenis ziemny, siłownia, wind-
surfing, kajaki, rowerki wodne, snorkeling, raz na pobyt rejs ło-
dzią 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.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny na terenie całego hotelu.
www.sarovahotels.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun We dwoje

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.

Sarova Whitesands Beach Resort & SPA – Bamburi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

4149 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4420 6349 8299 11530

Listopad od 4330 6220 8249 11399

Grudzień od 4149 6099 7930 11199

Styczeń od 4820 7199 9149 13120

Luty od 4949 7249 9199 13030

Marzec od 4699 7049 8770 12699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4299 5749 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2899 2920

Dopłata do All Inclusive od 980 1960

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni



81

Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Duży kompleks wypoczynkowy, położony na rozległym terenie, 
zlokalizowany na południowym wybrzeżu Mombasy. Do centrum 
niewielkiej miejscowości Ukunda ok. 10 km, do centrum Mombasy 
ok. 27 km. Do lotniska w Mombasie ok. 36 km.
Plaża
Piękna plaża Tiwi z drobnym, białym piaskiem oraz łagodnym 
zejściem do oceanu. Bezpłatne leżaki i hamaki rozmieszczone 
wśród palm, których cień daje wytchnienie w upalne dni. Ręczniki 
plażowe dostępne na terenie hotelu przy plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, 4 restauracje: główna The Palms, włoska 
La Bella Vita (10:00-18:00, bezpłatna w trakcie lunchu w formule 
All Inclusive), restauracja a’la carte Baharini serwująca głównie 
potrawy swahili (konieczna wcześniejsza rezerwacja), restaura-
cja a’la carte Sultan Dhow z widokiem na ocean, serwująca m.in. 
owoce morza (konieczna wcześniejsza rezerwacja, dla Gości 
hotelowych 10% zniżki na posiłki); 4 bary: w lobby, przy base-
nie, przy baobabie, a także Kahawa Corner – specjalizujący się 
w przygotowywaniu herbaty, kawy i przekąsek. Na terenie hotelu 
znajdują się 3 połączone ze sobą baseny z bezpłatnymi leżakami, 
parasolami i ręcznikami kąpielowymi. 
Pokoje
Hotel posiada 209 pokoi o różnym standardzie rozmieszczonych 
w 1- lub 2-piętrowych budynkach. Stylowo urządzone pokoje 
standardowe dla max 3 os. dorosłych lub rodziny 2+2 wyposa-
żone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, mini lodówkę 
(bezpłatnie 0,5 l wody/os./dzień), moskitierę, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, balkon z widokiem na basen. Urządzone w afry-
kańskim stylu pokoje deluxe dla max. 2 os. dorosłych wyposaż. Za 
dodatkową opłatą i na potwierdzenie pokoje połączone drzwiami 
dla rodzin lub grup znajomych.
Wyżywienie
Śniadania (07:00-10:00) i obiadokolacje (19:00-21:30) w formie 
bufetu. Za dopłatą All Inclusive, dodatkowo: lunche (12:30-14:30), 
kawa, herbata i przekąski (16:00-17:00), wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w barach w godz. 11:00-

23:00 (w zależności od baru). Restauracja włoska dostępna 
w formule All Inclusive w godz. 12:00-16:00.
Program sportowy i animacyjny
Dzienny i wieczorny program animacyjny m.in.: pokazy tańca, róż-
nego rodzaju przedstawienia i skecze. Ponadto: siłownia, aerobik, 
darmowa lekcja nurkowania w basenie (raz na pobyt), możliwość 
wypożyczenia sprzętu do snorkelingu (po uiszczeniu depozytu), 
kajaki (bezpłatne 30 min. raz na pobyt), siatkówka plażowa, tenis, 
piłka nożna, bilard, tenis stołowy, szachy, gry planszowe. Dla dzieci: 
mini klub (5-11 lat). Płatne dodatkowo: centrum sportów wodnych.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.amanitiwibeachresort.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Duży kompleks hotelowy o przyjemnej, wakacyjnej atmosferze, zlokalizowany przy jednej z najpiękniejszych plaż w Kenii. Hotel polecamy 
zarówno Gościom szukających ciszy i relaksu jak i rodzinom z dziećmi ze względu na duży teren, przyjazną atmosferę i bogate animacje.

Amani Tiwi Beach Resort – Tiwi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

3649 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 3849 5149 7199 9349

Listopad od 3799 5070 7199 9299

Grudzień od 3649 4970 6930 9149

Styczeń od 3949 5349 7520 9870

Luty od 4070 5399 7549 9770

Marzec od 3849 5220 7199 9470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3770 4699 

Cena za dziecko (2-3 lat) już od 2899 2920

Dopłata do All Inclusive od 588 1176 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Luksusowy hotel o kameralnej atmosferze, wybudowany w rusty-
kalnym stylu o charakterze małej idyllicznej afrykańskiej wioski. 
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, 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.
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 po-
koju 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 pierw-
szym rzędzie od strony basenu, blisko restauracji głównej, z czę-
ściowym widokiem na ocean.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-09:30), lunche (12:30-14:30) oraz 
obiadokolacje (19:00-22:00) serwowane w formie bufetu w re-
stauracji głównej. Napoje podczas posiłków: soki, woda, herbata, 

kawa, lokalne wino i piwo. Przekąski w ciągu dnia (10:00-18:00) 
oraz napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w go-
dzinach otwarcia barów (10:00-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Animacje dostępne są w sąsiadującym hotelu Neptune Village 
Beach Resort & SPA. Ponadto: 2 oświetlone korty tenisowe, wind-
surfing, 1 lekcja nurkowania, siatkówka plażowa i tenis stołowy. 
Niektóre usługi dodatkowo płatne. Za dodatkową opłatą: luksu-
sowe centrum SPA.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.neptunehotels.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Royal We dwoje

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. Polecamy również osobom 
aktywnym ze względu na dostępność centrum sportowego na terenie hotelu Neptune Paradise Beach Resort & SPA.

Neptune Palm Beach Boutique Resort & SPA – Galu +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

4570 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4920 7299 9070 13030

Listopad od 4770 6999 8770 12449

Grudzień od 4570 7070 8470 12249

Styczeń od 5049 7520 9349 13499

Luty od 5149 7570 9349 13399

Marzec od 4899 7349 8949 13030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4399 6170 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2899 2970 

Kategoria lokalna: ****+

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Elegancki, komfortowy hotel w afrykańskim stylu swahili, oto-
czony 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 tak-
że 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-piętro-
wych 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, mini lodówkę (na zapyta-
nie na miejscu w recepcji) i moskitierę (za zapytanie na miejscu 
w recepcji), balkon lub taras. 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, łucz-
nictwo, tenis stołowy, rzutki. Płatne dodatkowo: centrum SPA, 
fryzjer, sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.neptunehotels.com

Neptune Paradise Beach Resort & SPA – Galu 

All Inclusive Przy plaży We dwoje

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.

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

4049 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4399 6220 8199 11230

Listopad od 4230 5899 7899 10699

Grudzień od 4049 5799 7599 10520

Styczeń od 4399 6270 8270 11399

Luty od 4549 6349 8349 11370

Marzec od 4299 6149 7930 11020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4049 5299 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2899 2920 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Wschodnia Kenia

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.
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, 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 serwu-
jąca 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 kąpie-
lowe dostępne bezpłatnie przy basenie. Ponadto: sala telewizyjna 
oraz sklep z pamiątkami. Goście mogą swobodnie przemieszczać 
się między hotelem Neptune Paradise oraz Neptune Village Be-
ach Resort & SPA (animacje) i korzystać z barów oraz restuaracji.
Pokoje
Hotel posiada 165 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: łazien-
kę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, TV Sat., bezpłatny sejf, serwis do przygotowywania 
kawy i herbaty, moskitierę (na zapytanie w recepcji), balkon lub 
taras. Na zapytanie i w miarę dostępności możliwość wstawienia 
mini lodówki. Za dopłatą dostępne pokoje: superior ocean front 
w pierwszym rzędzie od strony basenu z częściowym widokiem 
na ocean. Pokoje 4-osobowe na potwierdzenie.
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 oferuje bogaty program animacyjny, m.in.: zabawy sporto-
we, gimnastyka, przedstawienia, pokazy mody, dyskoteka czynna 
do godz. 24:00 oraz afrykańskie wieczory tematyczne. Ponadto: 
kort tenisowy, siatkówka plażowa, łucznictwo, tenis stołowy, rzut-
ki. Dla dzieci mini klub (4-12 lat). Dodatkowo płatne: centrum SPA, 
fryzjer, sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.neptunehotels.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

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.

Neptune Village Beach Resort & SPA – Galu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

4570 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4299 6030 8020 10899

Listopad od 4149 5730 7770 10399

Grudzień od 3970 5870 7470 10220

Styczeń od 4320 6099 8149 11099

Luty od 4449 6149 8199 11020

Marzec od 4199 5949 7770 10699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3999 5270 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2899 2970 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Przestronny i komfortowy hotel położony na północnym wybrze-
żu 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.
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, zlo-
kalizowanych w 3-piętrowym budynku głównym. Pokoje stan-
dardowe 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 dodat-
kową opłatą dostępne są pokoje superior zwrócone w stronę oce-
anu 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.

Program sportowy i animacyjny
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.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w hotelowym lobby oraz w pokojach.
www.neptunehotels.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje

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.

Neptune Beach Resort – Bamburi 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4299 6030 8020 10899

Listopad od 4149 5730 7770 10399

Grudzień od 3970 5620 7520 10220

Styczeń od 4320 6099 8149 11099

Luty od 4449 6149 8199 11020

Marzec od 4199 5949 7770 10699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3999 5170 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 2899 2920 

CENA OD

3970 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Stylowy kompleks hotelowy, otoczony przepięknym i doskonale 
utrzymanym tropikalnym ogrodem, zlokalizowany na północnym 
wybrzeżu Mombasy. Niedaleko hotelu znajduje się farma kroko-
dyli i Park Hallera, czyli ZOO zwierząt afrykańskich, powstałe na 
zrekultywowanym terenie dawnej kopalni. Do centrum Mombasy 
ok. 10 km, do lotniska ok. 20 km.
Plaża
Hotel bezpośrednio przy plaży Nyali z białym, drobnym piaskiem. 
Leżaki, parasole, ręczniki kąpielowe bezpłatne w ogrodzie przy plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 3 restauracje: główna Mashua, restauracja a’la 
carte Smugglers’ Cove specjalizująca się w owocach morza (do-
datkowo płatna, dla Gości hotelowych 20% zniżki) i włoska Mine-
strone (bezpłatna po wcześniejszej rezerwacji stolika w recepcji). 
4 bary: Kaskazi przy basenie, całodobowy Harbour (po 24:00 do-
datkowo 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 bez-
płatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami kąpielowymi. Płatne 
dodatkowo: kantor, sklep z pamiątkami, salon piękności, fryzjer.
Pokoje
Hotel składa się z 2- i 3-piętrowych budynków hotelowych, zbu-
dowanych w tradycyjnym stylu swahili, w których rozlokowanych 
jest 236 komfortowo urządzonych pokoi, o różnym standardzie. 
Pokoje standardowe o pow. ok. 18 m2, mogą zakwaterować max. 
3 os. dorosłe lub rodzinę 2+1, wyposażone są w: łazienkę z pryszni-
cem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację 
lub wiatrak, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę, zestaw do 
przygotowywania 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 os. dorosłe lub rodzinę 2+2. 
Pokoje superior z widokiem na ocean dla max. 2 os., na zapytanie łó-
żeczko dla dziecka do lat 2. Za dopłatą i na potwierdzenie pokoje de-
luxe z widokiem na ocean dla max. 3 os. dorosłych lub rodziny 2+2.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogate-
go bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne 

w hotelowych barach w godz. 10:00-23:00. Przekąski w ciągu dnia 
w godz. 12:00-18:00. Każdego dnia hotel oferuje dania tematyczne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogate dzienne i wieczorne animacje m.in.: aerobik 
w wodzie, zabawy sportowe, przedstawienia. Ponadto: 2 korty te-
nisowe (oświetlenie i sprzęt dodatkowo płatny), boiska sportowe, 
siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki. Dla dzieci: mini klub, zaba-
wy w basenie, zajęcia edukacyjne dla dzieci (m.in.: z biologii morza, 
edukacji ekologicznej). Płatne dodatkowo: bilard, centrum sportów 
wodnych-nauka nurkowania, wypożyczalnia sprzętu wodnego, wy-
prawy na połów ryb; w pobliżu hotelu 18-dołkowe pole golfowe.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby oraz w pokojach.
www.heritage-eastafrica.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

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.

Voyager Beach – Nyali 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 4299 6220 8199 11399

Listopad od 4299 6199 8199 11370

Grudzień od 4220 6230 8049 11420

Styczeń od 4780 7149 9070 13030

Luty od 4920 7180 9149 12920

Marzec od 4649 6970 8699 12570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4230 5670 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 2899 2920 

CENA OD

4220 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Ten stylowy hotel, zbudowany w oryginalnym stylu swahili, po-
łożony jest tuż przy urokliwej plaży Diani, w cichym i spokojnym 
otoczeniu palm i baobabów. Hotel składa się z kilkunastu 1- pię-
trowych budynków otoczonych zadbanym, tropikalnym ogro-
dem. Do centrum niewielkiej miejscowości Ukunda ok. 4 km, do 
centrum Mombasy ok. 45 km. Do lotniska w Mombasie ok. 55 km.
Plaża
Hotel położony przy jednej z najpiękniejszych plaż w Kenii – Dia-
ni Beach. Szeroka, z drobnym, białym piaskiem oraz łagodnym 
zejściem do oceanu, otoczona jest palmami dając wytchnienie 
w upalne, słoneczne dni. Leżaki, parasole i ręczniki przy hotelowej 
części plaży dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 2 restauracje: główna i a’la car-
te 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 bunga-
lowach, 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, in-
dywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, moskitierę, TV Sat., 
telefon, sejf, balkon lub taras z widokiem na ogród. Za dopłatą 
pokoje z częściowym widokiem na ocean. Pokoje z widokiem na 
ocean na potwierdzenie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (06:30-10:00) i obiadokolacje (19:30-
22:00) serwowanae do stolika (do wyboru z 5 daniowego menu) 
lub w formie bufetu (w zależności od obłożenia hotelu). W godzi-
nach 16:00-17:00 herbata i przekąski w cenie. Za dopłatą opcja 
Full Board (dodatkowo lunche w formie bufetu lub serwowane 

do stolika w zależności od obłożenia hotelu, w godzinach 12:30-
14:30). Napoje dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje codzienne animacje w wersji soft. Ponadto: 2 oświe-
tlone 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).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby, restauracji i w pokojach.
www.jacarandahotels.com

Przy plaży We dwoje

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.

Jacaranda Indian Ocean Beach Resort – Diani Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

3599 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 3770 4970 7130 9149

Listopad od 3670 4820 6970 8849

Grudzień od 3599 4720 6799 8699

Styczeń od 3849 5020 7220 9299

Luty od 3899 5070 7270 9220

Marzec od 3680 4899 6899 8949

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3870 4770 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 2970 2930 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Wschodnia Kenia

Położenie
Hotel położony jest na południowym wybrzeżu Mombasy, oto-
czony 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, otoczonym ta-
rasem słonecznym z bezpłatnymi ręcznikami i leżakami. Ponad-
to: kantor, sklep z pamiątkami, fryzjer, salon piękności (płatne 
dodatkowo).
Pokoje
Hotel dysponuje 150 pokojami o różnym standardzie, urządzony-
mi w typowym afrykańskim stylu. Pokoje standardowe typu Gar-
den dla maksymalnie 3 os. dorosłych, wyposażone są w: łazienkę 
z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, klimatyzację (od 
17:00 do 09:00), wiatrak, moskitierę (na zapytanie w recepcji), 
telefon, płatny sejf, balkon lub taras z widokiem na ogród. Poko-
je 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 bez-
alkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach otwarcia barów 
(10:00-24:00). Raz w tygodniu dania z grilla z muzyką na żywo. 

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

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

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 parom jak i rodzinom z 
dziećmi ze względu na przestronne pokoje oraz bogate animacje. Bardzo dobra oferta w atrakcyjnej cenie.

Papillon Lagoon Reef – Diani +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

3530 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 3870 5270 7299 9570

Listopad od 3670 4899 7130 9149

Grudzień od 3530 4930 6849 9020

Styczeń od 3980 5599 7749 10449

Luty od 4220 5799 7970 10599

Marzec od 3980 5599 7570 10270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3820 4870 

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 3520 4270 

Kategoria lokalna: ***+

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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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 roz-
mieszczone są pokoje. Niedaleko centrum handlowe z restaura-
cjami 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 bezpłatnie na te-
renie hotelu przy plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 2 restauracje: główna Ziwani oferująca dania kuch-
ni międzynarodowej, orientalnej i wegetariańskiej, a’la carte Ka-
ribu 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 przygotowy-
wania kawy i herbaty, umeblowany balkon lub taras.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania kontynen-
talne (10:00-10:30), lunche (12:30-14:30) i obiadokolacje (19:00-
22:00) w formie bufetu. Przekąski w barze Karibu (10:00-17:30), 
podwieczorek w godz. 16:00-17:30. Lokalne napoje bezalkoholo-
we 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 akro-
batyczne, taneczne, wieczory z muzyką na żywo. Ponadto: boisko 

do squasha (sprzęt dostępny po opłaceniu zwrotnego depozy-
tu), 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

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Hotel o przyjaznej, wakacyjnej atmosferze, z bogatą 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 
Gości dysponujących niewysokim budżetem.

Bamburi Beach – Mombasa Północna 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 3820 5149 7299 9520

Listopad od 3799 5120 7349 9570

Grudzień od 3620 5020 7049 9399

Styczeń od 4280 6149 8249 11370

Luty od 4420 6180 8299 11249

Marzec od 4170 5980 7899 10899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3820 4820 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3549 4270 

CENA OD

3620 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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W programie: majestatyczne Kilimandżaro wyłaniające się zza chmur – Dach Afryki • zachwycające safari – najpiękniejsze zwierzęta kontynentu, 
wraz z królem zwierząt – lwem! • Tsavo West - jeden z największy Parków Narodowych w Kenii • Źródła Mzima – z wizytą u hipopotamów i krokodyli 

• czarny diabeł Shetani • plaże nad Oceanem Indyjskim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

Kenia – Powitanie z Afryką 

 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne w Egipcie lub na 
Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolo-
tu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mom-
basie. Po odprawie paszportowo - wizowej po-
witanie przez rezydentów na lotnisku i transfer 
do wybranego hotelu. 

 Dzień 2-4  Pobyt w  wybranym hotelu na 
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na 
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Moż-
liwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) wykwaterowanie z hotelu 
i  transfer minibusem do Parku Narodowego 
Tsavo West (ok. 250 km - ok. 5 godz.). Pierw-
sze safari rozpoczniemy już po przekroczeniu 
bramy parku. Jego teren pokrywa busz i gaje 

akacjowe, które zamieszkuje setki dzikich zwie-
rząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy gnu i żyrafy, 
a nawet lamparty i nosorożce. Lunch, a następ-
nie popołudniowe safari i obserwacja zwierząt 
w jednym z największych Parków Narodowych 
Afryki, gdzie spotkać można przeogromne sta-
da migrujących ptaków, a także tzw. czerwone 
słonie z Tsavo. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg w lodgy w Tsavo. (Trasa ok. 280 km). 
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu transfer mi-

nibusem do Parku Narodowego Amboseli (ok. 
250 km - ok. 4,5 godz.). Po drodze na safari zo-
baczymy malownicze Źródła Mzima - dwa oczka 
wodne połączone ze sobą kaskadami, z rezydu-
jącymi tu na stałe hipopotamami i krokodylami, 
a także ogromny zastygły wylew czarnej lawy 
- Shetani. Z Parku Amboseli rozciąga się prze-
piękny widok na majestatyczny “dach Afryki” 
- Kilimandżaro. Sam szczyt można zobaczyć 
najczęściej tylko wcześnie rano i przed zacho-

Mombasa

Tanzania

Somalia

Park
Narodowy
Tsavo West

Park
Narodowy
Amboseli

KENIA
Jezioro Wiktorii

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7



91

Afryka Wschodnia Kenia

dem słońca, przez pozostałą część dnia jest on 
zwykle przysłonięty chmurami. Lunch, a następ-
nie safari w parku, znanym przede wszystkim 
jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać 
także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy, 
antylopy, bawoły i żyrafy. Dla chętnych wizyta 
w wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.), w progra-
mie zwiedzanie domków pasterzy, masajskie 
tańce i zwyczaje, możliwość zakupu rękodzieła 
Masajów. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Amboseli. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu poranne sa-
fari w Parku Narodowym Amboseli, a następnie 
wyjazd w kierunku Mombasy (Trasa ok. 475 km). 
W godzinach wieczornych przyjazd do Momba-
sy, a następnie zakwaterowanie i obiadokolacja 
w hotelu *** w Mombasie (Hotel Reef/Mombasa 
Beach lub podobny skromny hotel). W tym dniu 
lunch płatny dodatkowo. 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 
• Klienci powracający do Polski - czas wolny, 
możliwość korzystania z ogólnodostępnej infra-
struktury hotelu (w cenie śniadanie, pozostałe 
świadczenia płatne dodatkowo). Po południu 
transfer na lotnisko w Mombasie i wylot samo-
lotem czarterowym do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Trasa ogółem ok. 1350 km. 
HOTELE
Mombasa - 4 rozpoczęte doby hotelowe, za-
kwaterowanie w hotelu wybranym z oferty „Wy-
poczynek w Kenii”. 1 (ostatnia) doba hotelowa 
w hotelu *** (Hotel Reef/ Mombasa Beach lub 
podobny skromny hotel). 
Safari - 2  rozpoczęte doby hotelowe w  tzw. 
lodgach (często namiotowe) - wygodne, często 
budowane w lokalnym stylu hotele kategorii ***. 
Położone bezpośrednio na terenach parków na-
rodowych lub w ich pobliżu, bardzo często z moż-
liwością obserwacji zwierząt z hotelowego tarasu 
czy pokoju. Lodge często budowane są przy wo-
dopojach, gdzie zwłaszcza wieczorami gromadzą 
się zwierzęta. Pokoje: skromnie wyposażone po-
koje z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefonu), 
możliwość dostawki. Wyżywienie: śniadania, lun-
che i obiadokolacje najczęściej w formie bufetu, 
choć w niektórych lodgach czasami posiłki poda-
wane są do stolika. Do dyspozycji gości: recepcja, 
restauracja, bar oraz często ogród, basen i sklepik 

z pamiątkami. W niektórych lodgach prąd i ciepła 
woda dostępna jest tylko w określonych godzi-
nach. Przy płatności kartą w lodgach doliczane 
jest 5% do wartości rachunku.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli na stronach „Wypoczynek 
w Kenii” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych lub za dopłatą 14 rozpoczętych 
dób hotelowych) w hotelach i lodgach ***, prze-
jazdy minibusami, transfery lotnisko-hotel-lot-
nisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej 
opieki), wyżywienie jak w programie i opisach 
hoteli, opiekę polskiego rezydenta w Mombasie, 
opiekę polskiego pilota podczas safari (1 osoba 
na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz 
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas sa-
fari (1 osoba na busa, j. angielski), program tu-
rystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
190 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelne-
rów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków 
osobistych, wycieczek fakultatywnych, wizy 
kenijskiej (procedura wizowa wg. aktualnych 
przepisów, koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki fakultatywne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.).
Opisy pozostałych wycieczek, dostępne w za-
leżności od wybranego hotelu, przy programach 
„Wypoczynek Kenia” i na stronie R.pl..
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 05.02.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i 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. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski.  Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, prosimy o skonsultowanie z opieku-
nem rezerwacji.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego w Kenii. W związku z nowo obo-
wiązującym 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 folio-
wymi torbami w bagażu (dot. reklamówek, fo-
liówek, jednorazówek, również tych z zakupami 
ze sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani 
są do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy 
by zamiast foliowych toreb używać toreb mate-
riałowych lub papierowych. Kenia jest jednym 
z krajów z najbardziej rygorystycznym prawem 
dotyczącym plastikowych toreb.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastycz-
ną torbę (pojemność ok. 60 litrów) a nie sztywną 
walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepa-
kowania bagaży i pozostawienia części bagażu 
w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są 
odbierane przez Klientów po powrocie z safari 
lub rozwożone do hoteli pobytowych przez re-
zydentów (należy to zgłosić pilotowi w czasie 
safari). Sugerujemy zabranie ze sobą chust, któ-
re będą chroniły twarz przed kurzem i wiatrem. 
Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny 
i krem z wysokim filtrem. Jeśli chodzi o ubiór, 
to temperatura w ciągu dnia jest zmienna (rano 
i wieczorem chłodno, a w ciągu dnia gorąco). 
Dlatego sugerujemy zabranie ze sobą odpo-
wiednich ubrań, które również stanowić będą 
dodatkową ochronę przed insektami. W dniu 
safari sugerujemy nie używać perfum oraz nie 
zakładać ubrań w kolorze granatowym, co może 
przyciągnąć insekty. Radzimy zabranie lornetek 
do wypatrywania zwierząt, latarek (niektóre 
alejki w lodgach są słabo oświetlone) oraz repe-

lentów na komary. Na terenach parków telefony 
komórkowe często nie mają zasięgu. W recepcji 
do dyspozycji telefon, płatny (zwykle drogi) 
jednak często zdarzają się także awarie telefo-
nów stacjonarnych. Należy zabrać tylko dolary 
wydane po 2006 r.

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

Neptune Village Beach 
Resort & SPA ****

od 1670 zł

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4370 zł

Kenia to miejsce będące kwintesen-
cją spełniania marzenia o Afryce. 
Zachwyca niezrównaną różnorodno-
ścią krajobrazów.
Obcowanie ze światem dzikiej 
przyrody i niezapomnianych wrażeń 
dostarczy safari w Parkach Narodo-
wych.
Zapraszam do Kenii

Anna Naworol
Pilot wycieczek Rainbow

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.10 - 18.10 4599 8199

17.10 - 25.10 4720 8399

24.10 - 01.11 4820 8399

31.10 - 08.11 4649 8099

07.11 - 15.11 5049 8770

14.11 - 22.11 4870 8470

21.11 - 29.11 4770 8299

28.11 - 06.12 4549 8099

05.12 - 13.12 4449 7930

12.12 - 20.12 4370 7799

19.12 - 27.12 6149 10649

26.12 - 03.01 6849 11799

02.01 - 10.01 5170 9149

09.01 - 17.01 4699 8349

16.01 - 24.01 5099 8849

23.01 - 31.01 5099 8849

30.01 - 07.02 5099 8849

06.02 - 14.02 5099 8849

13.02 - 21.02 5030 8749

20.02 - 28.02 4949 8599

27.02 - 07.03 4730 8399

06.03 - 14.03 4599 8199

13.03 - 21.03 4499 8020

20.03 - 28.03 4420 7899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4520 

Cena za dziecko już od 4049 

Dopłata za pok. 1 os. od 450 

Dopłata do trzech posiłków 270 

Kolacja sylwestrowa 620 

Kolacja świąteczna 525 

Kod imprezy: KSS

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (w Egipcie lub na 
Cyprze, ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). 
Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mombasie. 
Po odprawie paszportowo-wizowej powitanie 
przez rezydentów na lotnisku i transfer do hote-
lu *** (Reef Hotel lub podobny skromny hotel). 
Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w  formie pakietów) transfer minibusem do 
Parku Narodowego Tsavo West (ok. 250 km - 
ok. 4 godz.). Pierwsze safari rozpoczniemy już 
po przekroczeniu bramy parku. Jego teren po-
krywa busz i gaje akacjowe, które zamieszkuje 
tysiące dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, 
antylopy gnu i żyrafy, a nawet lamparty. Lunch, 
a następnie popołudniowe safari i obserwacja 
zwierząt w jednym z największych Parków Na-
rodowych w Kenii, gdzie spotkać można prze-
ogromne stada migrujących ptaków, a także 
tzw. czerwone słonie z Tsavo. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg w lodgy w Tsavo. (Trasa 
ok. 280 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu transfer mi-
nibusem do Parku Narodowego Amboseli (ok. 
250 km - ok. 4,5 godz.). Po drodze na safari, zo-
baczymy malownicze Źródła Mzima - dwa oczka 
wodne połączone ze sobą kaskadami, z rezydu-
jącymi tu na stałe hipopotamami i krokodylami, 
a także ogromny zastygły wylew czarnej lawy 
- Shetani. Z Parku Amboseli rozciąga się prze-
piękny widok na majestatyczny “dach Afryki” 
- Kilimandżaro. Sam szczyt można zobaczyć 
najczęściej tylko wcześnie rano i przed zacho-
dem słońca, przez pozostałą część dnia jest on 
zwykle przysłonięty chmurami. Lunch, a następ-
nie safari w parku, znanym przede wszystkim 
jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać 
także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy, 
antylopy, bawoły i żyrafy. Dla chętnych wizyta 
w wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.), w progra-
mie zwiedzanie domów pasterzy, masajskie 
tańce i zwyczaje, możliwość zakupu rękodzieła 
Masajów. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Amboseli. (Trasa ok. 300 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu transfer do Parku Naro-
dowego Tsavo East (ok. 315 km - ok. 5,5 godz.). 
Po drodze poranne safari, a następnie przyjazd 
do lodgy na lunch. Czas wolny, a popołudniu 
rozpoczniemy safari w jednym z największych 
Parków Narodowych Afryki: ponad 14 tys. km2 
sawanny i niesamowitych lasów akacjowych, po-
nadto setki dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, 
antylopy kudu i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg 
w lodgy w ok. Tsavo East. (Trasa ok. 375 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu, safari w par-
ku Tsavo East, a następnie wyjazd w kierunku 
Mombasy (lunch płatny dodatkowo). (Trasa ok. 
370 km). W godzinach popołudniowych przyjazd 
do wybranego hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 6-7  Pobyt w  wybranym hotelu na 
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na 
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Moż-
liwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 

• Klienci powracający do Polski - czas wolny, 
a następnie transfer na lotnisko i wylot do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Trasa ogółem ok. 1600 km. 
HOTELE
Mombasa - 4 rozpoczęte doby hotelowe, za-
kwaterowanie w  hotelu wybranym z  oferty 
„Wypoczynek w Kenii”.
Safari - 3 rozpoczęte doby hotelowe w tzw. lodge 
- wygodne, często budowane w lokalnym stylu 
hotele kategorii ***. Położone bezpośrednio na 
terenach parków narodowych lub w ich pobliżu, 
bardzo często z możliwością obserwacji zwierząt 
z hotelowego tarasu czy pokoju. Lodge często 
budowane są przy wodopojach, gdzie zwłasz-
cza wieczorami gromadzą się zwierzęta. Możliwe 
lodge namiotowe. Pokoje: skromnie wyposażone 
pokoje z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefo-
nu), możliwość dostawki. Wyżywienie: śniadania, 
lunche i obiadokolacje najczęściej w formie bu-

W programie: najbardziej charakterystyczne zwierzęta Kenii – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Dach Afryki – Kilimandżaro • Tsavo West – 
baobaby, słonie i żyrafy • Źródła Mzima • wylew lawy Shetani • Tsavo East – największy park w Kenii • plaże nad Oceanem Indyjskim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

Kenijskie Trio

Mombasa

Tanzania

Somalia

P.N.
Tsavo West

P.N.
Tsavo East

P.N.
Amboseli

KENIA
Jezioro
Wiktorii

      –› Lot bezpośredni  

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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fetu, choć w niektórych lodgach czasami posiłki 
podawane są do stolika. Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracja, bar oraz często ogród, ba-
sen i sklepik z pamiątkami. W niektórych lodgach 
prąd dostępny jest tylko w określonych godzi-
nach. Przy płatności kartą w lodgach doliczane 
jest 5% do wartości rachunku.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli na stronach „Wypoczynek 
w Kenii” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych lub za dopłatą 14 rozpoczętych 
dób hotelowych) w hotelach i lodgach ***, prze-
jazdy minibusami, transfery lotnisko - hotel - 

lotnisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej 
opieki), wyżywienie jak w programie i opisach 
hoteli, opiekę polskiego rezydenta w Mombasie, 
opiekę polskiego pilota podczas safari (1 osoba 
na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz 
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas sa-
fari (1 osoba na busa, j. angielski), program tu-
rystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
275 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelne-
rów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków 
osobistych, wycieczek fakultatywnych, wizy 
kenijskiej (procedura wizowa wg. aktualnych 
przepisów; koszt ok. 50 USD/os.).

Wycieczki fakultatywne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.).
Opisy pozostałych wycieczek, dostępne w za-
leżności od wybranego hotelu, w sekcji „Wypo-
czynek Kenia” i na stronie R.pl..
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 05.02.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i 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. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski.  Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, prosimy o skonsultowanie z opieku-
nem rezerwacji.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Kenii. W związku z nowo obo-
wiązującym 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 folio-
wymi torbami w bagażu (dot. reklamówek, fo-
liówek, jednorazówek, również tych z zakupami 
ze sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani 
są do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy 
by zamiast foliowych toreb używać toreb mate-
riałowych lub papierowych. Kenia jest jednym 
z krajów z najbardziej rygorystycznym prawem 
dotyczącym plastikowych toreb.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać ela-
styczną torbę (pojemność ok. 60 litrów), a nie 
sztywną walizkę. Po przylocie istnieje możliwość 
przepakowania bagaży i pozostawienia części 
bagażu w hotelu w Mombasie. Pozostawione 
bagaże są odbierane przez Klientów po powro-
cie z safari lub rozwożone do hoteli pobytowych 
przez rezydentów (należy to zgłosić pilotowi 
w czasie safari). Sugerujemy zabranie ze sobą 
chust, które będą chroniły twarz przed kurzem 
i wiatrem. Przyda się także kapelusz przeciw-
słoneczny i krem z wysokim filtrem. Jeśli cho-
dzi o ubiór, to temperatura w ciągu dnia jest 
zmienna (rano i wieczorem chłodno, a w ciągu 
dnia gorąco). Dlatego sugerujemy zabranie ze 
sobą odpowiednich ubrań, które również stano-
wić będą dodatkową ochronę przed insektami. 
W dniu safari sugerujemy nie używać perfum 
oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym, 
co może przyciągnąć insekty. Radzimy zabranie 

lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek 
(niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone) 
oraz repelentów na komary. Na terenach parków 
telefony komórkowe często nie mają zasięgu. 
W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle 
drogi) jednak często zdarzają się także awarie 
telefonów stacjonarnych. Należy zabrać tylko 
dolary wydane po 2006 r.

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

Neptune Village Beach 
Resort & SPA ****

od 1670 zł

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4599 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.10 - 18.10 4849 8599

17.10 - 25.10 4999 8849

24.10 - 01.11 5099 8849

31.10 - 08.11 4899 8520

07.11 - 15.11 5299 9199

14.11 - 22.11 5120 8899

21.11 - 29.11 4899 8699

28.11 - 06.12 4799 8520

05.12 - 13.12 4699 8349

12.12 - 20.12 4599 8199

19.12 - 27.12 5449 9449

26.12 - 03.01 6749 11599

02.01 - 10.01 5670 9970

09.01 - 17.01 5099 8849

16.01 - 24.01 5399 9349

23.01 - 31.01 5399 9349

30.01 - 07.02 5399 9349

06.02 - 14.02 5420 9349

13.02 - 21.02 5349 9270

20.02 - 28.02 5149 9099

27.02 - 07.03 5020 8899

06.03 - 14.03 4870 8649

13.03 - 21.03 4770 8470

20.03 - 28.03 4699 8349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4799 

Cena za dziecko już od 4049 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Dopłata do 3 posiłków 200 

Kolacja sylwestrowa 670 

Kolacja świąteczna 530 

Kod imprezy: KST

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub 
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z sa-
molotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi 
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wi-
zowej powitanie przez rezydentów na lotnisku 
i transfer do hotelu *** (Reef Hotel lub podobny 
skromny hotel). Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) transfer mikrobusem do 
Parku Narodowego Amboseli (ok. 440 km - ok. 
7 godz., w porze deszczowej ok. 9 godz.), z któ-
rego rozciąga się piękny widok na majestatyczny 
“dach Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt można 
zobaczyć najczęściej tylko wcześnie rano i przed 
zachodem słońca, przez pozostałą cześć dnia 
jest on zwykle przysłonięty chmurami. Lunch, 
a  następnie safari w  parku, znanym przede 

wszystkim jako „kraina słoni”, ale często można 
tu spotkać także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, 
gepardy, antylopy, bawoły i żyrafy. Obia-
dokolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Amboseli. (Trasa ok. 495 km).
 Dzień 3  Wcześnie rano 
safari w  parku Amboseli. 
Powrót na śniadanie i czas 
wolny. Po południu kolej-
ne safari oraz dla chętnych 
wizyta w wiosce Masajów 
(ok. 25 USD/os.), w progra-
mie zwiedzanie domków pa-
sterzy, masajskie tańce i zwyczaje, 
możliwość zakupu rękodzieła Masajów 
(możliwe jedno długie safari w zależności od 
położenia lodgy). Lunch, obiadokolacja i noc-
leg w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) przejazd do Parku Narodo-
wego Lake Nakuru (ok. 300 km - ok. 6 godz.), 

położonego w ogromnej geologicznej niecce 
zwanej Wielkim Rowem Afrykańskim, który 

ciągnie się od doliny rzeki Jordan na Bli-
skim Wschodzie przez Kenię, Tan-

zanię, aż do Mozambiku, a jego 
dno położone jest miejscami 

poniżej poziomu morza. Po 
południu zwiedzanie par-
ku zamieszkałego m.in. 
przez: nosorożce białe, 

żyrafy Rothschilda, zebry, 
bawoły, gazele i  pelikany. 

Lunch, obiadokolacja i nocleg 
w lodgy w ok. Lake Nakuru. (Trasa 

ok. 450 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
(ok. 320 km - ok. 5,5 godz.) do położonego na 
płaskowyżu (ok. 1600 m n.p.m.) Masai Mara, 
najsłynniejszego rezerwatu 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 drapież-
nikami, takimi jak lwy, lamparty, gepardy, hieny 
czy szakale. Po drodze możliwość odbycia rejsu 
łodziami po jeziorze Naivasha, słynącego z prze-
pięknych krajobrazów, gdzie podziwiać można 
stada hipopotamów (koszt. ok 25 USD/os.). 
Przyjazd do lodgy i lunch. Popołudniowe safari 
w  parku. Wieczorem obiadokolacja i  nocleg 
w lodgy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 345 km).
 Dzień 6  Wcześnie rano safari w Masai Mara. 
Powrót do lodgy na śniadanie, lunch i  czas 
wolny. Po południu kolejne safari w rezerwacie. 
Możliwe jedno długie safari (w zależności od 
położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu, lunch 
możliwy w formie pakietów, po południu czas 
na relaks w lodgy. Obiadokolacja i nocleg w lod-
gy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 70 km). W tym 
dniu dla chętnych (koszt ok. 450 USD/os.) moż-
liwość odbycia porannego lotu balonem nad 
Masai Marą (o świcie) a następnie ekskluzyw-
ne śniadanie na sawannie w otoczeniu dzikiej 
przyrody i pięknych krajobrazów rezerwatu! Po 
drodze (przed i po locie balonem) możliwość 
obserwowania dzikich zwierząt z samochodu. 
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu transfer do 
Nairobi (ok. 280 km - ok. 5 godz.) na lunch. Na-
stępnie przejazd przez dzielnicę okazałych rezy-
dencji Nairobi do Muzeum Karen Blixen - domu, 
w którym mieszkała pisarka, znanego z filmu 
„Pożegnanie z Afryką”. W muzeum zobaczymy 
pamiątki z życia pisarki oraz rekwizyty z filmu 
„Pożegnanie z  Afryką”. (Trasa ok. 335  km). 
Transfer na lotnisko, przelot do Mombasy. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu *** w Mombasie 
(Hotel Reef lub podobny skromny hotel).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi: 

Kenia Classic

Mombasa

Tanzania

Somalia

Uganda

P.N.
Amboseli

Nairobi

Park Narodowy
Lake Nakuru

Park
Narodowy

Masai Mara

KENIA

Jezioro
Wiktorii

Najpiękniejsze Parki Narodowe,
Majestatyczne Klimandzaro,
Dumni i waleczni Masajowie,
Urzekający świat dzikiej przyrody
Na przygodę życia
Zapraszam do Kenii

Anna Naworol
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Lot bezpośredni  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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W programie: symbole afrykańskiej sawanny – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Dach Afryki – majestatyczne Kilimandżaro • rezerwat Masai Mara 

• Jezioro Nakuru – z wizytą u flamingów i nosorożca białego • stolica Kenii – Nairobi i historia Karen Blixen • plaże nad Oceanem Indyjskim 

• przelot Nairobi-Mombasa w cenie • impreza dostępna także w wersji de luxe pod kodem KKX
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi
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• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 
• Klienci powracający do Polski - czas wolny, 
możliwość korzystania z ogólnodostępnej infra-
struktury hotelu. Następnie transfer na lotnisko 
i wylot do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Trasa ogółem ok. 2600 km. 
W terminie KKO/10/05: przelot na trasie Warsza-
wa-Nairobi (samolotem rejsowym z przesiadką), 
odwrócony program imprezy (rozpoczęcie pro-
gramu w Nairobi, zakończenie w Mombasie), 
przelot na trasie Mombasa-Warszawa/Katowice 
(samolotem czarterowym), ilość świadczeń bez 
zmian, brak przelotu wewnętrznego na trasie 
Nairobi-Mombasa. W terminie KKO/03/28: prze-
lot na trasie Warszawa/Katowice-Mombasa (sa-
molotem czarterowym), standardowy program 
imprezy (rozpoczęcie programu w Mombasie, 
zakończenie w Nairobi), przelot na trasie Nairo-
bi-Warszawa (samolotem rejsowym z przesiad-
ką), ilość świadczeń bez zmian, brak przelotu 
wewnętrznego na trasie Nairobi-Mombasa. 
HOTELE
Mombasa - 2 rozpoczęte doby hotelowe w ho-
telu *** (Hotel Reef lub podobny skromny 
hotel). Wygodny hotel położony przy plaży. 
Pokoje: 2  - osobowe (możliwość dostawki) 
z  łazienką, klimatyzacją, balkonem/tarasem. 
Do dyspozycji gości: restauracja, bar i basen. 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari - 5 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym 
stylu hotele kategorii ***. Położone bezpośred-
nio na terenach parków narodowych lub w ich 
pobliżu, bardzo często z możliwością obserwacji 
zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. Lodge 
często budowane są przy wodopojach, gdzie 
zwłaszcza wieczorami gromadzą się zwierzęta. 
Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: skromnie 
wyposażone pokoje z  łazienkami (bez klima-
tyzacji, TV i  telefonu), możliwość dostawki. 
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje 
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych 
lodgach czasami posiłki podawane są do stolika 
(możliwe śniadania i/lub lunche w postaci pakie-
tów podróżnych). Do dyspozycji gości: recepcja, 
restauracja, bar oraz często ogród, basen i skle-
pik z pamiątkami. W niektórych lodgach prąd 
i ciepła woda dostępna jest tylko w określonych 
godzinach. Przy płatności kartą w lodgach do-
liczane jest 5% do wartości rachunku. W Masai 
Mara i Amboseli możliwe 2 osobne safari, lub 

1 długie (w zależności od lokalizacji lodgy).
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli na stronach „Wypoczynek 
w Kenii” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, przelot 
wewnętrzny Nairobi-Mombasa (limit bagażu 20 
kg + 5 kg), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (7 
rozpoczętych dób hotelowych lub 14 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w hotelach i lodgach ***, 
przejazdy minibusami, transfery lotnisko-hotel-
-lotnisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej 
opieki), wyżywienie jak w programie i opisach 
hoteli, opiekę polskiego rezydenta w Mombasie, 
opiekę polskiego pilota podczas safari (1 osoba 
na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz 
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas sa-
fari (1 osoba na busa, j. angielski), program tu-
rystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
475 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Pa-
kiet nie obejmuje: napiwków dla bagażowych 
i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wy-
datków osobistych, wycieczek fakultatywnych, 
wizy kenijskiej (procedura wizowa wg. aktual-
nych przepisów, koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki fakultatywne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.), lot balonem w  Masai Mara (ok. 
450  USD/os.), rejs po jeziorze Naivasha (ok. 
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 05.02.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i 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. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski.  Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, prosimy o skonsultowanie z opieku-
nem rezerwacji.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Kenii. W związku z nowo obo-
wiązującym 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 folio-
wymi torbami w bagażu (dot. reklamówek, fo-
liówek, jednorazówek, również tych z zakupami 
ze sklepów w strefie bezcłowej), zobligowani 
są do pozostawienia ich na lotnisku. Zalecamy 
by zamiast foliowych toreb używać toreb mate-
riałowych lub papierowych. Kenia jest jednym 
z krajów z najbardziej rygorystycznym prawem 
dotyczącym plastikowych toreb.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastycz-
ną torbę (pojemność ok. 60 litrów) a nie sztywną 
walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepa-
kowania bagaży i pozostawienia części bagażu 
w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są 
odbierane przez Klientów po powrocie z safari lub 
rozwożone do hoteli pobytowych przez rezyden-
tów (należy to zgłosić pilotowi w czasie safari). 
Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które będą 
chroniły twarz przed kurzem i wiatrem. Przyda się 
także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wyso-
kim filtrem. Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura 
w ciągu dnia jest zmienna (rano i wieczorem 
chłodno, a w ciągu dnia gorąco). Dlatego suge-
rujemy zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, 
które również stanowić będą dodatkową ochronę 
przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz nie zakładać ubrań w kolo-
rze granatowym, co może przyciągnąć insekty. 
Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania 
zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są 
słabo oświetlone) oraz repelentów na komary. 
Na terenach parków telefony komórkowe często 
nie mają zasięgu. W recepcji do dyspozycji tele-
fon, płatny (zwykle drogi) jednak często zdarzają 
się także awarie telefonów stacjonarnych. Należy 
zabrać tylko dolary wydane po 2006 r.
Dla osób zainteresowanych wzięciem udziału 
w oferowanej wycieczce lokalnej (lot balonem 

nad Kilimandżaro) sugerujemy rozszerzenie 
ubezpieczenia o pakiet SPORT.

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

Neptune Village Beach 
Resort & SPA ****

od 1670 zł

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5299 zł

Impreza dostępna również w wersji 
De Luxe (Kenia Classic De Luxe - 
KKX) - szczegółowy opis dostępny 
na stronie R.pl.

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.10 - 18.10 5549 10020

17.10 - 25.10 5649 10270

24.10 - 01.11 5649 10270

31.10 - 08.11 5620 10070

07.11 - 15.11 6120 10870

14.11 - 22.11 5799 10520

21.11 - 29.11 5649 10270

28.11 - 06.12 5520 10070

05.12 - 13.12 5449 9870

12.12 - 20.12 5299 9699

19.12 - 27.12 6320 11149

26.12 - 03.01 6820 11949

02.01 - 10.01 5499 10020

09.01 - 17.01 5770 10299

16.01 - 24.01 6099 10870

23.01 - 31.01 6130 10870

30.01 - 07.02 6099 10870

06.02 - 14.02 6099 10870

13.02 - 21.02 6130 10870

20.02 - 28.02 5999 10699

27.02 - 07.03 5770 10470

06.03 - 14.03 5599 10199

13.03 - 21.03 5499 9970

20.03 - 28.03 5370 9870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5799 

Cena za dziecko już od 5149 

Dopłata za pok. 1 os. od 550 

Kod imprezy: KKO

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Kenia – Hakuna Matata 
W programie: symbole afrykańskiej sawanny - słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Jeziora w regionie Wielkiego Rowu Afrykańskiego

• Dach Afryki – majestatyczne Kilimandżaro • rezerwat Masai Mara • stolica Kenii – Nairobi i historia Karen Blixen i karmienie żyraf 

• plaże nad Oceanem Indyjskim • przelot Nairobi - Mombasa w cenie

 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub 
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z sa-
molotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi 
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wi-
zowej powitanie przez rezydentów na lotnisku 
i  transfer do hotelu *** (Bamburi Beach lub 
podobny hotel). Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Śniadanie i czas wolny na odpoczy-
nek po podróży, kąpiele morskie i słoneczne. 
Lunch, obiadokolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w postaci pakietów) wykwaterowanie z hotelu 
i transfer minibusem w kierunku Parku Narodo-
wego Tsavo East (ok. 315 km - ok. 4,5 godz.). 
Przyjazd do lodgy na lunch i krótki odpoczynek 
po podróży. Popołudniu rozpoczniemy pierwsze 
safari w jednym z największych Parków Narodo-
wych Afryki: ponad 13 tys. km2 sawanny i niesa-
mowitych lasów akacjowych, ponadto duża ilość 
dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy 

kudu i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy 
w ok. Tsavo East. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu transfer 
minibusem do Parku Narodowego Amboseli 
(ok. 335 km - ok. 5,5 godz.), z którego rozcią-
ga się piękny widok na majestatyczny “dach 
Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt można zo-
baczyć najczęściej tylko wcześnie rano i przed 
zachodem słońca, przez pozostałą cześć dnia 
jest on zwykle przysłonięty chmurami. Przyjazd 
do lodgy na lunch i krótki odpoczynek po po-
dróży. Wyjazd na popołudniowe wypatrywanie 
zwierząt w parku, znanym przede wszystkim 
jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać 
także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, antylo-
py, bawoły, żyrafy i mnóstwo ptaków różnego 
gatunku. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Amboseli. (Trasa ok. 360 km). 
 Dzień 5  Wcześnie rano safari w parku Am-
boseli. Powrót na śniadanie i czas wolny. Po 
południu kolejne safari (możliwe jedno długie 
safari w zależności od położenia lodgy) oraz dla 
chętnych wizyta w wiosce Masajów (ok. 25 USD/
os.), w programie zwiedzanie domków pasterzy, 

masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu 
rękodzieła Masajów. Lunch, obiadokolacja i noc-
leg w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu transfer mi-
nibusem do Nairobi (ok. 220 km - ok. 4 godz.). 
Przejazd obwodnicą Nairobi, która prowadzi 
wzdłuż granicy Parku Narodowego Nairobi. Po 
drodze mijamy jeden z największych slamsów 
na świecie „Kibera”, który stanowi niezwykły 
kontrast do pobliskiej najbogatszej dzielnicy 
miasta i okazałych rezydencji Karen, do której 
jedziemy by zobaczyć muzeum Karen Blixen - 
domu, w którym mieszkała pisarka, znanego 
z filmu „Pożegnanie z Afryką”. W muzeum zo-
baczymy pamiątki z życia pisarki oraz rekwizyty 
z filmu. Lunch w postaci pakietów. Następnie 
przejazd do Lake Naivasha (ok. 160 km - ok. 
3 godz.). Obiadokolacja i nocleg w lodgy nad 
jeziorem Naivasha. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu dla chętnych rejs 
łódkami po jeziorze Naivasha - możliwość 
obserwacji hipopotamów, niezliczonej ilości 
ptactwa wodnego, jest to również miejsce, 
gdzie kręcone były sceny z filmu „Pożegnanie 
z Afryką” (czas rejsu ok. 1 godz., koszt ok. 25 
USD/os.). Następnie przejazd do lodgy w ok. 
Jeziora Elementaita (kolejnego jeziora tworzą-
cego system wodny w regionie Wielkiego Rowu 
Afrykańskiego), czas wolny. Następnie przejazd 
do Parku Narodowego Lake Nakuru (ok. 90 km 
- ok. 2 godz.), położonego w ogromnej geolo-
gicznej niecce zwanej Wielkim Rowem Afrykań-
skim, który ciągnie się od doliny rzeki Jordan na 
Bliskim Wschodzie przez Kenię, Tanzanię, aż do 
Mozambiku. Po drodze safari podczas którego 
mamy szanse zobaczyć m.in.: nosorożce białe, 
żyrafy Rothschilda, zebry, bawoły, gazele i anty-

lopy Koba. Lunch, kolacja i nocleg w lodgy w ok. 
Jeziora Elementaita (Trasa ok. 135 km). 
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
(ok. 320 km - ok. 5,5 godz.) do położonego na 
płaskowyżu (ok. 1600 m n.p.m.) Masai Mara, 
najsłynniejszego rezerwatu 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 drapież-
nikami, takimi jak lwy, lamparty, gepardy, hieny 
czy szakale. Wczesnym popołudniem przyjazd 
do lodgy i lunch. Popołudniowe safari w parku. 
Wieczorem obiadokolacja i  nocleg w  lodgy 
w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 345 km).
 Dzień 9  Wcześnie rano safari w Masai Mara. 
Powrót do lodgy na śniadanie, lunch i  czas 
wolny. Po południu kolejne safari w rezerwacie. 
Możliwe jedno długie safari (w zależności od 
położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu, lunch 
możliwy w formie pakietów, po południu czas 
na relaks w lodgy. Obiadokolacja i nocleg w lod-
gy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 10  Po wczesnym śniadaniu transfer do 
Nairobi (ok. 280 km - ok. 5 godz.). Lunch w Na-
irobi (w postaci pakietów), wizyta w Centrum 
Edukacji Przyrodniczej Langata - zajmującego 
się ochroną rzadkich gatunków zwierząt, któ-
rego główną atrakcją jest możliwość karmienia 
żyraf Rotschilda. Transfer na lotnisko, przelot do 
Mombasy, a następnie transfer do wybranego 
hotelu na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. (Trasa 
ok. 335 km). 
 Dzień 11-14  Pobyt w wybranym hotelu na 
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na 
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Możli-

Mombasa

P.N.
Tsavo East

P.N.
Amboseli

Tanzania

Somalia
Uganda

Nairobi

P.N.
Lake Nakuru

Jezioro Naivasha

Jezioro
Elementaita

P.N.
Masai Mara

KENIA

Jezioro
Wiktorii

      –› Lot bezpośredni  

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

16
dni
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wość skorzystania z wycieczek fakultatywneych 
np. Mombasa City Tour (koszt ok. 45 USD/os.). 
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  pokoi i  czas wolny, możliwość korzystania 
z ogólnodostępnej infrastruktury hotelu. Po po-
łudniu transfer na lotnisko w Mombasie i wylot 
samolotem czarterowym do Polski.
 Dzień 16  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Trasa ogółem ok. 2145 km. 
HOTELE
Mombasa - 2 rozpoczęte doby hotelowe w ho-
telu *** (Bamburi Beach lub podobny hotel). 
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje: 
2-osobowe (możliwość dostawki) z łazienką, 
klimatyzacją, balkonem/tarasem. Do dyspozy-
cji gości: restauracja, bar i basen. Wyżywienie: 
śniadanie, lunch i kolacja, napoje do posiłków 
dodatkowo płatne.
Safari - 7 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym 
stylu hotele kategorii ***. Położone bezpośred-
nio na terenach parków narodowych lub w ich 
pobliżu, bardzo często z możliwością obserwa-
cji zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. 
Lodge często budowane są przy wodopojach, 
gdzie zwłaszcza wieczorami gromadzą się 
zwierzęta. Możliwe lodge namiotowe. Pokoje: 
skromnie wyposażone pokoje z łazienkami (bez 
klimatyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki. 
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje 
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych 
lodgach czasami posiłki podawane są do sto-
lika (możliwe śniadania i/lub lunche w postaci 

pakietów podróżnych). Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracja, bar oraz często ogród, 
basen i  sklepik z  pamiątkami. W  niektórych 
lodgach prąd i ciepła woda dostępna jest tylko 
w określonych godzinach. Przy płatności kartą 
w lodgach doliczane jest 5% do wartości ra-
chunku. W Masai Mara możliwe 2 osobne safari, 
lub 1 długie (w zależności od lokalizacji lodgy).
Mombasa - 5 rozpoczętych dób hotelowych, 
zakwaterowanie w hotelu wybranym z oferty 
„Kenia - Wczasy w Mombasie”.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: 
przelot samolotem czarte-
rowym z  międzylądowa-
niem, przelot wewnętrzny 
Nairobi-Mombasa (limit 
bagażu 20 kg + 5  kg), 
opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie (14 rozpoczętych 
dób hotelowych) w hotelach 
i lodgach ***, przejazdy minibu-
sami, transfery lotnisko-hotel-lot-
nisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej 
opieki), wyżywienie jak w programie i opisach 
hoteli, opiekę polskiego rezydenta w Mombasie, 
opiekę polskiego pilota podczas safari (1 osoba 
na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz 
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas sa-
fari (1 osoba na busa, j. angielski), program tu-
rystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
560 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Pa-

kiet nie obejmuje: napiwków dla bagażowych 
i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wy-
datków osobistych, wycieczek fakultatywnych, 
wizy kenijskiej (procedura wizowa wg. aktual-
nych przepisów, koszt ok. 50 USD/os.).
Wycieczki fakultatywne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.), rejs po jeziorze Naivasha (ok. 
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w  programie 
podane zostały na dzień 05.02.2020 r. i mogą 
ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i 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. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski.  Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, prosimy o skonsultowanie z opieku-
nem rezerwacji.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Kenii. W związku z nowo obo-
wiązującym prawem używanie, produkowanie 
i  importowanie toreb foliowych w Kenii jest 
nielegalne i karane wysoką grzywną (nawet 
do 38 tys. USD) lub karą pozbawienia wolno-

ści do 4 lat. Podróżni przyjeżdżający 
do Kenii z  foliowymi torbami 

w bagażu (dot. reklamówek, 
foliówek, jednorazówek, 
również tych z  zakupami 
ze sklepów w strefie bez-
cłowej), zobligowani są do 
pozostawienia ich na lotni-

sku. Zalecamy by zamiast 
foliowych toreb używać toreb 

materiałowych lub papierowych. 
Kenia jest jednym z krajów z najbar-

dziej rygorystycznym prawem dotyczącym 
plastikowych toreb.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać ela-
styczną torbę (pojemność ok. 60 litrów) a nie 
sztywną walizkę. Po przylocie istnieje możli-
wość przepakowania bagaży i pozostawienia 
części bagażu w hotelu w Mombasie. Pozosta-
wione bagaże są odbierane przez Klientów po 
powrocie z safari lub rozwożone do hoteli po-
bytowych przez rezydentów (należy to zgłosić 
pilotowi w czasie safari). Sugerujemy zabranie 
ze sobą chust, które będą chroniły twarz przed 
kurzem i wiatrem. Przyda się także kapelusz 
przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem. Jeśli 

chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu dnia jest 
zmienna (rano i wieczorem chłodno, a w ciągu 
dnia gorąco). Dlatego sugerujemy zabranie ze 
sobą odpowiednich ubrań, które również stano-
wić będą dodatkową ochronę przed insektami. 
W dniu safari sugerujemy nie używać perfum 
oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym, 
co może przyciągnąć insekty. Radzimy zabranie 
lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek 
(niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone) 
oraz repelentów na komary. Na terenach parków 
telefony komórkowe często nie mają zasięgu. 
W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle 
drogi) jednak często zdarzają się także awarie 
telefonów stacjonarnych. Należy zabrać tylko 
dolary wydane po 2006 r.
Dla osób zainteresowanych wzięciem udziału 
w oferowanej wycieczce lokalnej (lot balonem 
nad Kilimandżaro) sugerujemy rozszerzenie 
ubezpieczenia o pakiet SPORT.

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

CENA OD

6820 zł

Neptune Village Beach 
Resort & SPA ****

od 1199 zł

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 849 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

17.10 - 01.11 7149 13030

31.10 - 15.11 7070 13070

14.11 - 29.11 7270 13370

28.11 - 13.12 6970 12870

12.12 - 27.12 6820 12649

26.12 - 10.01 8520 15030

09.01 - 24.01 7649 13499

23.01 - 07.02 7920 14030

06.02 - 21.02 7899 14030

20.02 - 07.03 7470 13730

06.03 - 21.03 7149 13199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7570 

Cena za dziecko już od 7620 

Dopłata za pok. 1 os. od 829 

Kod imprezy: KKD

więcej na: R.pl
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W programie: najpiękniejsze symbole Afryki – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Kilimandżaro – dach Afryki wyłaniający się zza chmur 

• Serengeti – królestwo dzikich zwierząt • Ngorongoro – wygasły wulkan • rezerwat biosfery UNESCO w Parku Lake Manyara 

• Tsavo West i źródła Mzima • plaże nad Oceanem Indyjskim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (w Egipcie lub na 
Cyprze, ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). 
Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mombasie. 
Po odprawie paszportowo-wizowej powitanie 
przez rezydentów na lotnisku i transfer do hote-
lu *** (Hotel Reef lub podobny skromny hotel). 
Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) transfer do miejscowości 
Taveta na granicy z Tanzanią, gdzie przesiądzie-
my się do samochodów terenowych. Następnie 
przejazd do Parku Narodowego Lake Manyara, 
malowniczo położonego u podnóża krawędzi 
Wielkiego Rowu Afrykańskiego i wpisanego na 

listę UNESCO jako rezerwat biosfery. Po drodze 
przerwa na lunch. Park zajmuje pow. ok. 329 
km2, słynie z malowniczo położonego jeziora 
oraz bogatej fauny, której będziemy wypatry-
wać w czasie safari: guźce, pawiany, gazele, 
hipopotamy. Późnym popołudniem przyjazd 
na obiadokolację i nocleg w lodgy w ok. Parku 
Lake Manyara. (Trasa ok. 475 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Parku Narodowego Serengeti. Piknik lunch 
w postaci pakietów podróżnych, a następnie po-
południowe safari na terenie parku, który jest 
znaną na całym świecie ostoją zwierząt i ma 
powierzchnię porównywalną do Irlandii Północ-
nej. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w Serengeti. 
(Trasa ok. 250 km).
 Dzień 4  Wcześnie rano i po południu sa-
fari na terenie Parku Narodowego Serengeti. 

W  Serengeti obserwacja zwierząt jest łatwa 
ze względu na niską roślinność - park porasta 
sawanna z rosnącymi gdzieniegdzie akacjami. 
Krajobraz urozmaicają liczne, niewielkie rzeki, 
jeziora i bagna. W parku można spotkać słynną 
„wielką afrykańską piątkę” dzikich zwierząt: 
słonia, nosorożca, lwa, lamparta i bawoła. Śnia-
danie i lunch w lodgy, a w ciągu dnia czas wol-
ny. Możliwe jedno długie safari (w zależności od 
położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu, lunch 
w formie pakietów, po południu czas na relaks. 
Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Serengeti. 
(Trasa ok. 120 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do krateru Ngorongoro. Dla chętnych wizyta 
w wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.), w progra-
mie zwiedzanie domów pasterzy, masajskie 
tańce i zwyczaje, możliwość zakupu rękodzieła 

Masajów. Wulkan Ngorongoro był aktywny ok. 
2 mln lat temu, po czym uległ zapadnięciu pozo-
stawiając największą na świecie kalderę o pow. 
ok. 260 km2 i średnicy dochodzącej do 22 km. 
Na dnie krateru żyją setki dzikich zwierząt: lwy, 
słonie, nosorożce, gnu, zebry, bawoły, antylopy, 
flamingi i inne ptaki. Ngorongoro zwany „rajem 
Afryki”, a przez przyrodników ósmym cudem 
świata, położony jest w zachodniej części Wiel-
kiego Rowu Afrykańskiego ciągnącego się od 
doliny rzeki Jordan na Bliskim Wschodzie do 
Mozambiku. Lunch w formie pakietów podróż-
nych. Obiadokolacja i  nocleg w  lodgy w  ok. 
Ngorongoro. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd z powrotem 
w kierunku Kenii. Przekroczenie granicy w Na-
mandze, przerwa na lunch w postaci pakietów 
i  zamiana pojazdów na minibusy. Następnie 

Kenia i Tanzania

Mombasa

Somalia

Park Narodowy
Amboseli

KENIAJezioro Wiktorii

Taveta Park
Narodowy
Tsavo West

Park Narodowy
Lake Manyara

Krater
Ngorongoro

Park Narodowy
Serengeti

TANZANIA

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Lot bezpośredni  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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przyjazd do Parku Narodowego Amboseli, z któ-
rego rozciąga się przepiękny widok na majesta-
tyczny “dach Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt 
można zobaczyć najczęściej tylko wcześnie rano 
i przed zachodem słońca, przez pozostałą cześć 
dnia jest on zwykle przysłonięty chmurami. Po 
drodze do lodgy safari w parku, znanym przede 
wszystkim jako „kraina słoni”, ale często można 
tu spotkać także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, 
gepardy, antylopy, bawoły i żyrafy. Lunch w for-
mie pakietów podróżnych, obiadokolacja i noc-
leg w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer minibusem do 
Parku Narodowego Tsavo West (ok. 250 km - 
ok. 4,5 godz.). Po drodze na safari zobaczymy 
malownicze Źródła Mzima - dwa oczka wodne 
połączone ze sobą kaskadami, z rezydującymi 
tu na stałe hipopotamami i krokodylami, a także 
ogromny zastygły wylew czarnej lawy - Sheta-
ni. Lunch, a po południu safari i obserwacja 
zwierząt w  jednym z  największych parków 
narodowych Afryki. Park Tsavo porasta busz 
i gaje akacjowe, gdzie żyją tysiące dzikich zwie-
rząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy gnu i żyrafy, 
a nawet lamparty i nosorożce. Obiadokolacja 
i nocleg w lodgy w Tsavo. (Trasa ok. 265 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu kolejne safari 
w Parku Narodowym Tsavo West, następnie wy-
jazd w kierunku Mombasy (lunch płatny dodat-
kowo). (Trasa ok. 250 km). W godzinach popo-
łudniowych przyjazd do Mombasy, a następnie: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 
• Klienci powracający do Polski - transfer do ho-
telu na odświeżenie się po podróży, następnie 
transfer na lotnisko i wylot do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie (ok. 45 min., bez wysiadania z samo-
lotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Trasa ogółem ok. 2400 km. 
HOTELE
Mombasa - 1 rozpoczęta doba hotelowa w hote-
lu *** (Hotel Reef lub podobny skromny hotel). 
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje: 
2-os. z  łazienką, klimatyzacją, balkonem/ta-
rasem. Do dyspozycji gości: restauracja, bar 
i basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari - 6 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokal-
nym stylu hotele kategorii *** (w ocenie orga-
nizatora). Położone bezpośrednio na terenach 
parków narodowych lub w ich pobliżu, bardzo 
często z możliwością obserwacji zwierząt z ho-

telowego tarasu czy pokoju. Lodge często bu-
dowane są przy wodopojach, gdzie zwłaszcza 
wieczorami gromadzą się zwierzęta. Możliwe 
lodge namiotowe. Tylko pokoje 2-os.: skromnie 
wyposażone pokoje z łazienkami (bez klima-
tyzacji, TV i telefonu). Wyżywienie: śniadania, 
lunche i obiadokolacje najczęściej w formie bu-
fetu, choć w niektórych lodgach czasami posiłki 
podawane są do stolika (możliwe śniadania i/
lub lunche w postaci pakietów podróżnych). 
Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar 
oraz często ogród, basen i sklepik z pamiątka-
mi. W niektórych lodgach prąd i ceipła woda 
dostępna jest tylko w określonych godzinach. 
Przy płatności kartą w lodgach doliczane jest 5% 
do wartości rachunku. W Masai Mara i Serengeti 
możliwe 2 osobne safari, lub 1 długie (w zależ-
ności od lokalizacji lodgy).
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli na stronach „Wypoczynek 
w Kenii” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych 
dób hotelowych lub za dopłatą 14 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w hotelach i lodgach *** 
w ocenie organizatora, przejazdy samochodami 
terenowymi i mikrobusami, transfer lotnisko-
-hotel-lotnisko (transfery możliwe bez polsko-
języcznej opieki), wyżywienie jak w programie 
i opisach hoteli, opiekę polskiego rezydenta 
w Mombasie, opiekę polskiego pilota podczas 
safari (1 osoba na grupę, przesiada się pomiędzy 
busami) oraz miejscowego kierowcy - specjali-
sty podczas safari (1 osoba na busa, j. angielski), 
program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Eu-
ropa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za wstę-
py do parków narodowych, opłaty za napiwki dla 
kierowców i przewodników lokalnych (łącznie 
koszt uczestnictwa w programie ok. 725 USD/
os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: 
napiwków dla bagażowych i kelnerów, dodat-
kowych posiłków i napoi, wydatków osobistych, 
wycieczek fakultatywnych, wizy kenijskiej 
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów, 
koszt ok. 50 USD/os.) oraz wizy do Tanzanii (ok. 
50 USD/os., płatnej na granicy z Tanzanią).
Wycieczki fakultatywne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 05.02.2020 i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy ke-
nijskiej przez obywateli Polski konieczny jest 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we wła-
snym zakresie na lotnisku w Kenii. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski.
Wiza do Tanzanii. Płatna 50 USD/os. na granicy 
z Tanzanią. Wiza jest stemplowana do paszportu 
po uiszczeniu opłaty i okazaniu żółtej książeczki 
z aktualnym szczepieniem przeciwko żółtej febrze.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Kenii i Tanzanii (od 01.06.2019 
r.). W związku z nowo obowiązującym prawem 
używanie, produkowanie i importowanie toreb 
foliowych w Kenii i Tanzanii jest nielegalne i ka-
rane wysoką grzywną (nawet do 38 tys. USD) 
lub karą pozbawienia wolności do 4 lat. Podróż-
ni przyjeżdżający do Kenii i Tanzanii 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 materia-
łowych lub papierowych. Kenia i Tanzania jest 
jednym z krajów z najbardziej rygorystycznym 
prawem dotyczącym plastikowych toreb.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastycz-
ną torbę (pojemność ok. 60 litrów), a nie sztywną 
walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepa-
kowania bagaży i pozostawienia części bagażu 
w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są 
odbierane przez Klientów po powrocie z safari 
lub rozwożone do hoteli pobytowych przez rezy-
dentów (należy to zgłosić pilotowi przed safari). 
Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które będą 
chroniły twarz przed kurzem i wiatrem. Przyda 
się także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wy-
sokim filtrem. Jeśli chodzi o ubiór, to temperatu-
ra w ciągu dnia jest zmienna (rano i wieczorem 
chłodno, a w ciągu dnia gorąco). Dlatego suge-
rujemy zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, 
które mogą także stanowić dodatkową ochronę 
przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz nie zakładać ubrań w kolo-
rze granatowym, co może przyciągnąć insekty. 
Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania 
zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są 
słabo oświetlone) oraz repelentów na komary. 
Na terenach parków telefony komórkowe czę-
sto nie mają zasięgu, warto zabrać adaptery do 
gniazdek brytyjskich. W recepcji do dyspozycji 
telefon, płatny (zwykle drogi) jednak często zda-
rzają się także awarie telefonów stacjonarnych. 
Dobrze mieć ze sobą wymienioną niewielką ilość 

pieniędzy na szylingi kenijskie potrzebnych do 
drobnych zakupów/kawy, herbaty na postojach 
- stacjach benzynowych/lokalnych sklepikach. 
Należy zabrać tylko dolary wydane po 2006 r.
Szczepienia. Zalecane przeciw żółtaczce za-
kaźnej, na terenie Tanzanii wymagane jest 
szczepienie przeciw żółtej febrze (ze względu 
na przejazd z Kenii, gdzie żółta febra jest en-
demiczna).

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

Neptune Village Beach 
Resort & SPA ****

od 1670 zł

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6520 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.10 - 18.10 6799 12230

17.10 - 25.10 7020 12570

24.10 - 01.11 6820 12570

31.10 - 08.11 6770 12499

07.11 - 15.11 7499 13370

14.11 - 22.11 7249 12949

21.11 - 29.11 6949 12699

28.11 - 06.12 6770 12499

05.12 - 13.12 6620 12230

12.12 - 20.12 6520 12070

19.12 - 27.12 8149 14399

26.12 - 03.01 8799 15530

02.01 - 10.01 7149 13120

09.01 - 17.01 7549 13449

16.01 - 24.01 7949 14120

23.01 - 31.01 7949 14120

30.01 - 07.02 7999 14120

06.02 - 14.02 7999 14199

13.02 - 21.02 7999 14199

20.02 - 28.02 7699 13999

27.02 - 07.03 7199 13199

06.03 - 14.03 6899 12699

13.03 - 21.03 6749 12449

20.03 - 28.03 6649 12299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7220 

Cena za dziecko już od 6149 

Dopłata za pok. 1 os. od 750 

Kod imprezy: KTS

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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Afryka Wschodnia Kenia

 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub 
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z sa-
molotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi 
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wi-
zowej powitanie przez rezydentów na lotnisku 
i transfer do hotelu *** Hotel Reef lub podobny 
skromny hotel). Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) transfer do miejscowości 
Taveta na granicy z Tanzanią, gdzie przesiądzie-
my się do samochodów terenowych. Następnie 
przejazd do Parku Narodowego Lake Manyara, 
wpisanego na listę UNESCO jako rezerwat 
biosfery i malowniczo położonego u podnóża 
krawędzi Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Po 
drodze przerwa na lunch. Park zajmuje pow. 
ok. 329 km2, słynie z malowniczo położonego 
jeziora oraz bogatej fauny, której będziemy wy-
patrywać w czasie safari: guźce, pawiany, gaze-
le, hipopotamy. Późnym popołudniem przyjazd 

na obiadokolację i nocleg w lodgy w okolicach 
Parku Lake Manyara. (Trasa ok. 475 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do krateru 
Ngorongoro. Wulkan Ngorongoro był aktywny 
ok. 2 mln lat temu, po czym uległ zapadnięciu 
pozostawiając największą na świecie kalderę 
o pow. ok. 260 km2 i średnicy dochodzącej do 
22 km. Na dnie krateru żyją setki dzikich zwie-
rząt i ptaków: lwy, słonie, nosorożce, gnu, zebry, 
bawoły, antylopy i flamingi. Ngorongoro zwany 
„rajem Afryki”, a przez przyrodników ósmym 
cudem świata, położony jest w zachodniej czę-
ści Wielkiego Rowu Afrykańskiego ciągnącego 
się od doliny rzeki Jordan na Bliskim Wschodzie 
do Mozambiku. Lunch, obiadokolacja i nocleg 
w lodgy w ok. Ngorongoro. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Parku Narodowego Serengeti, który jest 
znaną na całym świecie ostoją zwierząt i ma 
powierzchnię porównywalną do Irlandii Pół-
nocnej. Dla chętnych wizyta w wiosce Masa-
jów (ok. 25 USD/os.), w programie zwiedzanie 
domów pasterzy, masajskie tańce i zwyczaje, 
możliwość zakupu rękodzieła Masajów. Lunch 

w formie pakietów podróżnych. Po drodze sa-
fari. W Serengeti obserwacja zwierząt jest łatwa 
ze względu na niską roślinność - park porasta 
sawanna z rosnącymi gdzieniegdzie akacjami. 
Krajobraz urozmaicają liczne rzeczki, jeziorka 
i bagna. W parku można spotkać słynną „wiel-
ką afrykańską piątkę” dzikich zwierząt: słonia, 
nosorożca, lwa, lamparta i  bawoła. Późnym 
popołudniem przyjazd do lodgy. Obiadokolacja 
i nocleg w ok. Serengeti. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd przez Se-
rengeti (safari po drodze) nad Jezioro Wikto-
rii - największe jezioro w Afryce, położone na 
granicy 3 państw: Kenii, Tanzanii i Ugandy. Jest 
to także największe jezioro tropikalne na świe-
cie, do którego uchodzi Kagera, uznawana za 
źródłowy odcinek Nilu. Jezioro zaliczane jest do 
tzw. Wielkich Jezior Afrykańskich powstałych 
w zagłębieniu tektonicznym tzw. Wielkim Ro-
wie Afrykańskim. Przerwa na odpoczynek, lunch 
i zdjęcia. Czas wolny w lodgy z widokiem na Je-
zioro Wiktorii. Obiadokolacja i nocleg w lodgy 
w ok. Jeziora Wiktorii. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
granicy z Kenią. Po drodze do lodgy safari na tere-
nie Masai Mara - najsłynniejszym rezerwacie dzi-
kich zwierząt w Afryce, który wraz z przyległym 
Serengeti (w Tanzanii) uważany jest za najpięk-
niejszy 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, ge-
pardy, hieny czy szakale. Lunch w formie pakie-
tów podróżnych. Obiadokolacja i nocleg w lodgy 
w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu poranne safari w Masai 
Mara. Następnie przejazd do Nairobi, po drodze 

lunch. (Trasa ok. 390 km). Transfer na lotnisko, 
przelot do Mombasy, a  następnie transfer, 
obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu *** 
w Mombasie (Hotel Reef lub podobny skromny 
hotel).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z pokoi: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień poby-
tu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu 
Oceanu Indyjskiego. 
• Klienci powracający do Polski - czas wolny, 
możliwość korzystania z ogólnodostępnej in-
frastruktury hotelu. Po południu transfer na 
lotnisko w Mombasie i wylot samolotem czar-
terowym do Polski.
 Dzień 9  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Trasa ogółem ok. 2600 km. 
HOTELE
Mombasa - 2 rozpoczęte doby hotelowe w ho-
telu *** (Hotel Reef lub podobny skromny ho-
tel). Wygodny hotel położony przy plaży. Po-
koje: 2-os. z łazienką, klimatyzacją, balkonem/ 
tarasem. Do dyspozycji gości: restauracja, bar 
i basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari - 5 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym 
stylu hotele kategorii *** (w ocenie organizato-
ra). Położone bezpośrednio na terenach parków 
narodowych lub w ich pobliżu, bardzo często 
z możliwością obserwacji zwierząt z hotelowe-
go tarasu czy pokoju. Lodge często budowane 
są przy wodopojach, gdzie zwłaszcza wieczorami 
gromadzą się zwierzęta. Możliwe lodge namio-

W programie: Lake Manyara – „najbardziej urokliwe jezioro Afryki” (E. Hemingway) • malowniczy krater Ngorongoro – królestwo dzikich zwierząt 

• Serengeti i Masai Mara – wielka migracja i najsłynniejsze parki Afryki • Jezioro Wiktorii – największe tropikalne jezioro na świecie 

• przelot wewnętrzny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

Kenia i Tanzania – W poszukiwaniu źródeł Nilu

Mombasa

Nairobi

Somalia

Uganda

KENIA

Jezioro
Wiktorii

Taveta

Park Narodowy
Lake Manyara

Krater
Ngorongoro

P.N. Serengeti

P.N.
Masai Mara

TANZANIA

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

      –› Lot bezpośredni  

16
dni

9
dni

lub
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towe. Tylko pokoje 2-os.: skromnie wyposażone 
pokoje z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i tele-
fonu). Wyżywienie: śniadania, lunche i obiado-
kolacje najczęściej w formie bufetu, choć w nie-
których lodgach czasami posiłki podawane są do 
stolika (możliwe śniadania i/lub lunche w postaci 
pakietów podróżnych). Do dyspozycji gości: re-
cepcja, restauracja, bar oraz często ogród, basen 
i sklepik z pamiątkami. W niektórych lodgach 
prąd i ciepła woda dostępna jest tylko w określo-
nych godzinach. Przy płatności kartą w lodgach 
doliczane jest 5% do wartości rachunku.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych) w Mombasie lub Ma-
lindi. Opisy hoteli na stronach „Wypoczynek 
w Kenii” i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, przelot 
wewnętrzny Nairobi-Mombasa (limit bagażu 
15+5 kg), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
(7 rozpoczętych dób hotelowych lub za dopłatą 
14 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach 
i lodgach *** w ocenie organizatora, przejazdy 
minibusami, transfery lotnisko-hotel-lotnisko 
(transfery możliwe bez polskojęzycznej opieki), 
wyżywienie jak w programie i opisach hoteli, 
opiekę polskiego rezydenta w Mombasie, opie-
kę polskiego pilota podczas safari (1 osoba na 
grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz 
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas 
safari (1 osoba na busa, j. angielski), program tu-
rystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za wstę-
py do parków narodowych, opłaty za napiwki dla 

kierowców i przewodników lokalnych (łącznie 
koszt uczestnictwa w programie ok. 585 USD/
os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: 
napiwków dla bagażowych i kelnerów, dodat-
kowych posiłków i napoi, wydatków osobistych, 
wycieczek fakultatywnych, wizy kenijskiej (pro-
cedura wizowa wg. aktualnych przepisów, ok. 
50 USD/os.) oraz wizy do Tanzanii (ok. 50 USD/
os., płatnej na granicy z Tanzanią).
Wycieczki fakultatywne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 05.02.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy ke-
nijskiej przez obywateli Polski konieczny jest 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we wła-
snym zakresie na lotnisku w Kenii. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski.
Wiza do Tanzanii. Płatna 50 USD/os. na granicy 
z Tanzanią. Wiza jest stemplowana do paszportu 
po uiszczeniu opłaty i okazaniu żółtej książeczki 
z aktualnym szczepieniem przeciwko żółtej febrze.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w Kenii i Tanzanii (od 01.06.2019 
r.). W związku z nowo obowiązującym prawem 
używanie, produkowanie i importowanie toreb 
foliowych w Kenii i Tanzanii jest nielegalne i ka-
rane wysoką grzywną (nawet do 38 tys. USD) 
lub karą pozbawienia wolności do 4 lat. Podróż-
ni przyjeżdżający do Kenii i Tanzanii 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 materia-
łowych lub papierowych. Kenia i Tanzania jest 
jednym z krajów z najbardziej rygorystycznym 
prawem dotyczącym plastikowych toreb.
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastycz-
ną torbę (pojemność ok. 60 litrów), a nie sztywną 
walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepa-
kowania bagaży i pozostawienia części bagażu 
w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są 
odbierane przez Klientów po powrocie z safari 
lub rozwożone do hoteli pobytowych przez rezy-
dentów (należy to zgłosić pilotowi przed safari). 
Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które będą 
chroniły twarz przed kurzem i wiatrem. Przyda 
się także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wy-
sokim filtrem. Jeśli chodzi o ubiór, to temperatu-
ra w ciągu dnia jest zmienna (rano i wieczorem 
chłodno, a w ciągu dnia gorąco). Dlatego suge-
rujemy zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, 
które mogą także stanowić dodatkową ochronę 
przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz nie zakładać ubrań w kolo-
rze granatowym, co może przyciągnąć insekty. 
Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania 
zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są 
słabo oświetlone) oraz repelentów na komary. 
Na terenach parków telefony komórkowe czę-
sto nie mają zasięgu, warto zabrać adaptery do 
gniazdek brytyjskich. W recepcji do dyspozycji 
telefon, płatny (zwykle drogi) jednak często zda-
rzają się także awarie telefonów stacjonarnych. 
Dobrze mieć ze sobą wymienioną niewielką ilość 
pieniędzy na szylingi kenijskie potrzebnych do 
drobnych zakupów/kawy, herbaty na postojach 
- stacjach benzynowych/lokalnych sklepikach. 

Należy zabrać tylko dolary wydane po 2006 r.
Szczepienia. Zalecane przeciw żółtaczce za-
kaźnej, na terenie Tanzanii wymagane jest 
szczepienie przeciw żółtej febrze (ze względu 
na przejazd z Kenii, gdzie żółta febra jest en-
demiczna).

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

Neptune Village Beach 
Resort & SPA ****

od 1670 zł

Jacaranda Indian Ocean 
Beach Resort ****

od 1170 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

7199 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.10 - 18.10 7399 13530

17.10 - 25.10 7599 13870

24.10 - 01.11 7599 13870

31.10 - 08.11 7420 13570

07.11 - 15.11 8199 14530

14.11 - 22.11 7920 14070

21.11 - 29.11 7570 13820

28.11 - 06.12 7420 13570

05.12 - 13.12 7270 13320

12.12 - 20.12 7199 13199

19.12 - 27.12 8630 15249

26.12 - 03.01 9120 16070

02.01 - 10.01 7499 13699

09.01 - 17.01 7920 14120

16.01 - 24.01 8330 14749

23.01 - 31.01 8330 14749

30.01 - 07.02 8330 14749

06.02 - 14.02 8149 14699

13.02 - 21.02 8149 14699

20.02 - 28.02 7999 14449

27.02 - 07.03 7749 14120

06.03 - 14.03 7499 13699

13.03 - 21.03 7370 13499

20.03 - 28.03 7249 13299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7899 

Cena za dziecko już od 6799 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: KTJ

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na poszczególnych lotni-
skach przy stanowisku odpraw Rainbow na 
2  godz. przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub 
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z sa-
molotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi 
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wi-
zowej powitanie przez rezydentów na lotnisku 
i transfer do hotelu *** (Hotel Reef lub podobny 
skromny hotel). Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 2  Po wczesnym śniadaniu (możliwe 
w formie pakietów) transfer minibusem do Par-
ku Narodowego Tsavo West (ok. 250 km - ok. 
4 godz.). Pierwsze safari rozpoczniemy już po 
przekroczeniu bramy parku. Jego teren pokrywa 
busz i gaje akacjowe, które zamieszkuje tysiące 
dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy gnu 
i żyrafy, a nawet lamparty i nosorożce. Lunch, a na-
stępnie popołudniowe safari i obserwacja zwierząt 
w jednym z największych parków narodowych 
Afryki, gdzie spotkać można przeogromne stada 
migrujących ptaków, a także tzw. czerwone słonie 
z Tsavo. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg 
w lodgy w ok. Tsavo. (Trasa ok. 280 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Narodowego Amboseli, z  którego rozciąga 
się przepiękny widok na majestatyczny “dach 
Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt można zo-
baczyć najczęściej tylko wcześnie rano i przed 
zachodem słońca, przez pozostałą cześć dnia 
jest on zwykle przysłonięty chmurami. Po dro-
dze na safari zobaczymy malownicze Źródła 
Mzima (dwa oczka wodne połączone ze sobą 
kaskadami, z  rezydującymi tu na stałe hipo-
potamami i  krokodylami), a  także ogromny 
zastygły wylew czarnej lawy - Shetani. Dla 
chętnych wizyta w wiosce Masajów (ok. 25 USD/
os.), w programie zwiedzanie domów pasterzy, 
masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu 
rękodzieła Masajów. Lunch, a następnie safari 
w parku, znanym przede wszystkim jako „kraina 
słoni”, ale często można tu spotkać także inne 
zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy, antylopy, 
bawoły i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy 
w ok. Amboseli. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu transfer do Namanga 
na granicy z Tanzanią, gdzie przesiądziemy się 
do samochodów terenowych, a następnie prze-
jazd do Parku Narodowego Lake Manyara, wpi-

sanego na listę UNESCO jako rezerwat biosfery. 
Po drodze przerwa na lunch. Po południu safari 
w Parku Lake Manyara, który słynie z malowni-
czo położonego jeziora oraz bogatej fauny, któ-
rej będziemy wypatrywać w czasie safari: guźce, 
pawiany, gazele, hipopotamy. W strefie wyso-
kiej wegetacji, bliżej wjazdu do parku podziwiać 
można liczne populacje pawianów. Dodatkowo 
można tu spotkać ponad 350 gatunków ptaków. 
Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Parku Lake 
Manyara. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Parku Narodowego Serengeti. Lunch (w formie 
pikniku), a następnie popołudniowe safari na te-
renie parku, który jest znaną na całym świecie 
ostoją zwierząt i ma powierzchnie porównywal-
ną do Irlandii Północnej. Obiadokolacja i nocleg 
w lodgy w Serengeti. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu oraz po południu 
safari w  Parku Narodowym Serengeti, który 
słynie z bogatej populacji gazeli oraz zebry, ale 
można tutaj przy odrobinie szczęścia zobaczyć 
także słynną „wielką afrykańską piątkę” dzikich 
zwierząt: słonia, nosorożca, lwa, lamparta i ba-
woła, a  także ponad 500 gatunków ptaków. 

Podczas safari obserwacja zwierząt jest łatwa 
ze względu na niską roślinność - park porasta 
sawanna z rosnącymi gdzieniegdzie akacjami. 
Śniadanie i lunch w lodgy, a w ciągu dnia czas 
wolny. Możliwe jedno długie safari (zależnie od 
położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu, lunch 
w formie pakietów, po południu czas na relaks. 
Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Serengeti. 
(Trasa ok. 120 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu wyjazd na 
niezapomniane safari w Ngorongoro. Park sły-
nie głównie z ogromnego krateru Ngorongoro, 
zwanego Edenem Afryki, który uznany jest za 
jeden z ośmiu przyrodniczych cudów świata. 
Krater położony jest na zachód od słynnego 
Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Powstał po 
zapadnięciu wulkanu ok. 2 mln lat temu, pozo-
stawiając największą na świecie kalderę o pow. 
ok. 260 km2 i średnicy dochodzącej do 22 km. 
Na dnie krateru żyją setki dzikich zwierząt i pta-
ków: lwy, słonie, nosorożce, gnu, bawoły, anty-
lopy i flamingi. W trakcie safari krótka przerwa 
na piknik lunch. Wieczorem przejazd na obia-
dokolację i nocleg do lodgy w ok. Ngorongoro. 
(Trasa ok. 200 km).

W programie: Kenia i Tanzania w jednym programie! • najpiękniejsze zwierzęta Afryki – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy • Tsavo West i źródła 
Mzima • Lake Manyara – kraina hipopotamów • Serengeti – królestwo dzikich zwierząt • Ngorongoro – wygasły wulkan • Amboseli i Dach Afryki 
– Kilimandżaro • przeloty lokalne w cenie • wypoczynek na rajskich plażach Zanzibaru

Kenia, Tanzania i Zanzibar – safari z wypoczynkiem

Mombasa

Somalia

KENIA
Jezioro
Wiktorii

P.N.
Tsavo West

P.N.
Lake Manyara

Krater
Ngorongoro

P.N.
Serengeti

TANZANIA

ZANZIBAR

Arusha

Zanzibar

P.N.
Amboseli

Namanga

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa, Katowice  

16
dni
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 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Arushy (lunch w formie pakietów). (Trasa ok. 
200 km). Transfer na lotnisko w Arushy i prze-
lot na wyspę Zanzibar. Transfer do wybranego 
hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 9-14  Pobyt w wybranym hotelu na 
wyspie Zanzibar. 
 Dzień 15  Wykwaterowanie z hotelu i trans-
fer na lotnisko. Przelot do Mombasy, transfer do 
hotelu na odświeżenie się po podróży, następnie 
transfer na lotnisko i wylot do Polski. 
 Dzień 16  Międzylądowanie techniczne 
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-
siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Trasa ogółem ok. 2400 km. 
HOTELE
Mombasa - 1 rozpoczęta doba hotelowa w hote-
lu *** (Hotel Reef lub podobny skromny hotel). 
Wygodny hotel położony przy plaży. Pokoje: 
2-osobowe z łazienką, klimatyzacją, balkonem/
tarasem. Do dyspozycji gości: restauracja, bar 
i basen. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari - 6 rozpoczętych dób hotelowych w tzw. 
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym 
stylu hotele kategorii *** (w ocenie organizato-
ra). Położone bezpośrednio na terenach parków 
narodowych lub w ich pobliżu, bardzo często 
z możliwością obserwacji zwierząt z hotelowego 
tarasu czy pokoju. Lodge często budowane są 
przy wodopojach, gdzie zwłaszcza wieczorami 
gromadzą się zwierzęta. Możliwe lodge namio-
towe. Pokoje: skromnie wyposażone pokoje 
z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefonu). 
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje 
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych 
lodgach czasami posiłki podawane są do sto-
lika (możliwe śniadania i/lub lunche w postaci 
pakietów podróżnych). Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracja, bar oraz często ogród, 
basen i  sklepik z  pamiątkami. W  niektórych 
lodgach prąd i ciepła woda dostępna jest tylko 
w określonych godzinach. Przy płatności kartą 
w  lodgach doliczane jest 5% do wartości ra-
chunku. W Serengeti możliwe 2 osobne safari, 
lub 1 długie (w zależności od lokalizacji lodgy).
Zanzibar - 7  rozpoczętych dób hotelowych 
w wybranym hotelu pobytowym. Więcej ofert 
w systemie rezerwacyjnym i na R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym z międzylądowaniem, przelo-
ty lokalne Arusha-Zanzibar, Zanzibar-Mombasa 
(limit bagażu 15 kg+5 kg), opłaty lotniskowe, za-
kwaterowanie: 7 rozpoczętych dób hotelowych 
w hotelach i lodgach *** w ocenie organizatora 

i 7 rozpoczętych dób hotelowych w wybranym 
hotelu pobytowym na Zanzibarze, przejazdy 
samochodami terenowymi i minibusami, trans-
fery lotnisko - hotel - lotnisko (transfery możli-
we bez polskojęzycznej opieki), wyżywienie jak 
w programie i opisach hoteli, opiekę polskiego 
rezydenta w Mombasie, opiekę polskiego pilo-
ta podczas safari (1 osoba na grupę, przesiada 
się pomiędzy busami) oraz miejscowego kie-
rowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba na 
busa, j. angielski), program turystyczny j.w., 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż). Na Zanzibarze Klienci pozostają pod 
opieką anglojęzycznego przedstawiciela lokal-
nego agenta, kontakt z polskim rezydentem 
przebywającym w Mombasie tylko telefoniczny.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za 
wstępy do parków narodowych, opłaty za na-
piwki dla kierowców i przewodników lokalnych 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
725 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelne-
rów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków 
osobistych, wycieczek fakultatywnych, wizy ke-
nijskiej (procedura wizowa wg. aktualnych prze-
pisów, kosztok. 50 USD/os.), wizy do Tanzanii 
(ok. 50 USD/os., płatnej na granicy z Tanzanią).
Wycieczki fakultatywne: wioska masajska (ok. 
25 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 05.02.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy ke-
nijskiej przez obywateli Polski konieczny jest 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu z Kenii oraz wiza. Wizowanie we wła-
snym zakresie na lotnisku w Kenii. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski.
Wiza do Tanzanii. Płatna ok. 50 USD/os. na 
granicy z Tanzanią. Wiza jest stemplowana do 
paszportu po uiszczeniu opłaty i okazaniu żółtej 
książeczki z aktualnym szczepieniem przeciwko 
żółtej febrze.
Torby foliowe. Z dniem 28.08.2017 zmieniły 
się przepisy dotyczące ochrony środowiska na-
turalnego w Kenii i Tanzanii (od 01.06.2019 r.). 
W  związku z  nowo obowiązującym prawem 
używanie, produkowanie i importowanie toreb 
foliowych w Kenii i Tanzanii jest nielegalne i ka-
rane wysoką grzywną (nawet do 38 tys. USD) 
lub karą pozbawienia wolności do 4 lat. Podróżni 
przyjeżdżający do Kenii i Tanzanii z foliowymi 
torbami w bagażu (dot. reklamówek, foliówek, 
jednorazówek, również tych z zakupami ze skle-
pów w strefie bezcłowej), zobligowani są do po-

zostawienia ich na lotnisku. Zalecamy by zamiast 
foliowych toreb używać toreb materiałowych 
lub papierowych. Kenia i Tanzania jest jednym 
z krajów z najbardziej rygorystycznym prawem 
dotyczącym plastikowych toreb.
Szczepienia. Zalecane przeciw żółtaczce za-
kaźnej, na terenie Tanzanii wymagane jest 
szczepienie przeciw żółtej febrze (ze względu 
na przejazd z Kenii, gdzie żółta febra jest en-
demiczna).
Porady ogólne. Na safari należy zabrać ela-
styczną torbę (pojemność ok. 60 litrów), a nie 
sztywną walizkę. Niestety, ze względu na przelot 
na Zanzibar z Arushy, nie ma możliwości przepa-
kowania bagaży na safari i pozostawienia walizki 
lotniczej w hotelu w Mombasie (limit bagażu 20 
kg + 5 kg). Sugerujemy zabranie ze sobą chust, 
które będą chroniły twarz przed kurzem i wia-
trem. Przyda się także kapelusz przeciwsłonecz-
ny i krem z wysokim filtrem. Jeśli chodzi o ubiór, 
to temperatura w ciągu dnia jest zmienna (rano 
i wieczorem chłodno, w ciągu dnia gorąco). Dla-
tego sugerujemy zabranie ze sobą odpowiednich 
ubrań, które mogą także stanowić dodatkową 
ochronę przed insektami. W dniu safari sugeru-
jemy nie używać perfum oraz nie zakładać ubrań 
w kolorze granatowym, co może przyciągnąć in-
sekty. Radzimy zabranie lornetek do wypatrywa-
nia zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są 
słabo oświetlone) oraz repelentów na komary. 
Na terenach parków telefony komórkowe czę-
sto nie mają zasięgu., warto zabrać adaptery do 
gniazdek brytyjskich. W recepcji do dyspozycji 
telefon, płatny (zwykle drogi) jednak często zda-
rzają się także awarie telefonów stacjonarnych. 
Dobrze mieć ze sobą wymienioną niewielką ilość 
pieniędzy na szylingi kenijskie potrzebnych do 
drobnych zakupów/kawy, herbaty na postojach 

- stacjach benzynowych/lokalnych sklepikach. 
Należy zabrać tylko dolary wydane po 2006 r.

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

CENA OD

8699 zł

Neptune Pwani Beach 
Resort & Spa *****

od 3520 zł

Karafuu Beach Resort & 
Spa *****

od 2749 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

10.10 - 25.10 8720 15749

24.10 - 08.11 8970 16149

07.11 - 22.11 9570 16899

21.11 - 06.12 9199 16549

05.12 - 20.12 8749 15620

19.12 - 03.01 10199 17949

02.01 - 17.01 9099 16370

16.01 - 31.01 9870 17399

30.01 - 14.02 9870 17399

13.02 - 28.02 9920 17549

27.02 - 14.03 9170 16499

13.03 - 28.03 8699 15620

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9399 

Cena za dziecko już od 8199 

Dopłata za pok. 1 os. od 779 

Kod imprezy: KTZ

więcej na: R.pl
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Royal Zanzibar Beach Resort 

Neptune Pwani Beach Resort & Spa 

Położenie
Luksusowy hotel zlokalizowany w regionie Kiwengwa na wschod-
nim wybrzeżu wyspy. Położony w egzotycznym ogrodzie na dość 
rozległym terenie, na niewielkim wzgórzu. Do lotniska ok. 45 km. 
Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek tury-
styczny (bezpośrednio w hotelu ok. 1 USD/ os./ dzień).
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży 

z  łagodnym wejściem do morza. Bezpłatne leżaki i parasole 
w wydzielonej części ogrodu przy plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja główna Makuti 
oferująca dania kuchni międzynarodowej z elementami kuchni 
indyjskiej, włoskiej i swahili, restauracja i bar przy plaży, restau-
racja a’la carte Bahari Grill oraz bar przy basenie. Goście hotelu 
mogą korzystać z dużego basenu, otoczonego tarasem słonecz-

nym z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami. Ponadto: 
sklepik z pamiątkami, butik.
Pokoje
Hotel oferuje 112 pokoi o różnym standardzie. Pokoje standardo-
we (z widokiem na ogród) o pow. ok. 35 m² wyposażone są w: 
łazienkę z wanną lub prysznicem i suszarką do włosów, indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak przysufitowy, moskitierę, 
TV Sat., telefon, sejf, minibar (konsumpcja dodatkowo płatna), 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, taras lub balkon. Na potwier-
dzenie pokoje superior o pow. ok. 45 m² z widokiem na ocean 
i pokoje junior suite (tylko podwójne łóżka).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do obiadoko-
lacji dodatkowo płatne. Za dopłatą opcja Full Board (dodatkowo 
lunche) lub opcja All Inclusive, obejmująca śniadania, lunche 
i kolacje, a  także napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje 
alkoholowe dostępne w godz. 10.00-24.00. Dodatkowo płatne: 
alkohole importowane, soki ze świeżych owoców, restauracja a’la 
carte Bahari Grill (19:00-22:00) – konieczność wcześniej rezer-
wacji stolika w recepcji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych oraz dla dzieci, wieczor-
ne przedstawienia, zajęcia sportowe. Ponadto: kort tenisowy 
(oświetlenie oraz wyposażenie sprzętu dodatkowo płatne), tenis 
stołowy, siatkówka plażowa. Za opłatą: bilard, centrum fitness, 
wypożyczalnia rowerów, SPA Oasis, sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Położenie
Komfortowy hotel, należący do znanej i cenionej sieci hotelowej 
Neptune, zlokalizowany w regionie Kiwengwa, na północno-
-wschodnim wybrzeżu wyspy. Zbudowany jest w tradycyjnym 
stylu łączącym elementy lokalnej architektury z wszelkimi udo-
godnieniami co sprawia, że spełnia najwyższe międzynarodowe 
standardy. Do lotniska ok. 45 km. Konieczność uiszczenia obo-
wiązkowej opłaty za podatek turystyczny (bezpośrednio w hotelu 
ok. 1 USD/os./dzień).
Plaża
Usytuowany bezpośrednio przy pięknej, długiej, białej i piaszczy-

stej plaży, nad którą pochylają się palmy kokosowe. Bezpłatne 
leżaki, parasole i ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 4 restauracje: główna Pwani, a’la carte z kuchnią 
włoską Gusti, a’la carte z kuchnią indyjską Namaste, a’la carte 
tajska Narai Thai oraz restauracja a’la carte Samaki. Dodatkowo: 
bar przy basenie Nzuri z widokiem na plażę, bar Ngalawa (z 
przekąskami), bar Madafu oraz bar na plaży Coconut. Na terenie 
hotelu znajdują się 2 baseny z bezpłatnymi leżakami, parasolami 
i ręcznikami plażowymi. Ponadto: sala telewizyjna w barze, sklep 
z pamiątkami.

Pokoje
Hotel posiada 154 pokoje deluxe urządzone w stylu afrykańskim 
(pow. ok. 55 m2), mieszczące się w piętrowych domkach krytych 
strzechą, położonych w zadbanym ogrodzie, z częściowym wi-
dokiem na Ocean Indyjski lub ogród (max. 6 pokoi w jednym 
budynku zlokalizowanych na parterze lub na piętrze). Każdy 
pokój wyposażony jest w: łazienkę (prysznic, suszarka do wło-
sów), klimatyzację, moskitierę, mini lodówkę (wyposażona w soki 
i wodę), TV Sat., telefon, sejf, zestaw do przygotowywania kawy 
i herbaty oraz duży, umeblowany taras.
Wyżywienie
All Inclusive: powitalny drink przy zakwaterowaniu, śniadania 
(07:00-09:30), lunche (12:30-14:30) i obiadokolacje (19:00-21:30) 
w formie bogatego bufetu, serwowane w restauracji głównej. Do-
datkowo przekąski (10:00-18:00) oraz lekki lunch (12:00-14:30) 
w barze Ngalawa, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w barach Ngalawa i Nzuri (10:00-24:00), Madafu (18:30-24:00) 
oraz Coconut (10:00 – do zachodu słońca). Dodatkowo formuła 
AI obejmuje kolacje w restauracjach a’la carte (włoskiej, indyj-
skiej i tajskiej) – konieczna wcześniejsza rezerwacja. Restauracja 
Samaki jest dodatkowo płatna.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w ciągu dnia m.in. gimnastyka wodna, 
stretching, lekcje tańca, lekcje języka swahili. Ponadto: tenis stoło-
wy, siatkówka plażowa, soccer, rzutki. Za dodatkową opłatą m.in. 
centrum sportów wodnych (żeglarstwo, nurkowanie, snorkeling, 
windsurfing, kajaki) oraz bogato wyposażone SPA.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Luksusowy hotel z oryginalną architekturą, położony tuż przy rajskiej plaży. Wysokiej jakości serwis, wyśmienita kuchnia, a także bogaty 
wybór sportów to główne atuty tego hotelu. Polecamy Gościom ceniącym sobie aktywny wypoczynek w atrakcyjnym otoczeniu!

Hotel o przyjaznej, wakacyjnej atmosferze z serwisem na wysokim poziomie! Bogata formuła All Inclusive z wyśmienitą kuchnią, a także 
szeroki wachlarz sportów i animacji dostępnych w hotelu pozwolą na błogie, wakacyjne lenistwo w rajskim otoczeniu!

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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Bluebay Resort Zanzibar 

Położenie
Luksusowy hotel zlokalizowany w regionie Kiwengwa na wschod-
nim wybrzeżu wyspy. Położony w egzotycznym ogrodzie na dość 
rozległym terenie, na niewielkim wzgórzu. Do lotniska ok. 45 km. 
Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek tury-
styczny (bezpośrednio w hotelu ok. 1 USD/ os./ dzień).
Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży 

z  łagodnym wejściem do morza. Bezpłatne leżaki i parasole 
w wydzielonej części ogrodu przy plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja główna Makuti 
oferująca dania kuchni międzynarodowej z elementami kuchni 
indyjskiej, włoskiej i swahili, restauracja i bar przy plaży, restau-
racja a’la carte Bahari Grill oraz bar przy basenie. Goście hotelu 
mogą korzystać z dużego basenu, otoczonego tarasem słonecz-

nym z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami. Ponadto: 
sklepik z pamiątkami, butik.
Pokoje
Hotel oferuje 112 pokoi o różnym standardzie. Pokoje standardo-
we (z widokiem na ogród) o pow. ok. 35 m² wyposażone są w: 
łazienkę z wanną lub prysznicem i suszarką do włosów, indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak przysufitowy, moskitierę, 
TV Sat., telefon, sejf, minibar (konsumpcja dodatkowo płatna), 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, taras lub balkon. Na potwier-
dzenie pokoje superior o pow. ok. 45 m² z widokiem na ocean 
i pokoje junior suite (tylko podwójne łóżka).
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do obiadoko-
lacji dodatkowo płatne. Za dopłatą opcja Full Board (dodatkowo 
lunche) lub opcja All Inclusive, obejmująca śniadania, lunche 
i kolacje, a  także napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje 
alkoholowe dostępne w godz. 10.00-24.00. Dodatkowo płatne: 
alkohole importowane, soki ze świeżych owoców, restauracja a’la 
carte Bahari Grill (19:00-22:00) – konieczność wcześniej rezer-
wacji stolika w recepcji.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dla dorosłych oraz dla dzieci, wieczor-
ne przedstawienia, zajęcia sportowe. Ponadto: kort tenisowy 
(oświetlenie oraz wyposażenie sprzętu dodatkowo płatne), tenis 
stołowy, siatkówka plażowa. Za opłatą: bilard, centrum fitness, 
wypożyczalnia rowerów, SPA Oasis, sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Luksusowy hotel z oryginalną architekturą, położony tuż przy rajskiej plaży. Wysokiej jakości serwis, wyśmienita kuchnia, a także bogaty 
wybór sportów to główne atuty tego hotelu. Polecamy Gościom ceniącym sobie aktywny wypoczynek w atrakcyjnym otoczeniu!

Karafuu Beach Resort & Spa 

Położenie
Jeden z najbardziej luksusowych hoteli na wschodnim wybrzeżu 
Zanzibaru, składający się z 90 domków krytych strzechą, otoczo-
nych bujnym tropikalnym ogrodem. Ok. 1 km od niewielkiej miej-
scowości Pingwe. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty 
za podatek turystyczny (bezpośrednio w hotelu ok. 1 USD/os./
dzień). Do lotniska ok. 65 km.
Plaża
Hotel usytuowany przy pięknej, piaszczystej plaży z olśniewającą 
błękitną wodą. Dostępny jest betonowy pomost umożliwiający 
przejście w trakcie odpływów. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielo-

we na plaży dostępne bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 5 restauracji: główna Kijiji z tarasem z widokiem na 
ocean, serwująca dania kuchni międzynarodowej, Masai Village 
(otwarta 2 x w tygodniu), restauracja Bondeni z kuchnia włoską 
(serwująca 3 posiłki), restauracja Le Grand Bleu serwująca głów-
nie owoce morza (konieczna wcześniejsza rezerwacja, dodatkowo 
płatna), a także bary przy basenach. Goście mogą korzystać z roz-
ległego basenu o nieregularnym kształcie oraz basenu dla dzieci. 
Ponadto: kantor, plac zabaw dla dzieci, butiki oraz wypożyczalnia 
samochodów.

Pokoje
Hotel posiada 135 pokoi o różnym standardzie.
Pokoje z widokiem na ogród (standardowe) - zbudowane w no-
woczesnym stylu, z elementami lokalnej architektury wyposa-
żone są w: łazienkę (prysznic lub wanna), suszarkę do włosów, 
klimatyzację, moskitierę, wiatrak, TV Sat., telefon, sejf, minibar 
(konsumpcja dodatkowo płatna), zestaw do przygotowywania 
kawy i herbaty, werandę.
Pokoje typu cottage - zlokalizowane bliżej plaży, na łagodnym 
wzniesieniu, skierowane w stronę oceanu.
Pokoje junior suite - zlokalizowane wzdłuż plaży, w pięknym pal-
mowym gaju lub na niewielkim wzgórzu. Posiadają dodatkowo 
prywatną umeblowaną werandę z widokiem na ocean.
Pokoje bondeni - zlokalizowane w pięknym palmowym gaju, 
gdzie znajdują się restauracje przy basenie, bar oraz centrum 
fitness. Dodatkowo posiadają umeblowaną werandę.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Za dopłatą 
All inclusive: dodatkowo lunche, przekąski w ciągu dnia, popołu-
dniowa kawa i herbata, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholo-
we dostępne w godz. otwarcia barów (10:00-24:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada korty tenisowe (sprzęt oraz oświetlenie za opłatą) 
oraz siłownię. Ponadto dla Gości oferowane są: siatkówka plażo-
wa, sala gier, tenis stołowy, rzutki, bilard. Za dodatkową opłatą: 
centrum nurkowe, centrum SPA.
Internet
Płatny Internet Wi-Fi w częściach wspólnych oraz w pokojach.
www.karafuuzanzibar.com

Dobrej klasy hotel o doskonałym położeniu przy szerokiej piaszczystej plaży, oferujący zakwaterowanie w komfortowych domkach, 
w otoczeniu tropikalnego ogrodu. Wyśmienita kuchnia, doskonały serwis oraz szeroka oferta hotelowego SPA pozwoli na błogi odpoczynek. 
Polecamy na romantyczne wakacje we dwoje!

Kategoria lokalna: *****

Kategoria lokalna: *****
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W programie: Arka Przymierza w Aksum • Lalibela • kanion i wodospady Nilu Błękitnego • Lalibela - ósmy cud świata • niesamowite kościoły 
wykute w skale na poziomie gruntu - tego nie zobaczysz nigdzie indziej! • Wielki Rów Afrykański • Jezioro Tana i autentyczne łodzie z papirusu 

• gelady - małpy o krwawiącym sercu • spotkanie z ludźmi Amhara, Tigray, Afar, Wollo i Falasza • impreza dostępna również w wersji de luxe 
pod kodem ETX

Etiopia – Na tropie Arki Przymierza

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Addis Abeby (z przesiadką 
w Stambule). Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na r.pl/rozklady.
 Dzień 2  01:10 Przylot do stolicy Etiopii Ad-
dis Abeby, transfer do hotelu. Zakwaterowanie 
i czas na odpoczynek. Po śniadaniu zwiedzanie 
miasta. Wizyta w Muzeum Narodowym, gdzie 
zapoznamy się z  historią i  współczesnością 
Etiopii. Jego największą atrakcją jest Lucy, 
czyli szkielet naszego prapraprzodka, odkryty 
w 1974 r. Szkielet pochodzi sprzed 3 mln. 200 
tys. lat. Zwiedzanie katedry św. Trójcy z grobem 
cesarza Hajle Selasje oraz Muzeum Etnograficz-

nego i cesarskich apartamentów w jego daw-
nym pałacu, wzgórza Entoto z panoramą mia-
sta - 3200 m n.p.m. Kolacja i nocleg w hotelu 
Heyday lub podobnym.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd przez tereny 
rolnicze do Bahyr Daru. Po drodze podziwianie 
Kanionu Nilu Błękitnego, uważanego przez 
wielu podróżników za piękniejszy od amerykań-
skiego Wielkiego Kanionu. Dalsza jazda przez 
niezwykle malownicze tereny zamieszkane 
przez naród Amhara. Kolacja i nocleg w hotelu 
Delano lub podobnym. (Trasa ok. 500 km po 
asfaltowych drogach).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do położo-
nych w odległości ok. 30 km od Bahyr Daru wo-
dospadów na Nilu Błękitnym. Po południu rejs 

po największym etiopskim jeziorze Tana. Brzegi 
jeziora i położone na nim wyspy kryją zabytko-
we monastyry. Odwiedzimy klasztor Ura Kidane 
Mehret uważany za jeden z najpiękniejszych. 
Po jeziorze nadal pływają łodzie wykonane 
z papirusu. Będzie okazja by zobaczyć miejsce, 
w którym Nil Błękitny bierze swój początek. Je-
śli dopisze szczęście spotkamy tam hipopotamy. 
Kolacja i nocleg w hotelu Delano lub podobnym. 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Gonder - 
XVII-wiecznej stolicy Etiopii. Gonder (lista UNE-
SCO) założył król Fasidelous w 1636 r., jego pa-
łac zachował się do dziś. To budowla, jakiej nie 
spotka się w żadnym innym afrykańskim kraju. 
Po południu zwiedzanie zamku i  monastyru 
Debre Berhan Selassie znanego ze wspaniałych 

obrazów i fresków, a także łaźni króla Fasidesa. 
Kolacja i nocleg w hotelu HAZ lub podobnym. 
(Trasa ok. 180 km po asfaltowych drogach).
 Dzień 6  Po śniadaniu niezwykle malownicza 
wycieczka w Góry Semien. Przystanek we wsi 
Czarnych Żydów - Felaszy. Przejazd do położo-
nego na wysokości 2700 m n.p.m. miasteczka 
Debark, a  następnie do Parku Narodowego 
Gór Semien. Popołudnie wypełnią wspaniałe 
widoki, bajeczne, niepowtarzalne krajobrazy, 
niesamowite kaniony, w których wznoszą się 
wierzchołki wygasłych wulkanów. Ponadto to 
miejsce, w  którym żyją endemiczne gatunki 
zwierząt. Małpy Gelada /dżelada/ pasą się tutaj 
całymi stadami. To jedyne, trawożerne małpy 
na świecie, nazywane małpami o krwawiącym 
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sercu. Powrót do Debark, kolacja i nocleg w ho-
telu Ras Dejen lub podobnym. (Trasa ok. 180 km 
w większości po asfaltowych drogach).
 Dzień 7  Po śniadaniu udamy się w kierunku 
Aksum. Podczas przejazdu będziemy podziwiać 
wspaniałe krajobrazy wzdłuż pasma Gór Semien 
i Tekeze Gorge. Zobaczymy majestatyczne ba-
obaby - jeden z symboli Afryki. Góry Semien są 
na liście dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. 
Kolacja i nocleg w hotelu Consolar lub podob-
nym. (Trasa ok. 200 km w większości po asfal-
towych drogach).
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie Aksum 
(lista UNESCO), kolebki chrześcijaństwa etiop-
skiego. Zwiedzanie przedchrześcijańskich 
obelisków, katedry Najświętszej Marii Panny, 
pozostałości pałacu królowej Saby, muzeum 
archeologicznego i  królewskich grobowców, 
podziwianie kaplicy, w której przechowywana 
jest legendarna Arka Przymierza. Kolacja i noc-
leg w hotelu Consolar lub podobnym.
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Adigrat przez Góry Adwa. Krótka wizyta w Yeha, 
gdzie znajduje się licząca ponad 2500 lat Świą-
tynia Księżyca i kościół Aba Aftse. Przystanek 
u podnóży góry (amby), na której znajduje się 
monastyr Debre Damo, jedno z najświętszych 
miejsc w  Etiopii. To słynne miejsce licznych 
pielgrzymek, dostępne wyłącznie dla mężczyzn, 
a jedynym sposobem dostania się do położone-
go na szczycie monastyru jest wspinaczka po 
linie. Lunch w Adigrat ostatniej miejscowości 
przed granicą z Erytreą. Dalsza jazda do Mek-
ele, po drodze zwiedzanie wykutego w skałach 
kościoła Wukro Churkos. Nocleg w  hotelu 
w Mekele lub w Wukro. (Trasa ok. 250 km po 
asfaltowych drogach).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do Lalibeli. 

Droga prowadzi przez wyjątkowo majestatyczne 
góry. Czekają gigantyczne, surowe skały i ba-
jeczne doliny. Nocleg i nocleg w hotelu Jerusa-
lem, Tukul Village, Bete Abraha lub podobnym. 
(Trasa ok. 300 km częściowo po szutrowych 
drogach).
 Dzień 11  Po śniadaniu całodzienne zwiedza-
nie Lalibeli uznawanej za ósmy cud świata (lista 
UNESCO). To najważniejszy punkt na etiopskim 
szlaku historycznym, miejsce gdzie w XII w. król 
Lalibela kazał wykuć w skale wulkanicznej 11 
kościołów. W dzień pracowały przy tym tysiące 
robotników, nocą pomagali aniołowie. Kościoły 
zostały wykute w taki sposób, że ich dachy są 
położone równo z powierzchnią gruntu. Zoba-
czymy wszystkie dostępne świątynie. Kościół 
św. Jerzego ma kształt krzyża greckiego. Bete 
Medahne Alem - to największy monolityczny 
kościół jaki kiedykolwiek wybudowano. Lalibe-
la to jednocześnie dla Etiopczyków Nowa Jero-
zolima z całą symboliką Ziemi Świętej. Kolacja 
i nocleg w hotelu.
 Dzień 12  Po śniadaniu przejazd do Dessie lub 
Kombolcha przez wyżynę Dilb i obszar należący 
do systemu Wielkich Rowów Afrykańskich. To 
tereny zamieszkane przez osiadłych już dziś, ko-
czowników z  plemienia Wollo. Krótki postój nad 
malowniczym jeziorem Hajk, znanym z dużych 
kolonii ptactwa. Na zachodnim brzegu jeziora 
znajduje się dostępny wyłącznie dla mężczyzn 
klasztor Hajk Istafanos. Nocleg i kolacja w hotelu 
Golden Gate lub podobnym. (Trasa ok. 300 km 
po asfaltowych drogach).
 Dzień 13  Po śniadaniu przejazd wzdłuż Wiel-
kiego Rowu Afrykańskiego do Addis Abeby. Je-
żeli dopisze szczęście podziwianie małp Gelada. 
Przystanek w punkcie widokowym Tarma Ber 
skąd można podziwiać Wielki Rów Afrykański 

w całej okazałości. Po drodze zajrzymy do wio-
ski ludu Oromo. Ciekawym będzie porównanie 
wyglądu chat oromskich i amharskich, które wi-
dzieliśmy wcześniej). Po przyjeździe do Addis 
Abeby krótki pobyt w hotelu, czas na odświe-
żenie po podróży. Pożegnalna kolacja w hote-
lu. Wieczorem transfer na lotnisko. (Trasa ok. 
400 km po asfaltowych drogach).
 Dzień 14  Przylot do Stambułu w godzinach 
porannych. W związku z dłuższym oczekiwa-
niem na lotnisku w  Stambule, linia lotnicza 
oferuje wycieczkę do miasta. Po południu lot 
do Polski. Przylot do Warszawy w godzinach 
wieczornych.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Informujemy, że impreza ma wysokie walory 
poznawcze, jednakże ze względu na dość długie 
przejazdy i stan dróg (część dróg szutrowych, 
część asfaltowych, dużo budów nowych dróg) 
podróż może okazać się dla niektórych klientów 
dość uciążliwa.
HOTELE
Hotele *** - często urządzone są w stylu regional-
nym, kolorowe tkaniny, ozdoby, co stanowi do-
datkową atrakcję. Pokoje: wygodnie urządzone, 
2-os. z łazienką (prysznic, wanna, wc, podstawo-
we kosmetyki, ręczniki). Wyżywienie: w restaura-
cjach hotelowych serwowane są śniadania i obia-
dokolacje podobne do europejskich, oczywiście 
można też zamówić regionalne potrawy.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem Turkish Airlines, z międzylądowaniem 
w Stambule, zakwaterowanie w hotelach wg 
opisu w pokojach 2 os. (dostawki na zapytanie), 
12 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje, opłaty lotniskowe, 
program turystyczny, w tym rejs po Jeziorze 
Tana, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, prze-
jazdy busem (bagażnik na dachu), obsługę 
polskiego pilota podczas całej wycieczki, prze-
wodników lokalnych, ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(obligatoryjne lokalne opłaty, w  tym bilety 
wstępu) ok. 220 USD od osoby, wiza etiopska 
50 USD/os płatna na lotnisku (wymagana waż-
ność paszportu 6 miesięcy od daty powrotu). 
Napiwki, tragarze ok. 65 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu 
6 miesięcy od daty powrotu
Wiza etiopska. 50 USD/os płatna na lotnisku. 
Wymagana ważność paszportu 6 miesięcy od 
daty powrotu.

Informacja na temat wizy dotyczy wyłącznie 
obywateli Polski, pozostali Klienci powinni 
sprawdzić przepisy wizowe na bieżąco, bo czę-
sto są zmiany.
Waluty. W Etiopii nie są honorowane dolary 
wydane przed 2000 r. 
Szczepienia nie są obowiązkowe. Północna część 
Etiopii, którą będziemy zwiedzać praktycznie 
nie jest zagrożona jeśli chodzi o takie choroby 
jak żółta febra czy malaria, szczepienia zatem 
nie są wymagane. WHO zaleca profilaktyczne 
szczepienie przeciwko żółtej febrze (jeden za-
strzyk na 10 lat, można uzyskać w większości 
stacji SANEPID). 

CENA OD

6870 zł

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

Impreza dostępna również w wersji 
de luxe pod kodem ETX. Szczegółowe 
informacje w systemie rezerwacyjnym 
R.pl

Kod imprezy: ETO

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

31.10 - 13.11 6870 9749

07.11 - 20.11 6949 9849

14.11 - 27.11 6949 9849

21.11 - 04.12 6949 9849

28.11 - 11.12 6870 9749

19.12 - 01.01 6949 9849

26.12 - 08.01 6949 9849

02.01 - 15.01 6949 9849

16.01 - 29.01 6949 9849

23.01 - 05.02 6949 9849

30.01 - 12.02 7030 9970

06.02 - 19.02 7030 9970

20.02 - 05.03 7030 9970

20.03 - 02.04 6949 9849

03.04 - 16.04 6870 9749

24.04 - 07.05 6949 9849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7270 

Dopłata za pok. 1 os. od 900 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Addis Abeby (z przesiadką 
w Stambule). Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do stolicy Etiopii Addis Abeby, 
transfer do hotelu. Zakwaterowanie i czas na od-
poczynek. Po śniadaniu zwiedzanie miasta. Wi-
zyta w Muzeum Narodowym, gdzie zapoznamy 
się z historią i współczesnością Etiopii. Jego naj-
większą atrakcją jest Lucy, czyli szkielet naszego 
pra.. pra .. pra przodka, odkryty w 1974 r. Pochodzi 
on sprzed 3 mln. 200 tys. lat. Zwiedzanie katedry 
św. Trójcy z grobem cesarza Hajle Selasje oraz 
Muzeum Etnograficznego i cesarskich aparta-
mentów w jego dawnym pałacu, wzgórza Entoto 
z panoramą miasta - 3200 m n.p.m. Wieczorem 
kolacja i nocleg w hotelu Heyday lub podobnym.

 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na południe do 
Arba Myncz. Po drodze zwiedzanie wykutego 
w skale monastyru Adadi Maryam. Pochodzi 
on z XII w., czyli czasu gdy powstawały skalne 
świątynie Lalibeli. Wizyta w Tiya i oglądanie 
wpisanego na listę UNESCO kompleksu kamien-
nych steli. Przerwa na lunch, dalsza podróż do 
Arba Myncz. Zakwaterowanie w hotelu Derik lub 
podobnym. (Trasa ok. 450 km w większości po 
asfaltowych drogach).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd w  góry do 
Czenczy (Chencha), wioski zamieszkiwanej 
przez plemię Dorze. Dorze słyną z niezwykłych 
domów o kształcie głowy słonia. Te niesamo-
wite budowle, powstałe z bambusowych tyczek 
i liści ensetu zwanego fałszywym bananowcem 
sięgają 15 m wysokości i  są bardzo trwałe. 
Wioska jest bardzo kolorowa, można tu kupić 
liczne wyroby bawełniane, gliniane: czapeczki, 

szale, naczynia do injery. Zapoznamy się z pro-
cesem produkcji kolczo - chlebka wypiekanego 
z pulpy pozyskiwanej z fałszywego bananowca. 
Skosztujemy lokalnego alkoholu - araki. Przerwa 
na lunch. Po południu rejs po jeziorze Czamo 
(Chamo), podczas safari oglądanie krokodyli, 
hipopotamów i różnych gatunków ptaków (pe-
likany, orły, czaple,). Nocleg w tym samym ho-
telu. (Trasa ok. 70 km po asfaltowych drogach).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
miejscowości Dżinka (Jinka) przez ziemie ludu 
Konso, podziwianie barwnych strojów, malow-
niczych tarasów na polach i drewnianych rzeźb 
ustawianych na grobach. Wsie Konso, ich kultu-
ra i sposób gospodarowania zostały wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Okolice 
Dżinki to fantastyczne pejzaże, dzika przyroda. 
To miejsce gdzie czas płynie wolniej i wszystko 
toczy się własnym, afrykańskim rytmem. Dojazd 
do hotelu w Dżinka, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 
290 km w połowie po asfaltowych i szutrowych 
drogach, trasa jest w trakcie modernizacji).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Parku Na-
rodowego Mago. Wycieczka do wsi plemienia 
Mursi. Mursi to najbardziej rozpoznawalne ple-
mię z ludów zamieszkujących dolinę rzeki Omo. 
Wkraczającym w dorosłe życie kobietom Mursi 
rozcina się dolną wargę i umieszcza się w niej 
gliniany lub rzadziej drewniany krążek. Krążki 
wymienia się na coraz większe, najbardziej oka-
załe mają nawet 35 cm średnicy. Wielkość krążka 
i innych ozdób, których nie brakuje na całym cie-
le stanowią o atrakcyjności kobiety i jej wartości 
(narzeczony musi odpowiednio zapłacić rodzinie 
za przyszłą żonę). Mężczyźni z tego plemienia 
dekoracyjnie malują ciała, ich twarze najczęściej 
pokrywają białe wzory. Do wsi Mursich z Dżinka 
jest 40 km, jedzie się ok. 2 godz. Powrót do Dżin-

ka na lunch. Wizyta na targu plemienia Hammer 
w Dimeka, Turmi, Alduba lub w Key Afer w za-
leżności od dnia tygodnia. W tym dniu okoliczni 
mieszkańcy idą na targ by wymienić towary: 
owoce, nasiona, gliniane naczynia, skóry, tykwy 
służące tutaj do przechowywania mleka lub krwi 
bydlęcej, ozdoby, biżuterię, specyfiki do malo-
wania ciała. Plemię Hamer to rośli mężczyźni 
oraz piękne i smukłe niczym amazonki kobiety. 
Charakterystyczne fryzury, prawie nagie ciała 
pokryte glinianym specyfikiem w kolorze ochry, 
metalowe obroże na szyi, spiralne bransolety 
i mnóstwo kolorowych koralików to widok, któ-
rego długo nie zapomnimy. Przejazd do Turmi. 
Przerwa na lunch w ciągu dnia, kolacja, nocleg 
w Buska, Turmi lub Emerald lodge. 
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Kenii do Omorate. Czeka nas przeprawa na 
drugi brzeg rzeki Omo w charakterystycznych, 
dłubanych łódkach. Wizyta we wsi żyjącego 
najdalej na południu ludu Etiopii. Plemię Dase-
nech zamieszkuje deltę rzeki wpływającej do 
jeziora Turkana. Bardzo specyficzne tatuaże /
zdobienie skóry poprzez nacinanie/ odróżniają 
ich od pozostałych plemion Południa. Przerwa na 
lunch i powrót. Wizyta we wsi plemienia Hamer. 
Charakterystycznym obrzędem u Hamerów jest 
święto inicjacji młodych mężczyzn. Odpowied-
nio przygotowani chłopcy muszą przebiec po 
grzbiecie kilkunastu par bydła. Skoki przez byki 
nie są przedstawieniem dla turystów, nie można 
ich zamówić ani zorganizować. Ale już wielo-
krotnie naszym grupom udało się uczestniczyć 
w tej niesamowitej ceremonii, mamy nadzieję, że 
będzie taka możliwość podczas następnych im-
prez (udział w ceremonii dodatkowo płatny ok. 
20 USD/os.). Kolacja i nocleg w lodge w Turmi. 
(Trasa ok. 120 km po szutrowych drogach).

W programie: Addis Abeba • domostwa w kształcie głowy słonia • fantastycznie ozdobione ciała - plemię Mursi i Karo • święto inicjacji  
u Hamerów • karmienie hien w Harrerze • odpoczynek nad jeziorem Langano • przeprawa przez rzekę OMO w dłubankach

Etiopia – Plemiona Południa 
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 Dzień 8  Przejazd do Arba Myncz przez Key 
Afer lub Erbore. Trasa zależy od przejezdności 
dróg. Jeżeli pojedziemy przez Erbore 
przystanek przy skalnym ostańcu, 
z którego widać jezioro Chiew 
Bahyr, zwane kiedyś jezio-
rem Stefanii i  wizyta we 
wsi plemiona Erbore. Er-
bore to plemię powiązane 
kulturowo z  plemieniem 
Hamerów. Po drodze czas 
na lunch. Przyjazd do hotelu 
późnym popołudniem, kolacja, 
nocleg w hotelu Derik lub podob-
nym. (Trasa ok. 300 km, początkowo 
drogi gruntowe, potem asfaltowe).
 Dzień 9  Przejazd do nad jezioro Langano. 
(około 300 km). Po drodze jeziora Wielkiego 
Rowu Afrykańskiego Ziway, Abiata i Shala. Od-
poczynek, możliwość kąpieli w jeziorze (wolne 
od bilharcji). Langano to jedyne w Etiopii i jedno 
z niewielu w Afryce jezior wolnych od tej choro-
by. Zawdzięcza to wyjątkowemu, zasadowemu 
odczynowi wody. Nocleg w Langano.
 Dzień 10  Przejazd do Parku Narodowego 
Awash. Droga prowadzi między innym przez 
wulkaniczną, kamienną pustynię oraz bezpo-
średnio po grobli jeziora znajdującego się w kra-
terze wulkanu. Zwiedzanie Parku Narodowego 
Awash uważanego za najciekawszy sawannowy 
park Etiopii. Doliczono się w nim ponad 80 ga-
tunków ssaków. Występują tam między innymi 
oryksy wschodnioafrykańskie, dikdiki i gazele 
afrykańskie. Spotkania z drapieżnikami należą 
do rzadkości, choć żyją tam lamparty, hieny, 
gepardy i szakale. Największych wrażeń dostar-
cza podziwianie krajobrazów i obserwowanie 
ptactwa. Nocleg w hotelu Genet lub podobnym 
w Awash.
 Dzień 11  Przejazd do Hareru. Po drodze od-
wiedzimy plantację kawy i chatu - narkotycznej 
rośliny uprawianej w tej części Afryki. Hotel He-
ritage Plaza lub podobny w Harerze lub hotel 
w Dire Dawa. (Trasa ok. 370 km w większości 
po asfaltowych drogach).
 Dzień 12  Zwiedzanie Hareru, otoczonego 
murami miasta. Uważane jest ono za centrum 
duchowe etiopskich muzułmanów. To według 
niektórych wyznawców islamu czwarty pod 
względem świętości ośrodek po Mekce, Medynie 
i Jerozolimie. Wizyta na targu gdzie obok siebie 
handlują chrześcijańscy i muzułmańscy sprze-
dawcy. Wieczorem udział w karmieniu hien. To 
niesamowity spektakl, gdy dzikie zwierzęta są 
karmione z ręki przez „człowieka od hien”. Po-
czątkowo bardzo bojaźliwe po pewnym czasie 
sięgają po kawałki mięsa podawane na patyku 

rękami, a nawet ustami. Z karmieniem wiąże 
się pewna wróżba, reakcja zwierząt karmionych 

podczas święta Aszura ma przepowiadać 
jak urodzajny będzie następny rok. 

Hotel Heritage Plaza lub podob-
ny w Harerze lub hotel w Dire 

Dawa. Baza hotelowa w Ha-
rer jest bardzo uboga. Ale 
trzeba z niej skorzystać, jeśli 
chce się zobaczyć karmie-

nie hien. (Trasa ok. 50 km 
po asfaltowych drogach).

 Dzień 13  Przejazd do Addis 
Abeby drogą prowadzącą skrajem 

parku Awash. Ostatnia możliwość spo-
tkania afrykańskich zwierząt. Konfrontacja 
tradycji i nowoczesności, czyli przejazd pierw-
szą etiopską autostradą, jej 80-kilometrowy 
odcinek prowadzi z Adamy do Addis Abeby. Po 
przyjeździe do Addis krótki pobyt w hotelu, czas 
na odświeżenie po podróży. Pożegnalna kola-
cja w hotelu. Wieczorem transfer na lotnisko. 
Po północy wylot do Polski, międzylądowanie 
w Stambule. (Trasa ponad 400 km po asfalto-
wych drogach).
 Dzień 14  Przylot do Stambułu w godzinach 
porannych. W związku z dłuższym oczekiwa-
niem na lotnisku w Stambule, linia lotnicza ofe-
ruje wycieczkę do miasta. Po południu transfer 
na lotnisko i lot do Polski. Przylot do Warszawy 
w godzinach wieczornych.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Informujemy, że impreza jest bardzo atrakcyjna 
poznawczo, jednak nie można jej zaliczyć do 
standardowych wycieczek. Podróż po różnych 
rodzajach dróg, również gruntowych i szutro-
wych, może okazać się dla niektórych klientów 
dość uciążliwa.
Bardzo prosimy o zabranie wygodnej odzieży 
oraz sportowego obuwia. Prosimy o zabranie 
latarki, podstawowych kosmetyków, ręczników, 
kremów z filtrem oraz repelentów. Podczas po-
dróży przydaje się żel do mycia rąk.
HOTELE
Hotele *** często urządzone są w stylu regio-
nalnym, kolorowe tkaniny, ozdoby, co stanowi 
dodatkową atrakcję. Pokoje: 2 - osobowe z ła-
zienką (prysznic,wanna, wc, ręczniki).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem Turkish Airlines, z międzylądowaniem 
w Stambule, zakwaterowanie w hotelach wg 
opisu, 12 rozpoczętych dób hotelowych, opłaty 
lotniskowe, wyżywienie: śniadania i obiadokola-
cje (z wyjątkiem zakwaterowania w Stambule), 
program turystyczny, w tym rejs po J. Chamo, 

transfery lotnisko - hotel - lotnisko, przejazdy 
20 os. busem (bagażnik na dachu), opiekę pol-
skiego pilota podczas całej wycieczki, miejsco-
wego pilota - opiekuna grupy, przewodników 
lokalnych, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL 
i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(obligatoryjne opłaty, w tym bilety wstępu) ok. 
220 USD od osoby, napiwki, tragarze ok 70 USD/
os, wiza etiopska 50 USD/os płatna na lotnisku 
(wymagana ważność paszportu 6 miesięcy od 
daty powrotu), wiza turecka 20 USD/os lub 
30 EUR/os płatna na lotnisku w Stambule.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu 
6 miesięcy od daty powrotu
Wiza etiopska. 50 USD/os płatna na lotnisku. 
Wymagana ważność paszportu 6 miesięcy od 
daty powrotu.
Informacja na temat wizy dotyczy wyłącznie 
obywateli Polski, pozostali Klienci powinni 
sprawdzić przepisy wizowe na bieżąco, bo czę-
sto są zmiany.
Waluty. W Etiopii nie są honorowane dolary 
wydane przed 2000 r. 
Szczepienia nie są obowiązkowe. Północna część 
Etiopii, którą będziemy zwiedzać praktycznie nie 
jest zagrożona jeśli chodzi o takie choroby jak 
żółta febra czy malaria, szczepienia zatem nie są 
wymagane. WHO zaleca profilaktyczne szczepie-
nie przeciwko żółtej febrze (jeden zastrzyk na 10 
lat, można uzyskać w większości stacji SANEPID). 
PRZELOT
Oferujemy komfortowy przelot samolotami 
Turkish Airlines. Na odcinku z Istambułu rejsy 
obsługiwane są samolotami Boeing 737 lub 
Airbus 320. Serwis pokładowy (gratis) - opaska 

do spania, zatyczki do uszu, para skarpet, szczo-
teczka do zębów. Catering, to 2 posiłki podczas 
lotu w tym jeden lekki, skromny i drugi ciepły 
- obiad/kolacja w tym napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe. Limit bagażu - bagaż kabinowy/
ręczny - 5 kg, bagaż odprawiany: 20 kg. 
Informację należy traktować orientacyjnie - 
biuro nie odpowiada za zmianę przez linię 
lotniczą typu samolotu czy zmiany w serwisie 
pokładowym.

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

CENA OD

6599 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.11 - 15.11 6670 9499

16.11 - 29.11 6670 9499

30.11 - 13.12 6649 9399

28.12 - 10.01 6599 9399

04.01 - 17.01 6670 9499

18.01 - 31.01 6670 9499

01.02 - 14.02 6670 9499

15.02 - 28.02 6670 9499

01.03 - 14.03 6599 9399

15.03 - 28.03 6599 9399

29.03 - 11.04 6599 9399

19.04 - 02.05 6699 9399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6999 

Dopłata za pok. 1 os. od 971 

Kod imprezy: ETP

więcej na: R.pl
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W programie: Arka Przymierza w Aksum • kanion i wodospady Nilu Błękitnego • Lalibela - ósmy cud świata • niesamowite kościoły wykute 
w skale na poziomie gruntu • hipopotamy, zebry, małpy, krokodyle, marabuty • spotkania z plemionami Amharów, Hamerów, Mursi, Dorze, Konso 
- niezwykle stroje, pomalowane ciała, ozdoby, zwyczaje i obrzędy ludzi Południa • przeloty wewnętrzne w cenie

Etiopia – Od Amharów do Hamerów 

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Addis Abeby (z przesiadką 
w Stambule). Aktualne rozkłady prosimy spraw-
dzać na R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do stolicy Etiopii Addis 
Abeby, transfer do hotelu. Zakwaterowanie 
i czas na odpoczynek. Po śniadaniu zwiedzanie 
miasta. Wizyta w Muzeum Narodowym, gdzie 
zapoznamy się z  historią i  współczesnością 
Etiopii. Jego największą atrakcją jest szkielet 
naszego przodka sprzed 3 mln. 200 tys. lat. 
Zwiedzanie katedry św. Trójcy z grobem cesa-
rza Hajle Selasje oraz Muzeum Etnograficzne-

go i cesarskich apartamentów w jego dawnym 
pałacu, wzgórza Entoto z  panoramą miasta 
- 3200 m n.p.m. Kolacja i nocleg w hotelu Hey-
day lub podobnym.
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu transfer 
na lotnisko i przelot do Bahir Dar. Wycieczka 
do wodospadów na Nilu Błękitnym (30 km od 
Bahyr Dar), zaś po południu rejs łodzią po naj-
większym etiopskim jeziorze Tana. Na wyspach 
i półwyspach oblanych jego wodami znajduje 
się ponad 20 kościołów i klasztorów. Zobaczy-
my jeden z najpiękniejszych - Ura Kidane Mihret 
z XVI w. Po jeziorze do dziś pływają łodzie wyko-
nane z papirusu. Popłyniemy łodzią do miejsca 
gdzie Nil Błękitny bierze swój początek, jeśli do-

pisze szczęście, spotkamy hipopotamy. Kolacja 
i nocleg w hotelu Delano lub podobnym.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Gonderu 
(180 km) - XVII wiecznej stolicy Etiopii. Gonder 
(lista UNESCO) założył król Fasiladas w 1636 
roku, jego pałac zachował się do dziś. Po po-
łudniu zwiedzanie zamku i monastyru Debre 
Berhan Selassie znanego ze wspaniałych obra-
zów i fresków, a także łaźni króla Fasidelousa. 
Kolacja i nocleg w hotelu HAZ lub podobnym.
 Dzień 5  Przejazd do Parku Narodowego Se-
mien, wpisanego na listę dziedzictwa przyrodni-
czego UNESCO. Czekają na nas zapierające dech 
w piersiach widoki i dziesiątki dżelad - jedynych 
trawożernych małp na świecie. Zwierzęta nie są 

agresywne, pozwalają zbliżyć się do siebie, 
fotografować. Przystanek w wiosce Czarnych 
Żydów - Falaszy. Powrót do hotelu w Gonder, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 180 km - z czego ok. 
160 km to drogi asfaltowe).
 Dzień 6  Przejazd do Lalibeli niezwykle ma-
lowniczą drogą przez góry. Niedawno ukończo-
na droga nadal jest niezbyt licznie uczęszczana 
przez turystów. Dzięki temu spotkania z miesz-
kającymi tam Etiopczykami są zachwycająco au-
tentyczne.. Kolacja i nocleg w hotelu Jerusalem, 
Tukul village, Lalibela, Bete Abraha lub podob-
nym. (Trasa łącznie ok. 310 km - w większości 
drogami asfaltowymi).
 Dzień 7  Po śniadaniu całodzienne zwiedza-
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nie Lalibeli uznawanej za ósmy cud świata. (lista 
UNESCO) To najważniejszy punkt na etiopskim 
szlaku historycznym, miejsce gdzie w XII w. król 
Lalibela kazał wykuć w skale wulkanicznej 11 
kościołów. W dzień pracowały przy tym tysiące 
robotników, nocą pomagali aniołowie. Lalibela 
to jednocześnie dla Etiopczyków Nowa Jero-
zolima z całą symboliką Ziemi Świętej. Kolacja 
i nocleg w hotelu.
 Dzień 8  Śniadanie, przelot do Aksum (lista 
UNESCO), kolebki chrześcijaństwa etiopskiego. 
Zwiedzanie przedchrześcijańskich obelisków, 
katedry Najświętszej Marii Panny, pozostałości 
pałacu królowej Saby, muzeum archeologicz-
nego i  królewskich grobowców. Podziwianie 
kaplicy, w której przechowywana jest legendar-
na Arka Przymierza. Kolacja i nocleg w hotelu 
Consolar lub podobnym w Aksum.
 Dzień 9  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Addis Abeby. Przejazd w kierunku 
Awasa wzdłuż tektonicznych jezior Wielkiego 
Rowu Afrykańskiego Ziway, Abiata i Shala. Przy-
stanek nad jeziorem Ziway w miejscu gdzie gro-
madzą się setki egzotycznych ptaków. Można tam 
podziwiać między innymi marabuty, warugi, orły, 
czaple, ibisy i zimorodki. W trakcie dnia lunch po 
drodze. Kolacja i nocleg w hotelu w Awasa lub 
w Hotelu Haile w Shashamane. (Trasa ok. 270 km 
w większości po asfaltowych drogach).
 Dzień 10  Po śniadaniu wizyta na barwnym 
i gwarnym targu rybnym nad jeziorem Awasa. 
Możliwość skosztowania świeżo usmażonych 
ryb i pikantnej zupy rybnej. Przystanek w parku 
nad jeziorem Awasa gdzie osiedliły się gerezy 
abisyńskie, małpy o pięknym biało-czarnym 
umaszczeniu. Pojawiają się tam również pawia-
ny oliwkowe, makaki i różne gatunki ptaków. 
Dalsza jazda do leżącego nad jeziorem Czamo 
(Chamo) miasta Arba Myncz (miasto 40 źródeł). 
Miejsce zawdzięcza swą nazwę licznym, kipią-
cym strumieniom, które znajdują się w okolicy. 
Kolacja i nocleg w hotelu Derik lub podobnym. 
(Trasa ok. 300 km w większości po asfaltowych 
drogach).
 Dzień 11  Po śniadaniu wyjazd w góry do wsi 
plemienia Dorze. Dorze słyną ze specyficznych 
domów o kształcie głowy słonia. Te niesamowite 
budowle, powstałe z bambusowych tyczek i liści 
tzw. fałszywego bananowca sięgają 15 m wysoko-
ści i są bardzo trwałe. Wioska jest bardzo barwna, 
można tu kupić niepowtarzalne naczynia, tkaniny, 
po prostu ciekawe, niepowtarzalne pamiątki. Po 
południu wodne safari na jeziorze Czamo, pod-
czas rejsu oglądanie krokodyli, hipopotamów 
i różnych gatunków ptaków (pelikany, czaple, 
orły). Po południu powrót do hotelu, kolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 30 km po szutrowych drogach).

 Dzień 12  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
miejscowości Dżinka (Jinka) przez ziemie ludu 
Konso, wizyta w  wiosce, podziwianie barw-
nych strojów, malowniczych tarasów na polach 
i drewnianych rzeźb ustawianych na grobach. 
Wsie Konso, ich kultura i sposób gospodarowa-
nia zostały wpisane na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Dojazd do hotelu w Dżinka, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 290 km w połowie 
po asfaltowych i szutrowych drogach, trasa jest 
w trakcie modernizacji).
 Dzień 13  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Narodowego Mago. Wycieczka do wsi plemie-
nia Mursi. Mursi to najbardziej rozpoznawalne 
plemię z ludów zamieszkujących dolinę rzeki 
Omo. Wkraczającym w dorosłe życie kobietom 
Mursi rozcina się dolną wargę i umieszcza się 
w niej gliniany lub rzadziej drewniany krążek. 
Przejazd do Turmi. Przerwa na lunch w ciągu 
dnia, kolacja, nocleg w Buska, Emerald lub Turmi 
lodge. (Trasa ok. 120 km z czego większość po 
gruntowych i szutrowych drogach).
 Dzień 14  Po śniadaniu przejazd do Omorate 
tuż przy granicy z Kenią. Przeprawa w dłuban-
kach na drugi brzeg rzeki Omo do wsi plemie-
nia Dasenech. To mieszkające najbardziej na 
południe plemię z żyjących w etiopskiej Dolinie 
Omo. Dassanech żyją w delcie rzeki Omo na 
północ od jeziora Turkana. To jedno z afrykań-
skich plemion, którego sposób życia zmienił 
się w niewielkim stopniu. Tak jak dla innych 
mieszkających w Dolinie Omo plemion bydło 
jest najistotniejszym elementem życia. Dostar-
cza mleka i mięsa. Skóry wykorzystywane są do 
produkcji odzieży, do budowy domów, służą 
także jako posłanie. Liczebność stada zapewnia 
status w plemieniu, bez odpowiedniej liczby 
krów przekazanej rodzinie panny młodej nie ma 
mowy o ożenku. Polują na krokodyle i parają się 
rybołówstwem. Rodzaj fryzury oznacza status 
rodzinny. Zarówno kobiety jak i mężczyźni noszą 
ozdoby z koralików i bransolety.
 Dzień 15  Wczesnym rankiem śniadanie i wi-
zyta na targu plemienia Hammer w Dimeka, Tur-
mi, Alduba lub w Key Afer w zależności od dnia 
tygodnia. W tym dniu okoliczni mieszkańcy idą 
na targ, by wymienić towary: owoce, nasiona, 
gliniane naczynia, skóry, tykwy służące tutaj do 
przechowywania mleka lub krwi bydlęcej, ozdo-
by, biżuterię, specyfiki do malowania ciała. Na-
stępnie przejazd do Arba Myncz przez Key Afer 
lub Erbore. Trasa zależy od przejezdności dróg. 
Jeżeli pojedziemy przez Erbore przystanek przy 
skalnym ostańcu, z którego widać jezioro Chiew 
Bahyr, zwane kiedyś jeziorem Stefanii i wizyta 
we wsi plemiona Erbore. Erbore to plemię 
powiązane kulturowo z plemieniem Hamerów. 

Po drodze czas na lunch. Przyjazd do hotelu 
późnym popołudniem, kolacja, nocleg w hotelu 
Derik lub podobnym. (Trasa ok. 300 km, począt-
kowo drogi gruntowe, potem asfaltowe).
 Dzień 16  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
w  kierunku Addis Abeby. Po drodze wizyta 
w Tiya, zwiedzanie kompleksu kamiennych ste-
li (kompleks znajduje się na liście UNESCO). Po 
przyjeździe do Addis krótki pobyt w hotelu, czas 
na odświeżenie po podróży. Pożegnalna kola-
cja w hotelu. Około północy transfer na lotnisko 
i wylot. (Trasa ponad 400 km po asfaltowych 
drogach).
 Dzień 17  Przylot do Stambułu w godzinach 
porannych. W związku z dłuższym oczekiwa-
niem na lotnisku w  Stambule, linia lotnicza 
oferuje wycieczkę do miasta. Po południu lot 
do Polski. Przylot do Warszawy w godzinach 
wieczornych.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.Program jest 
ramowy i może ulec zmianie. 
Informujemy, że impreza jest bardzo atrakcyjna 
poznawczo, jednak nie można jej zaliczyć do 
standardowych wycieczek. Podróż po różnych 
rodzajach dróg (szczególnie na południu kraju), 
również gruntowych i szutrowych, może okazać 
się dla niektórych klientów dość uciążliwa. Bar-
dzo prosimy o zabranie wygodnej odzieży oraz 
sportowego obuwia.
Podczas wycieczki przydatne będą: latarki, pod-
stawowe kosmetyki, ręczniki, kremy z filtrem 
oraz repelenty i żel do mycia rąk.
HOTELE
Hotele *** - często urządzone są w stylu regio-
nalnym, kolorowe tkaniny, ozdoby, co stanowi 
dodatkową atrakcję. Pokoje 2 - osobowe z ła-
zienką (prysznic lub wanna, wc, w wiekszości 
ręczniki).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
Turkish Airlines, z przesiadka w Stambule, zakwa-
terowanie w hotelach lub lodge wg opisu, 15 roz-
poczętych dób hotelowych, 3 przeloty wewnętrz-
ne wg programu, opłaty lotniskowe, wyżywienie 
wg programu: śniadania i obiadokolacje, program 
turystyczny, rejs po J. Chamo, transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, przejazdy busem (bagażnik na 
dachu), opiekę polskiego pilota podczas całej wy-
cieczki, przewodników lokalnych, ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu i napiwków. Koszt uczestnictwa w programie 
(opłaty, w tym bilety wstępu) 255 USD/os, na-
piwki, tragarze ok. 85 USD/os, wiza etiopska 
50 USD/os płatna na lotnisku (wymagana waż-
ność paszportu 6 miesięcy od daty powrotu).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Wymagana ważność paszportu 
6 miesięcy od daty powrotu
Wiza etiopska. 50 USD/os płatna na lotnisku. 
Wymagana ważność paszportu 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Informacja na temat wizy dotyczy wyłącznie 
obywateli Polski, pozostali Klienci powinni 
sprawdzić przepisy wizowe na bieżąco, bo czę-
sto są zmiany.
Waluty. W Etiopii nie są honorowane dolary 
wydane przed 2000 r. 
Szczepienia nie są obowiązkowe. Północna część 
Etiopii, którą będziemy zwiedzać praktycznie 
nie jest zagrożona jeśli chodzi o takie choroby 
jak żółta febra czy malaria, szczepienia zatem 
nie są wymagane. WHO zaleca profilaktyczne 
szczepienie przeciwko żółtej febrze (jeden za-
strzyk na 10 lat, można uzyskać w większości 
stacji SANEPID).

CENA OD

9970 zł

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

Kod imprezy: ETC

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.11 - 18.11 10230 14249

09.11 - 25.11 10330 14249

16.11 - 02.12 10230 14249

23.11 - 09.12 10230 14249

30.11 - 16.12 9970 14029

28.12 - 13.01 10230 14249

04.01 - 20.01 10230 14249

11.01 - 27.01 10120 14099

18.01 - 03.02 10230 14249

25.01 - 10.02 10230 14249

01.02 - 17.02 10430 14249

08.02 - 24.02 10330 14249

15.02 - 03.03 10349 14249

22.02 - 10.03 10120 14099

01.03 - 17.03 10120 14099

08.03 - 24.03 10120 14099

15.03 - 31.03 10120 14099

22.03 - 07.04 10120 14099

05.04 - 21.04 10120 14099

26.04 - 12.05 10230 14249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10420 

Dopłata za pok. 1 os. od 1250 

więcej na: R.pl
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RPA – Diament Afryki 
W programie: Park Narodowy Krugera - safari w największym parku Afryki • rejs po estuarium St. Lucia • rezerwat Hluhluwe • Johannesburg 
- diamenty i złoto • Lion Park i karmienie żyrafy • przejazd malowniczą Panorama Route • słonie i strusie • Kapsztad i Góra Stołowa - jeden 
z 7 cudów natury • Przylądek Dobrej Nadziei i pingwiny afrykańskie • przelot lokalny w cenie

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 3 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot do 
Johannesburga liniami rejsowymi z przesiadką.
 Dzień 2  Przylot do Johannesburga. Panora-
miczny przejazd przez miasto, podczas którego 
zobaczymy m.in. budynki pierwszej giełdy oraz 
Uniwersytetu Witwatersrand, na którym studio-
wał pierwszy czarnoskóry prezydent RPA - Nel-
son Mandela. Następnie przejazd do małego, 
prywatnego rezerwatu lwów, Lion Park, który 
znajduje się na przedmieściach Johannesburga. 
Z pojazdów 4x4 zobaczymy z niewielkiego dy-
stansu kilka rodzin lwów, często z młodymi w róż-
nym wieku, a także gepardy, likaony i surykatki. 
Dodatkową atrakcją będzie karmienie żyrafy (je-
dzenie można zakupić na miejscu). Zakwatero-
wanie w hotelu, obiadokolacja. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na jedną z naj-
piękniejszych tras krajobrazowych w Południo-
wej Afryce - „Panorama Route” w Górach Smo-
czych. Obejrzymy cuda natury, które rozsławiły 

ten region na całym świecie: Blyde River Cany-
on - jeden z największych zielonych kanionów 
na świecie oraz słynne Three Rondavels - trzy 
szczyty uformowane w kształcie okrągłych tubyl-
czych chat, jak również Bourke’s Luck Potholes - 
spektakularne, wyrzeźbione w skale przez wodę 
cylindryczne formacje koryta rzeki Blyde i Okno 
Boga (God’s Window). Następnie zatrzymamy 
się na sesję fotograficzną przy wodospadzie Lis-
bon. Przejazd do Parku Narodowego Krugera. 
Zakwaterowanie na obrzeżach parku Krugera. 
Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 4  We wczesnych godzinach poran-
nych (śniadanie w formie pakietu) wyjazd na 
całodniowe jeep safari w Parku Krugera, które 
będzie okazją do obserwacji dzikich zwierząt 
w ich naturalnym środowisku. Park Krugera jest 
jednym z najstarszych i największych parków na-
rodowych Afryki. Rozciąga się na długości ok. 352 
km, od rzeki Limpopo na północy do Krokodylej 
Rzeki na południu, a jego powierzchnia przekra-
cza 2 mln ha, które zamieszkuje ok. 150 gatunków 
ssaków i 500 gatunków ptaków. Park Krugera to 

także dom tzw. „wielkiej piątki”, czyli pięciu naj-
niebezpieczniejszych zwierząt Afryki: słonia, lwa, 
nosorożca białego, lamparta i bawołu. Po połu-
dniu powrót do lodgy. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie i przejazd do Nelspruit. Wizyta w in-
stytucie szympansów imienia Jane Goodall, 
gdzie prowadzi się obserwacje tych fascynu-
jących zwierząt, z którymi dzielimy 98% dna! 
W instytucie przebywają zwierzęta odebrane 
poprzednim właścicielom, którzy trzymali je 
w  nieodpowiednich warunkach, jak również 
osierocone czy zranione osobniki. Spacer z prze-
wodnikiem, który opowie nam, często smutne, 
historie przebywających tam szympansów oraz 
zapozna nas z  ich zachowaniami. Następnie 
przejazd przez Królestwo Eswatini (dawniej Su-
azi), jedno z najmniejszych państw kontynentu 
afrykańskiego, usytuowane na wschodnich 
zboczach Gór Smoczych. Kraj słynie z wyrobu 
ekologicznego szkła oraz oryginalnych, arty-
stycznych świeczek o przeróżnych kształtach 
i kolorach. Po drodze przystanki. Obiadokolacja 

i nocleg w lodgy w okolicach parku narodowego 
Hluhluwe. (Trasa ok. 530 km). 
 Dzień 6  Wczesny wyjazd na safari do Parku 
Narodowego Hluhluwe (śniadanie w formie pa-
kietu). Ten najstarszy na terenie Afryki rezerwat 
(od 1895 r.), słynie z ochrony nosorożca białego 
i czarnego. Obecnie Hluhluwe może pochwalić 
się największą populacją tych pięknych i rzad-
kich zwierząt na świecie. Spotkać tutaj można 
również przedstawicieli tzw. „wielkiej piątki” 
zwierząt afrykańskich. Przejazd do hotelu 
w Saint Lucia. Po południu, dla chętnych (płatne 
dodatkowo, ok. 40 USD/os.), rejs po estuarium 
rzeki Santa Lucia, które znajduje się na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiadoko-
lacja, nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu udamy się na dziką 
plażę w  pobliżu Santa Lucia. Będzie to czas 
na relaks, spacery po plaży, zażywanie kąpieli 
słonecznych oraz zabawę w wodzie. Przejazd 
do Durbanu, który jest mieszanką kultury Zulu, 
barwnej tradycji i wpływów orientalnych pocho-
dzących od przeważającej tutaj społeczności 
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pochodzenia hinduskiego. Miasto słynie z pięk-
nych plaż i subtropikalnego klimatu, co sprawia, 
że jest to popularne miejsce wypoczynku. Pa-
noramiczne zwiedzanie miasta. Obiadokolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 8  Śniadanie. Przelot do Port Eliza-
beth. Popołudniowe safari w Parku Narodo-
wym Addo. Ten trzeci co do wielkości w RPA 
rezerwat słynie z  zamieszkujących go stad 
słoni. Dodatkowo zobaczyć można tu guźce, 
surykatki, zebry, bawolce rude, kudu. Jeżeli czas 
pozwoli, krótkie panoramiczne zwiedzanie Port 
Elizabeth. Obiadokolacja i nocleg w ok. Parku 
Narodowego Addo. (Trasa ok. 80 km)
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Narodowego Tsitsikamma. To najstarszy morski 
rezerwat chroniący ujście rzeki Sztormowej do 
Oceanu Indyjskiego. Aby ułatwić przejście z jed-
nego urwistego brzegu rzeki na drugi zbudowa-
no wiszące mosty, po których przejdziemy, żeby 
nacieszyć oczy przepiękną panoramą. Do ujścia 
rzeki prowadzi drewniana ścieżka (część trasy 
pokonuje się po drewnianych schodach). Jest to 
raj dla obserwatorów ptactwa wodnego. Teren 
wchodzi w skład Parku Narodowego Garden Ro-
ute, który ciągnie się wzdłuż południowego wy-
brzeża RPA i stanowi jeden z najpiękniejszych 
odcinków wybrzeża na świecie. Następnym 
naszym przystankiem będzie Tsitsikamma Big 
Tree - tutaj zachwyci nas największe i najstarsze 
drzewo Yellowwood. Przejedziemy przez naj-
wyższy most na świecie, z którego organizowa-
ne są skoki na bungee. Przejazd do miejscowości 
Knysna, położonej pięknie na lagunie, słynącej 
z charakterystycznego wejścia do naturalnego 
portu zwanego „Dwie Głowy” oraz z hodowli 
wyśmienitych ostryg. Obiadokolacja, nocleg 
w Knysna lub okolicach. (Trasa ok. 380 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do malowni-
czej miejscowości Mossel Bey i do Oudtshoorn na 
terenie Małego Karru - regionu słynącego z ho-
dowli strusi. Odwiedzimy jedną z lokalnych farm 
oraz lokalną winnice Karusa z tradycją sięgającą 
pradziadów. Karusa w języku Khoi San oznacza 
- miejsce z małą ilością wody. Winnica położona 
jest na małym Karoo z pięknym widokiem na 
majestatyczne góry Grootswartberg. Będzie 
okazja, aby skosztować tych wyśmienitych trun-
ków. Obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd słynną 
trasą panoramiczną R62 przez Małe Karru do 
Kapsztadu. Niesamowity kalejdoskop pejzaży, 
zmienność ukształtowania terenu, barwy mija-
nych pasm górskich, roślinność Małego Karru to 
wszystko składa się na popularność i sławę tej 
niezwykłej drogi. Przejedziemy w ok. Montagu 
w górach Langeberg. Tam przesiądziemy się na 
turystyczną przyczepę podpiętą do traktora, 
który zabierze nas piękną, widokową trasą na 
wysokość ok. 1500 m. n.p.m., skąd podziwiać 
będziemy cudowne widoki na dolinę rzeki Bre-
ede i okolice Robertson oraz delektować się lo-
kalnym lunchem (w cenie). Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu w Kapsztadzie. (Trasa ok. 430 km). 
 Dzień 12  Po śniadaniu przejazd przez hi-
storyczną część miasta: Zamek Dobrej Nadziei, 
Ratusz Miejski, Plac Grande Parade, następnie 
spacer w  Ogrodach Holenderskiej Kompani 
Wschodnioindyjskiej oraz kolorowej dzielnicy 
malajskiej Bo-Kaap. Wjazd na Górę Stołową 
(1086 m n.p.m), zaliczaną do 7 Przyrodniczych 
Cudów Świata. Na górę wjeżdżamy kolejką lino-
wą, której wagoniki obracają się wokół własnej 
osi. W przypadku złej pogody lub czasowych 
napraw możliwa zmiana tego punktu pro-
gramu na wjazd na Wzgórze Sygnału (Signal 

Hill). Na zakończenie dnia wypłyniemy w rejs 
katamaranem, aby z oceanu podziwiać słynny 
kapsztadzki zachód słońca (uzależniony od 
warunków pogodowych). Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. 
 Dzień 13  Śniadanie. Dzień wolny na odpo-
czynek lub dla chętnych całodniowy wyjazd 
fakultatywny na Przylądek Dobrej Nadziei 
(dodatkowo płatne, od ok.  100 USD/os.). 
W programie przejazd wzdłuż najpiękniejszych 
plaż atlantyckich: Clifton Beach i Camps Bay 
do Hout Bay, skąd popłyniemy statkiem na 
wyspę fok - Duiker Island. Następnie przejazd 
wzdłuż wybrzeża Atlantyku przez jedną z naj-
piękniejszych tras widokowych - Chapman’s 
Peak (10-kilometrowy odcinek trasy wykuty 
w stromych zboczach góry) na Przylądek Dobrej 
Nadziei. Przylądek jest jednym z ciekawszych 
odcinków wybrzeża, gdzie spotykają się dwa 
prądy morskie: ciepły Mozambicki i zimny Prąd 
Benguelski, co sprawia, że przy pełnym słońcu 
można zauważyć różne odcienie wód każdego 
z oceanów. Wjazd kolejką zębatą na taras wido-
kowy przy latarni morskiej (zejście schodami). 
Droga powrotna przebiega wzdłuż wschodnie-
go wybrzeża przylądka wokół Zatoki Fałszywej. 
Odwiedzimy plażę Boulders zamieszkałą przez 
kilka tysięcy afrykańskich pingwinów. Wieczo-
rem dla wszystkich kolacja w jednej z najcie-
kawszych restauracji Kapsztadu - Gold Restau-
rant. Jest to niesamowite przeżycie, nie tylko 
kulinarne. Na początku, podczas 30-minutowe-
go pokazu, będziemy mieli okazję nauczyć się 
gry na afrykańskich bębnach. Następnie czeka 
nas prawdziwa uczta i wycieczka po kulinarnej 
mapie Afryki. Będziecie Państwo mieli okazję 
spróbować dań np.: z Egiptu, Tunezji, Malawi, 
Kamerunu, Sierra Leone, RPA i wielu innych za-
kątków (menu restauracji zmienia się cyklicznie 
co 4 miesiące - aktualne menu poda Państwu 
pilot na miejscu). W trakcie posiłku, czas umilać 
Państwu będą występy artystów prezentujących 
wielobarwne historie i tradycje poprzez muzykę 
i taniec. Powrót do hotelu i nocleg.
 Dzień 14  Śniadanie, czas wolny. Dla chęt-
nych (dodatkowo płatne cena od ok 55 USD/
os.) przejazd do drugiego najstarszego po 
Kapsztadzie miasta w Republice Południowej 
Afryki - Stellenbosch, znanego z holendersko 
- przylądkowej architektury, dębowych alei 
oraz uniwersytetu. Stellenbosch jest również 
centrum produkcji win południowoafrykań-
skich. Wokół miasta rozciągają się malownicze 
doliny pokryte farmami winnymi, porośniętymi 
szczepami Chenin Blanc, Shiraz, Pinotage czy 
Methode Cap Classique. Wizyta na jednej z win-
nic, połączona z degustacją produkowanych tam 
win. Po południu transfer na lotnisko. Wylot do 
Polski z przesiadką.
 Dzień 15  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele i lodge *** (12 rozpoczętych dób hote-
lowych). Do dyspozycji gości: Restauracja, bar, 
w niektórych hotelach i lodgach także basen. 
Pokoje: W hotelach - wyposażone są w klima-
tyzację, łazienkę, często minibar (płatny dodat-
kowo) i TV. W lodgach - skromnie wyposażone 
z łazienkami (często bez klimatyzacji. TV i tele-
fonu). Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu. Kategoria: ***. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym do Johannesburga z  prze-
siadką oraz z Kapsztadu do Warszawy, przelot 

wewnętrzny na trasie Durban - Port Elizabeth, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
lub lodgach o standardzie *** (możliwe zakwa-
terowanie w lodgach namiotowych) 12 rozpo-
czętych dób hotelowych (wyżywienie: śniadania 
i obiadokolacje), transfery autokarem, opiekę 
polskiego pilota, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów etc. (lokalne opłaty, w tym bi-
lety wstępu i napiwki płatne pilotowi jako pakiet 
ok. 565 USD/os), dodatkowych posiłków i napoi, 
wycieczek fakultatywnych. 
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 06.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Paszport musi być ważny minimum 
6 miesięcy od daty powrotu oraz musi posia-
dać co najmniej 2 wolne strony. Od 24 listopa-
da 2015  r. w RPA obowiązują nowe przepisy 
paszportowe, zgodnie z którymi przy wjeździe 
do tego kraju są akceptowane wyłącznie doku-
menty podróży posiadające cechy umożliwia-
jące ich odczytanie w skanerze paszportowym 
(paszporty biometryczne).
Wizy. Obywatele RP nie potrzebują wizy do 
realizacji programu. 
Podróże nieletnich. Osoby nieletnie podróżu-
jące do RPA podlegają obostrzeniom prawnym 
- szczegóły na stronie internetowej. 
Waluty. W RPA akceptowane są jedynie dolary 
amerykańskie wydane po 2006 r. 
Porady ogólne. Park Krugera: proponujemy za-
brać ciepłe ubrania, chustę/szalik oraz nakrycie 
głowy. Podczas jazdy otwartymi samochodami 

może być chłodno. W dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz zabrać środek przeciwko 
komarom z wysokim deepem.
Szczepienia. RPA - brak szczepień obowiąz-
kowych. Zaleca się szczepienie przeciwko wi-
rusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B, 
durowi brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. 

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

CENA OD

8299 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

24.10 - 07.11 8599 15030

07.11 - 21.11 8599 15199

21.11 - 05.12 8799 15530

28.11 - 12.12 8299 15530

12.12 - 26.12 8620 15899

19.12 - 02.01 10420 17899

26.12 - 09.01 10330 17599

09.01 - 23.01 8599 15699

16.01 - 30.01 9330 16249

23.01 - 06.02 9299 16199

30.01 - 13.02 9220 16070

06.02 - 20.02 9170 16070

13.02 - 27.02 8930 15749

27.02 - 13.03 8499 15030

13.03 - 27.03 8599 15199

27.03 - 10.04 8649 15799

10.04 - 24.04 8499 15870

Dopłata za pok. 1 os. od 1350 

Kod imprezy: RPO

Zapraszam Państwa do Republiki Po-
łudniowej Afryki, miejsca nazwanego 
przez Nelsona Mandelę  - krajem tę-
czowego społeczeństwa. To kraj ,który  
jak żaden inny skłania do pokochania 
za wielobarwność, egzotyczną przy-
rodę, fascynującą muzykę, kulturę i 
możliwość zobaczenia wielkiej piątki. 

Magdalena Szczepańska
Pilot wycieczek Rainbow

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, na 
3 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne roz-
kłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Prze-
lot do Kapsztadu liniami rejsowymi z przesiadką.
 Dzień 2  Przylot do Kapsztadu. Przejazd 
przez historyczną część miasta: Zamek Dobrej 
Nadziei, Ratusz Miejski, Plac Grande Parade, 
następnie spacer w Ogrodach Kampanii Indyj-
skiej oraz barwnej dzielnicy malajskiej Bo-Kaap. 
Następnie (w zależności od pogody) wjazd na 
Górę Stołową lub Signal Hill skąd rozciągają się 
wspaniałe widoki na miasto, zatokę Table Bay 
i Ocean Atlantycki. Obiadokolacja i nocleg w ho-
telu w Kapsztadzie. (Trasa ok. 60 km). 
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd do drugiego 
najstarszego po Kapsztadzie miasta RPA - Stel-
lenbosch, znanego z holendersko-przylądkowej 
architektury, dębowych alei oraz uniwersytetu. 
Stellenbosch jest również centrum produkcji win 
południowoafrykańskich. Wokół miasta rozcią-
gają się malownicze doliny pokryte farmami 
winnymi. Wizyta na jednej z nich, połączona 
z degustacją produkowanych tam win. Powrót 
do Kapsztadu i rejs po zatoce Granger Bay ka-
tamaranem (lub jachtem) o zachodzie słońca. 

W przypadku pogody uniemożliwiającej odby-
cie rejsu wizyta w akwarium Dwóch Oceanów na 
Waterfront. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wycieczka wzdłuż naj-
piękniejszych plaż atlantyckich: Clifton Beach 
i  Camps Bay do Hout Bay, skąd popłyniemy 
statkiem na wyspę fok - Duiker Island. Następnie 
przejazd wzdłuż wybrzeża Atlantyku przez jedną 
z najpiękniejszych tras widokowych - Chapman’s 
Peak (10-kilometrowy odcinek trasy wykuty 
w stromych zboczach góry). Przyjazd do Rezer-
watu Przylądka Dobrej Nadziei, gdzie zobaczymy 
specyficzną nadmorską florę (fynbos). Przylądek 
jest jednym z ciekawszych odcinków wybrzeża, 
gdzie spotykają się dwa prądy morskie: ciepły 
Prąd Mozambicki i zimny Prąd Benguelski, co 
sprawia, że przy pełnym słońcu można zauwa-
żyć różne odcienie wód każdego z oceanów. 
Przylądek został nazwany przez swoich od-
krywców, Portugalczyków, Przylądkiem Sztor-
mów, a w ciągu ostatnich 4 wieków udowodnił 
słuszność tej nazwy, gdyż zatonęło tu ponad 
500 statków. Jednym z nich był słynny Latający 
Holender, po którym została do dzisiaj opowia-
dana legenda. W drodze powrotnej odwiedzimy 

plażę Boulders zamieszkałą przez kilka tysięcy 
afrykańskich pingwinów. Wieczorem kolacja 
w jednej z najciekawszych restauracji Kapsztadu 
- Gold Restaurant. Jest to niesamowite przeży-
cie, nie tylko kulinarne. Na początku, podczas 
30-minutowego pokazu, będziemy mieli okazję 
nauczyć się gry na afrykańskich bębnach. Na-
stępnie czeka nas prawdziwa uczta i wycieczka 
po kulinarnej mapie Afryki. Będziecie Państwo 
mieli okazję spróbować dań np.: z Egiptu, Tune-
zji, Malawi, Kamerunu, Sierra Leone, RPA i wielu 
innych zakątków (menu restauracji zmienia się 
cyklicznie co 4 miesiące - aktualne menu poda 
Państwu pilot na miejscu). W trakcie posiłku, 
czas umilać Państwu będą występy artystów 
prezentujących wielobarwne historie i tradycje 
poprzez muzykę i taniec. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i przelot do Johannesburga (ok. godz. 
06:30). Przejazd do Pretorii, stolicy administra-
cyjnej Republiki Południowej Afryki. W Pretorii 
zwiedzanie historycznego centrum, podczas 
którego zobaczymy: Dom Krugera, Church 
Square, Pałac Sprawiedliwości, Melrose House, 
Ratusz oraz Budynki Unii położone na wzgórzu 
i otoczone przepięknymi ogrodami, jak również 
pomnik Vootrekkerów - pierwszych osadników. 
Następnie przejazd w okolice Parku Narodowe-
go Krugera na obiadokolację i nocleg w hotelu 
lub lodgy namiotowej. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 6  Wcześnie rano wyjazd na jeep safari 
w Parku Krugera, które będzie okazją do obser-
wacji dzikich zwierząt w ich naturalnym środowi-
sku. Ok. godz. 09:00 zatrzymamy się w jednym 
z obozów na śniadanie (suchy prowiant). Park 
Krugera jest najstarszym i największym parkiem 
narodowym Afryki, a już niedługo, po usunięciu 
granic pomiędzy Mozambikiem oraz Zimbabwe, 

stanie się jednym z największych rezerwatów 
świata. Park rozciąga się na długości ok. 352 
km, od rzeki Limpomo na północy, do Kroko-
dylej Rzeki na południu, a  jego powierzchnia 
przekracza 2 mln ha, które zamieszkuje ok. 150 
gatunków ssaków i ok. 500 gatunków ptaków. 
Park Krugera to dom tzw. „wielkiej piątki”, czyli 
pięciu najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki: 
słonia, lwa, nosorożca, lamparta i bawołu. Po po-
łudniu powrót do lodgy, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd jedną z naj-
piękniejszych tras krajobrazowych w Południo-
wej Afryce –Panorama Route w Górach Smo-
czych. Zobaczymy wspaniałe krajobrazy górskie, 
które rozsławiły ten rejon na całym świecie: Bly-
de River Canyon - największy zielony kanion oraz 
jeden z najgłębszych kanionów na świecie, słyn-
ne Three Rondavels - trzy szczyty uformowane 
w kształcie okrągłych tubylczych chat, Bourke’s 
Luck Potholes - spektakularne, wyrzeźbione 
w skale przez wodę rzeki, cylindryczne formacje 
koryta rzeki Blyde i Okno Boga (God’s Window), 
które zawdzięcza swoją nazwę wspaniałym wi-
dokom na rozciągającą się poniżej (ok. 900 m) 
równinę tzw. Lowveld, przechodzącą przez Park 
Krugera aż do Mozambiku. Po spacerze w tro-
pikalnym lesie deszczowym, udamy się do wo-
dospadu Lizbon. Po południu wizyta skansenie 
Shangaana. Zwiedzimy tradycyjną wioskę oraz 
poznamy kulturę i zwyczaje lokalnego plemie-
nia, stanowiącego odłam plemienia Zulusów. 
Następnie pokaz tańców, a  także możliwość 
zakupu pamiątek i wyrobów rękodzieła ludowe-
go. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w ok. Parku 
Krugera. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie i przejazd w stronę Barberton. Wizyta 
w Instytucie Szympansów imienia Jane Goodall, 
gdzie prowadzi się badania nad tymi fascynu-

W programie: Kapsztad i Góra Stołowa – jeden z 7 cudów natury • Park Narodowy Krugera – safari w największym parku Afryki • Johannesburg

• Przylądek Dobrej Nadziei • Pingwiny z Boulders Beach • Lion Park i karmienie żyrafy • Pretoria • Panorama Route – przepiękna przyroda 
Afryki Południowej • przelot lokalny w cenie

RPA – Złoto Afryki 

Johannesburg 
Pretoria

REPUBLIKA
POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Soweto

Kapsztad
Stellenbosch

BarbertonNamibia

Botswana Mozambik

Swaziland

Lesoto

Park Krugera

      –› Wyloty z: Warszawa  

11
dni
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jącymi zwierzętami, z  którymi dzielimy 98% 
DNA! Wieloletnie obserwacje, wielka miłość do 
tych zwierząt i zaangażowanie doprowadziły do 
ciekawych odkryć i wniosków. Jednym z nich 
jest fakt, że szympansy są jednymi z nielicznych 
zwierząt, które potrafią posługiwać się narzędzia-
mi. W Instytucie przebywają zwierzęta odebrane 
poprzednim właścicielom, którzy trzymali je 
w nieodpowiednich warunkach, jak również osie-
rocone czy zranione osobniki. W tym półnatural-
nym środowisku pracownicy Instytutu starają się 
zapewnić swoim podopiecznym jak najlepsze 
warunki. Spacer z przewodnikiem, który opowie 
nam, często smutne, historie przebywających tam 
szympansów oraz zapozna nas z ich zachowania-
mi. Wizyta w Instytucie z pewnością zostanie na 
długo w pamięci. Przejazd do Johannesburga na 
obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu, przejazd do Soweto 
- afrykańskiego miasteczka sąsiadującego z Jo-
hannesburgiem. Wizyta w dzielnicy Orlando 
gdzie na jednej ulicy mieszkało kiedyś dwóch 
laureatów nagrody Nobla, prezydent Nelson 
Mandela i  biskup Desmond Tutu. Następnie 
powrót do historycznego centrum Johannes-
burga z najstarszymi budynkami pamiętający-
mi początki gorączki złota sprzed 130 lat: Rada 
Miejska, Rand Lords Club, budynki Giełdy, słynna 
Hollard Street, gdzie mieszczą się historyczne 
siedziby największych firm wydobywczych 
w RPA. Następnie wyruszymy na przedmieścia 
Johannesburga do małego prywatnego rezer-
watu lwów Lion Park. Z pojazdów 4x4 zobaczy-
my z niewielkiego dystansu kilka rodzin lwów, 
często z młodymi w różnym wieku, a także ge-
pardy, likaony oraz lamparty. Jako dodatkowa 
atrakcja karmienie żyrafy (jedzenie można zaku-
pić na miejscu). Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w ok. Johannesburga. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 10  Śniadanie. Dla chętnych, w go-
dzinach porannych, lot balonem nad malow-
niczymi górami Machalisberg (dodatkowo 
płatne). Następnie udamy się do Gold Reef 
City, znajdującego się w odległości ok. 8 km od 
centrum starego Johannesburga. Johannesburg 
kojarzony przede wszystkim ze złotem, nie bez 
kozery nazywany jest Egoli czyli ‘miejsce złota’. 
Imponujące hałdy kopalnianego piachu maje-
statycznie górują na przedmieściach. Początki 
miasta sięgają 1886 roku, kiedy to w miejscu 
dzisiejszej metropolii powstała osada poszu-
kiwaczy złota. Wówczas złoto stanowiło nawet 
walutę tego miasta! Gorączka złota wybuchła 
w RPA na dobre w latach 90-tych XIX wieku. 
Wówczas powstały liczne szyby kopalniane, 
którymi eksplorowano nowoodkryte złoża tego 
drogocennego kruszcu. RPA to kraj posiadający 

ok. 40% zasobów światowego złota. Gold Reef 
City stanowi rekonstrukcję pierwszego osiedla 
poszukiwaczy tego kruszcu. Park zbudowano 
wokół Szybu 14-tego, należącego do części 
kopalni eksploatowanej w  latach 1887-1997. 
Podczas wizyty poznamy historię wydobycia 
złota od początku istnienia miasta, zobaczymy 
proces jego pozyskiwania począwszy od wydo-
bycia, przez wlewanie roztopionego kruszcu do 
form, po uzyskanie połyskujących sztabek. Naj-
większą atrakcją jest jednak zjazd w dół szybu 
na głębokość ponad 200 m oraz spacer pod-
ziemnymi tunelami. Osoby chcące podtrzymać 
wysoki poziom adrenaliny, po wyjściu z kopalni 
udać się mogą na przejażdżkę diabelskim mły-
nem. Alternatywą jest spokojny spacer lub prze-
jażdżka kolejką po wiktoriańskim miasteczku. 
Transfer na lotnisko w Johannesburgu. (Trasa 
ok. 120 km). Wylot do Polski z przesiadką.
 Dzień 11  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Uwaga! Dla osób zainteresowanych wzięciem 
udziału w oferowanej wycieczce lokalnej (lot ba-
lonem) sugerujemy rozszerzenie ubezpieczenia 
o pakiet SPORT.
HOTELE
Hotele i lodge *** (8 rozpoczętych dób hotelo-
wych: Kapsztad - 3, lodga w Parku Krugera - 2, 
Johannesburg - 3). Do dyspozycji gości: Re-
stauracja, bar, w niektórych hotelach i lodgach 
także basen. Pokoje: w hotelach - wyposażone 
są w  klimatyzację, łazienkę, często minibar 
(płatny dodatkowo) i TV; w lodgach - skromnie 
wyposażone z łazienkami (bez klimatyzacji), TV 
i telefonu. Pokoje z dostawką dla 3 osoby do-
stępne wyłącznie na potwierdzenie. Wyżywie-
nie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. 
Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z przesiadką na trasie Warszawa-
-Kapsztad, Johannesburg-Warszawa, przelot na 
trasie Kapsztad-Johannesburg, opłaty lotnisko-
we, przejazdy klimatyzowanym autokarem lub 
przy mniejszych grupach minibusem, zakwate-
rowanie w hotelach lub lodgach o standardzie 
*** (możliwe zakwaterowanie w lodgach namio-
towych) - 8 rozpoczętych dób hotelowych (wy-
żywienie: śniadania i obiadokolacje), program 
turystyczny jw., opiekę polskiego pilota, ubez-
pieczenie TU Europa S.A. (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, obowiązkowej 
opłaty na napiwki dla lokalnych przewodników, 
kierowców, bagażowych etc., dodatkowych po-
siłków i napoi, innych wydatków własnych oraz 

wycieczek fakultatywnych. Orientacyjny koszt 
uczestnictwa w  programie (lokalne opłaty, 
w tym bilety wstępu i napiwki), płatny pilotowi 
jako pakiet, wynosi ok. 450 USD/os.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 06.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu oraz musi posiadać co naj-
mniej 2 wolne strony. Od 24 listopada 2015 r. 
w RPA obowiązują nowe przepisy paszportowe, 
zgodnie z którymi przy wjeździe do tego kraju 
są akceptowane wyłącznie dokumenty podróży 
posiadające cechy umożliwiające ich odczytanie 
w skanerze paszportowym (paszporty biome-
tryczne). Dane paszportowe (numer paszportu, 
data wydania oraz data ważności) muszą zostać 
uzupełnione na rezerwacji maksymalnie na 14 
dni roboczych przed datą wylotu. Jeżeli sprze-
daż ma miejsce później prosimy o niezwłoczne 
uzupełnienie tych danych.
Wizy. Obywatele RP nie potrzebują wizy do 
realizacji programu. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem wycieczki, u którego 
zakładana była rezerwacja.
Podróże nieletnich! Osoby nieletnie podróżu-
jące do Republiki Południowej Afryki podlegają 
obostrzeniom prawnym - szczegóły na stronie 
internetowej R.pl.
Szczepienia. RPA - brak szczepień obowiąz-
kowych. Zaleca się szczepienie przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu 
B, durowi brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. 
Należy zabrać repelenty.
Park Krugera. Proponujemy zabrać ciepłe 
ubrania, chustę/szalik oraz nakrycie głowy. 

Podczas jazdy otwartymi samochodami może 
być chłodno. - w dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz zabrać środek przeciwko 
komarom z wysokim deetem. Funkcję ochron-
ną pełnią również bransoletki antykomarowe, 
w które najlepiej zaopatrzyć się przed wylotem.
Waluty. W RPA akceptowane są jedynie dolary 
amerykańskie wydane po 2006 r. Tylko bankno-
ty nieuszkodzone. 
Limit bagażu na przelocie wewnętrznym to: ba-
gaż rejestrowany 23 kg i bagaż podręczny 7 kg. 

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

CENA OD

7170 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

18.10 - 28.10 7449 13799

01.11 - 11.11 7749 13799

15.11 - 25.11 7749 13799

29.11 - 09.12 7170 13649

20.12 - 30.12 9499 16370

27.12 - 06.01 9399 16120

10.01 - 20.01 7670 13649

24.01 - 03.02 8099 14199

07.02 - 17.02 8099 14199

21.02 - 03.03 7170 13649

07.03 - 17.03 7470 13649

21.03 - 31.03 7470 13649

04.04 - 14.04 7799 14030

Dopłata za pok. 1 os. od 1029 

Kod imprezy: RPA

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, 
na 2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Johannesburga liniami rejsowymi 
z przesiadką.
 Dzień 2  Przylot do Johannesburga według 
rozkładu. RPA jest najdalej na południe wysu-
niętym państwem w Afryce, o powierzchni pra-
wie czterokrotnie większej niż Polska. Zamiesz-
kują je 52 miliony mieszkańców, mówiących 
w 11 językach urzędowych (obok Indii, najwięk-

sza różnorodność języków urzędowych na świe-
cie). Wiele występujących tu roślin to endemity, 
czyli gatunki niezwykle rzadkie, unikatowe dla 
tego regionu. Po przylocie udamy się na pano-
ramiczny przejazd przez miasto, podczas które-
go zobaczymy m.in. budynki pierwszej giełdy 
oraz Uniwersytetu Witwatersrand, na którym 
studiował pierwszy czarnoskóry prezydent 
RPA - Nelson Mandela. Następnie przejazd do 
Soweto, miasta sąsiadującego z Johannesbur-
giem, gdzie w 1955 r. podpisano Kartę Wolności, 
która stała się podstawą dzisiejszej konstytucji 

W programie: Wielka Piątka Afryki – lew, bawół, lampart, słoń, nosorożec • Park Krugera – safari w największym Parku Narodowym Afryki 

• piękna Panorama Route w Górach Smoczych – kanion Blyde River, Okno Boga, Three Rondavels • Johannesburg • Lion Park i karmienie żyrafy 

• Instytut Szympansów im. Jane Goodall

RPA – Podwójne safari 
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RPA. Odwiedzimy dzielnicę Orlando, gdzie na 
jednej ulicy mieszkało kiedyś dwóch laureatów 
nagrody Nobla: prezydent Nelson Mandela 
i biskup Desmond Tutu. Przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
Pretorii, stolicy administracyjnej Republiki Po-
łudniowej Afryki. W Pretorii zobaczymy histo-
ryczne centrum z Teatrem Narodowym, Church 
Square, Pałacem Sprawiedliwości, Ratuszem 
oraz Budynkami Unii położonymi na wzgórzu, 
otoczonymi przepięknymi ogrodami. Zwiedzimy 
Dom Krugera, prezydenta Republiki 
Transwalu do 1902 r., jak rów-
nież pomnik Vootrekkerów 
- pierwszych osadników. 
Następnie udamy się do 
małego, prywatnego re-
zerwatu lwów Lion Park, 
który znajduje się na przed-
mieściach Johannesburga. 
Podczas safari, z  pojazdów 
4x4, zobaczymy z niewielkiego 
dystansu kilka rodzin lwów, często 
z młodymi w różnym wieku, a także gepardy, 
likaony i surykatki. Dodatkową atrakcją będzie 
karmienie żyrafy (jedzenie można zakupić 
na miejscu). Po południu wjedziemy kolejką 
linową, zbudowaną w 1973 roku, na wzgórze 
Magaliesberg, z której podziwiać będziemy pa-
noramiczne widoki na tamę Hartbeespoort oraz 
okolice Magaliesberg, słynące z różnorodnej fau-
ny i flory oraz pięknych dolin. Jest ona położo-
na w odległości ok. 1 km na wschód od miasta 
Hartbeespoort i jest najdłuższą mono-kolejką 
w Afryce. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd na jedną 
z najpiękniejszych tras krajobrazowych w Po-
łudniowej Afryce - „Panorama Route” w Gó-
rach Smoczych. Obejrzymy cuda natury, które 
rozsławiły ten region na całym świecie: Blyde 
River Canyon - jeden z najgłębszych kanionów 
na świecie oraz słynne Three Rondavels - trzy 
szczyty uformowane w kształcie okrągłych tu-
bylczych chat, jak również Bourke’s Luck Potho-
les - spektakularne, wyrzeźbione przez wodę 
cylindryczne formacje koryta rzeki Blyde i Okno 
Boga (God’s Window), które zawdzięcza swoją 
nazwę wspaniałym widokom na rozciągającą 
się poniżej (ok. 900 m) równinę tzw. Lowveld, 
przechodzącą przez Park Krugera aż do Mozam-
biku - znajduje się ona na terenie tropikalnego 
lasu deszczowego. Następnie zatrzymamy 
się na sesję fotograficzną przy wodospadzie 
Lizbon. Zakwaterowanie na obrzeżach Parku 
Narodowego Krugera. Obiadokolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 450 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu, we wczesnych go-
dzinach porannych, wyjazd na całodniowe jeep 
safari w Parku Krugera, które będzie okazją do 
obserwacji dzikich zwierząt w ich naturalnym 
środowisku. Park Krugera jest najstarszym 
i  największym parkiem narodowym Afryki. 
Rozciąga się na długości ok. 352 km, od rze-
ki Limpopo na północy, do Krokodylej Rzeki 
na południu, a jego powierzchnia przekracza 
2 mln ha. Park zamieszkuje ok. 150 gatunków 
ssaków i 500 gatunków ptaków. Park Krugera 
to także dom tzw. „wielkiej piątki”, czyli pięciu 
najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki: sło-
nia, lwa, nosorożca białego, lamparta i bawołu. 
W tym dniu proponujemy zabrać ciepłe ubrania, 
chustę/szalik oraz nakrycie głowy. Podczas jaz-
dy otwartymi samochodami może być chłodno. 
Dodatkowo, sugerujemy nie używać perfum 

oraz zabrać środek przeciwko komarom z wy-
sokim deetem. Funkcję ochronną pełnią również 
bransoletki antykomarowe, w które najlepiej za-
opatrzyć się przed wylotem. Powrót do lodgy na 
obiadokolację i nocleg.
 Dzień 6  Dzień przeznaczony na odpoczynek 
w lodgach (do dyspozycji gości basen, bar). Za-
proponujemy także kilka wycieczek fakultatyw-
nych: interakcja ze słoniami (ok. 85 USD/os.); 
wieczorne safari w Parku Narodowym Krugera 
(w zależności od ilości chętnych, cena ok. 100-
120 USD/os.); wycieczka do Plemienia Shangaan 

(Uwaga! Tylko w języku angielskim, 
cena ok. 40 USD/os.). Szczegóły 

imprez poda Państwu pilot 
wycieczki. Obiadokolacja 
w lodgy, nocleg.
 Dzień 7  Po wczesnym 
śniadaniu wykwaterowa-
nie i przejazd do Nelspruit. 

Wizyta w Instytucie Szym-
pansów imienia Jane Goodall, 

gdzie prowadzi się badania nad 
tymi fascynującymi zwierzętami, 

z  którymi dzielimy 98% DNA! Wieloletnie 
obserwacje, wielka miłość do tych zwierząt 
i zaangażowanie doprowadziły do ciekawych 
odkryć i wniosków. Jednym z nich jest fakt, że 
szympansy są jednymi z nielicznych zwierząt, 
które potrafią posługiwać się narzędziami. 
W Instytucie przebywają zwierzęta odebrane 
poprzednim właścicielom, którzy trzymali je 
w  nieodpowiednich warunkach, jak również 
osierocone czy zranione osobniki. W tym pół-
naturalnym środowisku pracownicy Instytutu 
starają się zapewnić swoim podopiecznym jak 
najlepsze warunki. Spacer z przewodnikiem, 
który opowie nam, często smutne, historie 
przebywających tam szympansów oraz zapo-
zna nas z ich zachowaniami. Będziemy również 
świadkami karmienia stada. Wizyta w Instytu-
cie z pewnością zostanie na długo w pamięci. 
Następnie wizyta w  Ogrodzie Botanicznym 
Lowveld Garden, który znajduje się na terenie 
lasu deszczowego. Podczas spaceru zobaczymy 
różne, ciekawe gatunki drzew występujące na 
tym terenie. Powrót do Johannesburga, transfer 
na lotnisko. Wieczorny wylot do Polski z prze-
siadką. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 8  Przylot do Polski według rozkładu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele/Logde o standardzie *** - (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych). Lodge położone w po-
bliżu Parku Narodowego Krugera (możliwe 
zakwaterowanie w  lodgach namiotowych). 
Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w łazienki, często mini bar (płatny dodatkowo) 
i TV. Większość hoteli posiada klimatyzowane 
pokoje.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z przesiadką na trasie Warszawa-
-Johannesburg-Warszawa, opłaty lotniskowe, 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub przy 
mniejszych grupach minibusem, zakwaterowa-
nie w hotelach lub lodgach o standardzie ***, 
5 rozpoczętych dób hotelowych (wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje), program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota oraz ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, etc. Orientacyjny koszt uczestnictwa 

w  programie (lokalne opłaty, w  tym bilety 
wstępu i napiwki) płatne pilotowi jako pakiet 
ok. 295 USD/os.), dodatkowych posiłków i na-
poi, wycieczek fakultatywnych.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 06.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu oraz musi posiadać co naj-
mniej 2 wolne strony. Od 24 listopada 2015 r. 
w RPA obowiązują nowe przepisy paszportowe, 
zgodnie z którymi przy wjeździe do tego kraju 
są akceptowane wyłącznie dokumenty podróży 
posiadające cechy umożliwiające ich odczytanie 
w skanerze paszportowym (paszporty biome-
tryczne). Dane paszportowe (numer paszportu, 
data wydania oraz data ważności) muszą zostać 
uzupełnione na rezerwacji maksymalnie na 14 
dni roboczych przed datą wylotu. Jeżeli sprze-
daż ma miejsce później prosimy o niezwłoczne 
uzupełnienie tych danych.
Wizy. Obywatele RP nie potrzebują wizy do 
realizacji programu. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem wycieczki, u którego 
zakładana była rezerwacja.
Podróże nieletnich! Osoby nieletnie podróżu-
jące do Republiki Południowej Afryki podlegają 
obostrzeniom prawnym - szczegóły na stronie 
internetowej R.pl.
Szczepienia. RPA - brak szczepień obowiąz-
kowych. Zaleca się szczepienie przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu 
B, durowi brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. 
Należy zabrać repelenty.
Park Krugera. Proponujemy zabrać ciepłe 
ubrania, chustę/szalik oraz nakrycie głowy. 
Podczas jazdy otwartymi samochodami może 

być chłodno. - w dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz zabrać środek przeciwko 
komarom z wysokim deetem. Funkcję ochron-
ną pełnią również bransoletki antykomarowe, 
w które najlepiej zaopatrzyć się przed wylotem.
Waluty. W RPA akceptowane są jedynie dolary 
amerykańskie wydane po 2006 r. Tylko bankno-
ty nieuszkodzone. 
Limit bagażu na przelocie wewnętrznym to: ba-
gaż rejestrowany 23 kg i bagaż podręczny 7 kg. 

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

CENA OD

5299 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

23.10 - 30.10 5599 10699

06.11 - 13.11 5649 10520

20.11 - 27.11 5799 10699

04.12 - 11.12 5299 10520

20.12 - 27.12 7349 12799

27.12 - 03.01 7499 12949

15.01 - 22.01 6099 10870

29.01 - 05.02 5999 10870

12.02 - 19.02 5899 10870

26.02 - 05.03 5499 10520

12.03 - 19.03 5399 10699

26.03 - 02.04 5470 10649

09.04 - 16.04 5549 10599

Dopłata za pok. 1 os. od 500 

Kod imprezy: RPD

więcej na: R.pl
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RPA, Botswana, Zimbabwe, Zambia 
– Wyprawa do Delty Okawango 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, 
na 3 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Johannesburga liniami rejsowymi 
z przesiadką.
 Dzień 2  Po wylądowaniu w Johannesburgu 
pojedziemy do Pretorii, jednego z trzech miast 
stołecznych RPA, jej administracyjnej stolicy. 
Zwiedzimy tam Monument Voortrekkerów - naj-
ważniejsze miejsce w kraju dla Afrykanerów - 
jedynego białego plemienia Afryki. Miejsce opi-
suje najważniejsze wydarzenia Wielkiego Treku, 
jest hołdem dla tysięcy białych osadników, 
którzy brali w nim udział. Corocznie, 16 grud-
nia zbiera się tam biała społeczność, dokładnie 
w kolejną rocznicę Bitwy nad Krwawą Rzeką. 
Z dachu monumentu podziwiać będziemy doli-

nę rzeki Aspies, w której położona jest Pretoria. 
Następnie słynną Wielką Trasą Północną udamy 
się do Mokopane, kiedyś Potgietersrus założo-
nego podczas Wielkiego Treku miasta. Obiado-
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu kolejnym naszym celem 
będzie Zwrotnik Koziorożca, gdzie zatrzymamy 
się przy monumencie klimatycznym na zrobie-
nie pamiątkowych zdjęć. Następnie przejedzie-
my przez góry Soutpansberg sięgających ponad 
1700 m n.p.m. Pasmo górskie o długości 170 km 
i szerokości 50 km charakteryzuje się nadzwy-
czajnym bogactwem flory. Występuje tam więcej 
gatunków drzew niż w całej Kanadzie. Pokonując 
serię tuneli wydrążonych na początku lat 60-tych 
dotrzemy do krainy Baobabów - najbardziej cha-
rakterystycznych drzew Afryki. Naszym celem 
będzie Park Narodowy Mapungubwe położony 
u zbiegu rzek Shashe i Limpopo, gdzie zbiega-
ją się granice Botswany, RPA i Zimbabwe. Jest 
to jedno z 9 miejsc w kraju wpisanych na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Poznamy tam 
historię najstarszego królestwa tej części Afryki, 
które poprzedzało rozkwit Wielkiego Zimbabwe 
i  podziwiać będziemy klasyczne afrykańskie 
krajobrazy strefy zwrotnikowej. Występuje tam 
ponad 20 gatunków akacji i  jedne z najwięk-
szych baobabów na kontynencie, niektóre o ob-
wodzie ponad 30 metrów. Miejsce ma wielkie 
znaczenie dla historii RPA, Order Mapungubwe 
to najwyższe odznaczenie w kraju, pierwszym 
odznaczonym został w roku 2002 Nelson Man-
dela. Przejazd do Musiny na granicy z Zimbabwe, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Masvingo, 
jednego z pierwszych europejskich miast na 
terenie obecnego Zimbabwe. Oglądać będzie-

my tutaj ruiny Wielkiego Zimbabwe, które dały 
nazwę niepodległemu krajowi w 1980 r. Jest 
to najstarsza zachowana budowla na terenach 
obecnego państwa świadcząca o bardzo silnie 
rozwiniętej strukturze państwowej, jak również 
o zaawansowanej technologii budowlanej, której 
dowody będziemy oglądać na słynnym wzgó-
rzu. Kompleks składa się z dwóch części, które 
zobaczymy: tzw. Akropol (Hill Complex) i Great 
Enclosure (Imba Huru). Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu w Great Zimbabwe. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
przez pokryte buszem wzgórza środkowego 
Zimbabwe do dawnej stolicy plemienia Matabe-
le - Bulawayo. W jednym z ciekawszych muzeów 
kolei na świecie zobaczymy wspaniałą kolekcję 
lokomotyw parowych oraz prywatny salon zało-
życiela miasta, Cecila Rhodesa - polityka i kolo-
nizatora brytyjskich posiadłości w Afryce Połu-
dniowej. To od jego nazwiska nazwano 2 kolonie 
- Rodezję Północną i Południową - dzisiejsza 
Zambia i Zimbabwe. Po południu przejazd do 
rezerwatu Matobo, w którym główną atrakcję 
stanowią wzgórza będące zupełnie gołymi ska-
łami w kształcie łysych głów. Ten rejon słynie 
głównie z białych nosorożców, zachwycają rów-
nież antylopy szablorogie i impale. To również 
miejsce z największą na świecie koncentracją 
lampartów, jeśli dopisze szczęście, zobaczy-
my i tego drapieżnika. Najwyższe ze wzgórz, 
upodobał sobie Cecil John Rhodes, gdzie 
często samotnie spędzał czas zachwycając się 
niepowtarzalnymi widokami. Przemianował je 
z zuluskiego „wzgórza duchów” na „widok na 
świat” i właśnie na szczycie tej góry kazał się 
pochować. Obiadokolacja i  nocleg w  hotelu 
w ok. Bulawayo. (Trasa ok. 350 km).

 Dzień 6  Śniadanie, przejazd na północ przez 
Matabeleland Południowy w kierunku najwięk-
szego rezerwatu Zimbabwe - Hwange. Lunch 
(w cenie) i krótki odpoczynek. Po południu sa-
fari w samochodach terenowych w rezerwacie 
Hwange, który słynie ze szczególnie dużej po-
pulacji zebr i żyraf. Jest to największy park naro-
dowy kraju, rzadko odwiedzany, może pochwalić 
się też jednymi z największych stad słoni w tym 
regionie. Obejrzymy przepiękny zachód słońca 
na terenie parku, po czym skierujemy się do lod-
gy na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 340 km). 
 Dzień 7  Po śniadaniu opuszczamy rezerwat 
przecinając słynną linię kolejową Cecila Rhode-
sa z Kapsztadu do Kairu (wybudowaną tylko do 
Pasa Miedziowego w Zambii). Będzie nam ona 
towarzyszyć podczas pozostałej trasy do Wodo-
spadów Wiktorii. Po drodze miniemy miastecz-
ko Hwange w okolicy kopalni węgla i elektrowni, 
od którego wziął nazwę rezerwat. Przyjazd do 
Wodospadów Wiktorii, zakwaterowanie w hote-
lu. Wczesnym popołudniem oglądać będziemy 
legendarne Wodospady - wizyta w rezerwacie, 
spacer do słynnego mostu kolejowego łączące-
go Zimbabwe z Zambią. Wieczorem tradycyjna 
afrykańska kolacja w restauracji z pokazami tań-
ców oraz nauka gry na afrykańskich bębnach. 
Nocleg w hotelu w ok. Wodospadów Wiktorii. 
(Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Dzień wolny, możliwość skorzy-
stania z  wycieczek fakultatywnych (płatne 
dodatkowo): spływ pontonem po rzece Zam-
bezi, spacer z lwami, przelot helikopterem nad 
wodospadami lub rejs luksusowym promem po 
czwartej co do długości rzece Afryki Zambezi 
zakończony spektakularnym zachodem słońca. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

W programie: Pretoria • Zwrotnik Koziorożca • Bulawayo • łyse głowy Matobo • rezerwat Hwange • majestatyczne Wodospady Wiktorii 

• rejs po rzece Chobe • największe solniska na świecie: Makgadikgadi Pans • Delta Okavango • przeloty lokalne w cenie
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 Dzień 9  Dzień wolny. W tym dniu zapro-
ponujemy Państwu całodniowy, fakultatywny 
wyjazd do Zambii (dodatkowo płatny). W pro-
gramie zwiedzanie zambijskiej części Wodospa-
dów Wiktorii (min. Eastern Cataract czy Knife 
Edge) Następnie udamy się do byłej stolicy 
z czasów kolonialnych Rodezji Północnej czyli 
Livingstone. W  Muzeum Livingstone’a przy-
bliżymy postać tego największego odkrywcy 
Afryki z czasów wiktoriańskich. W poszukiwaniu 
lokalnych pamiątek zajrzymy na jeden z lokal-
nych bazarów. Dla chętnych możliwość dokupie-
nia dodatkowo wizyty na wyspie Livingstone’a, 
z kąpielą w kociołkach diabelskim lub anielskim 
znajdujących się na samej krawędzi wodospa-
dów. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 10  Po śniadaniu udamy się do Bot-
swany, przekroczymy granicę i wjedziemy na 
teren, gdzie na niewielkim obszarze sąsiadują 
ze sobą 4 kraje: Zimbabwe, Botswana, Zambia 
i Namibia. Przyjazd do lodgy Czas na odpoczynek 
i lunch (w cenie), następnie popołudniowe safari 
łodzią, w czasie którego z poziomu rzeki Chobe 
będzie szansa zobaczenia stada słoni, antylop, 
żyraf, zebr, czy guźców wychodzących z buszu 
do wodopoju a także na spotkanie hipopotamów 
i krokodyli będących stałymi mieszkańcami wy-
spy Sedudu, wokół której będziemy płynąć. Jest 
to także miejsce występowania kilku rzadkich 
gatunków antylop moczarowych, tzw. kobów. 
Wspaniała okazja na zrobienie unikalnych zdjęć 
z niepowtarzalnym zachodem słońca w tle. Obia-
dokolacja i nocleg w lodgy. (Trasa ok. 90 km).
 Dzień 11  Dzień zaczniemy od regularnego 
safari w jeepach w Parku Noardowym Chobe 
by wypatrywać przede wszystkim występują-
ce tam drapieżniki: lwy i lamparty. Po tym jak 
odbierzemy pakiety śniadaniowe udamy się, 
przejeżdżając przez północno-wschodnią część 
kotliny Kalahari, przez leśne rezerwaty Kasana, 
Kazuma, Sibuyu do miejscowości Gweta na 
obrzeżach największych solnisk Świata - słyn-
nych Makgadikgadi Pans, obiadokolacja i nocleg 
w ok. Gweta. (Trasa ok. 400 km). 
 Dzień 12  Po śniadaniu w jeepach zaczniemy 
eksplorować solniska Makgadikgadi, największa 
tego typu na świecie. Na południowy wschód 
od delty Okavango położony jest ogromny ob-
szar solnisk objęty ochroną Parku Narodowego 
Makgadikgadi. Niegdyś ogromne jezioro o po-
wierzchni porównywalnej do Szwajcarii, w tej 
chwili gdyby nie małe formy roślinne, mogłoby 
uchodzić za obszar pustynny, w przeciwieństwie 
do otaczającej go pustyni Kalahari. Składa się 
z sieci solnisk takich jak Sowa, Nwetwe i Par-
ku Narodowego Nxai, który jest celem naszej 
podróży. W porze suchej panuje tu upał i go-
rące wiatry, woda jeśli jest, to tylko słona, zaś 
w porze deszczowej ten obszar staje się ważnym 
siedliskiem migrujących drapieżników, gnu oraz 
jednej z największych populacji zebry w Afryce. 
Tym co wyróżnia Nxai od innych solnisk to wie-
le tysiącletnich baobabów Bainesa, które swoją 
nazwę zawdzięczają Thomasowi Baines’owi, 
który je uwiecznił na wielu słynnych obrazach. 
Po safari przejazd do Maun, obiadokolacja i noc-
leg w lodgy. (Trasa ok. 200 km). 
 Dzień 13  Maun w Botswanie, kraju o naj-
większym odsetku terenów chronionych na 
świecie to niewielkie, ale gwarne, pełne po-
zytywnej podróżniczej energii miasteczko, 
zwane stolicą Kalahari i mekką dla tych, którzy 
chcą odkrywać Deltę Okavango. Ta największa 
w świecie śródlądowa delta liczy 28 tys. km2. 
Wody rzeki, nie mając ujścia ani do morza ani 
do oceanu zwalniają swój bieg, tworząc ma-

lownicze rozlewiska, wyspy porośnięte trawami 
i  trzciną. Obszar delty został uznany jednym 
z Siedmiu Cudów Natury Afryki oraz wpisany 
na listę UNESCO (pod symbolicznym numerem 
tysięcznym). Rozciągają się tam dziesiątki ty-
sięcy kilometrów kwadratowych dróg wodnych, 
trzcinowisk, lilii wodnych i wysp palmowych! Dla 
chętnych możliwość eksplorowania tego cudu 
natury, wypatrując reprezentantów lokalnej fau-
ny w płaskodennych łódkach mokoro z prowa-
dzącym je flisakiem (dodatkowo płatne). Obia-
dokolacja i nocleg w Maun. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 14  Wczesnym rankiem (pakiety śnia-
daniowe) wyruszymy, aby odkrywać bogactwo 
Rezerwatu Moremi, który chroni środkowe 
i wschodnie obszary delty Okavango. Niesamo-
wity ekosystem delty przyciąga ogromne ilości 
zwierząt i ptaków - słonie, hipopotamy, bawoły 
przylądkowe, impale, żyrafy angolskie, hieny, 
szakale, gepardy i wiele gatunków ptaków - one 
wszystkie znajdują tu schronienie. Przy odrobinie 
szczęścia będziemy mieli szansę obejrzeć Wiel-
ką Piątkę Afrykańską! Olbrzymie tereny sprzyjają 
bardzo indywidualnej kontemplacji przebogatej 
fauny i flory, której różnorodność zaskakuje na-
wet doświadczonych podróżników. Późnym po-
południem powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg w Maun (Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 15  Przelot z Maun do Johannesburga. 
Następnie przelot z Johannesburga do Polski.
 Dzień 16  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Dla osób zainteresowanych wzięciem udziału 
w oferowanych wycieczkach lokalnych (spływ 
pontonem po rzece Zambezi, spacer z  lwami, 
przelot helikopterem nad wodospadami) sugeru-
jemy rozszerzenie ubezpieczenia o pakiet SPORT.
HOTELE
Hotele i lodge *** (12 rozpoczętych dób hote-
lowych: Mokopane - 1, Musina - 1, Bulawayo - 
1, lodge w ok. Parku Hwange - 1, Wodospady 
Wiktorii - 3, lodge w Parku Chobe - 1, Gweta 
- 1, lodge w ok. Maun - 3). Do dyspozycji gości: 
restauracja, bar, w niektórych hotelach i lodgach 
także basen. Pokoje: w hotelach - wyposażone 
są w: klimatyzację, łazienkę, często minibar 
(płatny dodatkowo) i TV; w lodgach - skromnie 
wyposażone z łazienkami (bez klimatyzacji, TV 
i telefonu). Wyżywienie: śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z przesiadką na trasie Warszawa 
- Johannesburg, Johannesburg - Warszawa, 
przelot wewnętrzny z Maun do Johannesburga, 
opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotni-
sko, przejazdy klimatyzowanym autokarem lub 
przy mniejszych grupach minibusem, zakwatero-
wanie w pokojach 2-osobowych, 12 rozpoczętych 
dób hotelowych, śniadania i obiadokolacje, pro-
gram turystyczny j.w., obsługę polskiego pilota, 
ubezpieczenie TU Europa S.A. (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy do 
Zimbabwe (ok. 30 USD/os. lub ok. 45 USD/os., 
płatne na granicy), podatku turystycznego do 
Botswany (ok. 30 USD/os., płatne na granicy), 
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, 
napiwków, dodatkowych posiłków i  napoi, 
innych wydatków własnych oraz wycieczek 
fakultatywnych. Orientacyjny koszt uczestnic-
twa w programie (bilety wstępu i napiwki) ok. 
650 USD/os. (płatne pilotowi jako pakiet).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
pakietu świadczeń podane zostały na dzień 
10.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
2 wolne strony na każdą z wiz. Od 24 listopa-
da 2015 r. w RPA obowiązują nowe przepisy 
paszportowe, zgodnie z którymi przy wjeździe 
do tego kraju są akceptowane wyłącznie doku-
menty podróży posiadające cechy umożliwia-
jące ich odczytanie w skanerze paszportowym 
(paszporty biometryczne).
Wizy. Obywatele RP nie potrzebują wizy przy 
wjeździe do RPA. Przy wjeździe do Zimbabwe 
wymagana jest wiza turystyczna, wyrabiana 
na granicy, ok. 30 USD/os. (jednokrotna) lub 
ok. 45 USD/os (dwukrotna). Do przekroczenia 
granicy z Zambią (tylko w przypadku udziału 
w  wycieczkach fakultatywnych) niezbędne 
jest wykupienie wizy do Zambii (jednokrotna 
ok. 20 USD/os., dwukrotna i wielokrotna ok. 
80 USD/os.), a  także posiadanie dwukrotnej 
wizy do Zimbabwe (ok. 45 USD/os.) OInforma-
cja dotyczy obywateli polskich.
Torby foliowe. Z dniem 01.11.2018 zmieniły się 
przepisy dotyczące ochrony środowiska natu-
ralnego w Botswanie. W związku z nowo obo-
wiązującym prawem używanie, produkowanie 
i  importowanie toreb foliowych w Botswanie 
jest nielegalne i karane wysoką grzywną (ok. 
500 USD). Podróżni przyjeżdżający do Bot-
swany z  foliowymi torbami w  bagażu (dot. 
reklamówek, foliówek, jednorazówek, również 
tych z zakupami ze sklepów w strefie bezcło-
wej), zobligowani są do pozostawienia ich na 
lotnisku. Zalecamy by zamiast foliowych toreb 
używać toreb materiałowych lub papierowych.
Waluty. W RPA akceptowane są jedynie dolary 
amerykańskie wydane po 2006 r.
Szczepienia. RPA, Botswana, Zimbabwe - brak 

szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepie-
nie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu A i typu B, durowi brzusznemu oraz błonicy 
i tężcowi. Należy zabrać repelenty.
Podróże nieletnich! Osoby nieletnie podróżu-
jące do Republiki Południowej Afryki podlegają 
obostrzeniom prawnym - szczegóły na stronie 
internetowej R.pl.

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

CENA OD

15799 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.10 - 09.11 15799 28070

08.11 - 23.11 15849 27970

22.11 - 07.12 15820 27770

06.12 - 21.12 15799 28070

21.12 - 05.01 17820 30270

03.01 - 18.01 16049 27799

17.01 - 01.02 16570 28520

31.01 - 15.02 16570 28520

14.02 - 01.03 16299 28230

28.02 - 15.03 15949 27799

14.03 - 29.03 15799 27899

28.03 - 12.04 15799 28070

11.04 - 26.04 15949 27799

Dopłata za pok. 1 os. od 3779 

Kod imprezy: ZBR

więcej na: R.pl
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W programie: Kapsztad i Góra Stołowa – jeden z 7 Nowych Cudów Natury • Przylądek Dobrej Nadziei i pingwiny afrykańskie • imponujące 
Wodospady Wiktorii • rejs po rzece Zambezi • Park Narodowy Krugera – safari w największym parku Afryki • przejazd malowniczą Panorama 
Route • Rezerwat Chobe – safari w Botswanie • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot 
do Kapsztadu liniami rejsowymi z przesiadką.
 Dzień 2  Przylot do Kapsztadu, następnie 
zwiedzanie miasta - przejazd przez historyczną 
część Kapsztadu: Zamek Dobrej Nadziei, Ratusz 
Miejski, Plac Grande Parade, spacer w Ogrodach 
Kampanii Indyjskiej oraz dzielnicy malajskiej Bo-
-Kaap. Wjazd na Górę Stołową (1086 m n.p.m), 
zaliczaną do 7 Przyrodniczych Cudów Świata. Do 
jej podnóża prowadzi kręta droga, z której roz-
taczają się przepiękne widoki na miasto, zatokę 
Table Bay i Ocean Atlantycki. Na górę wjeżdżamy 
kolejką linową, której wagoniki obracają się wo-
kół własnej osi. W przypadku złej pogody moż-
liwa zmiana tego punktu programu na wjazd na 
Wzgórze Sygnału (Signal Hill). Zakwaterowanie 
w hotelu w Kapsztadzie, obiadokolacja i nocleg.

 Dzień 3  Śniadanie. Dzień wolny na odpo-
czynek lub dla chętnych wyjazd do drugiego 
najstarszego po Cape Town miasta RPA - Stel-
lenbosch, znanego z holendersko-przylądkowej 
architektury, dębowych alei oraz uniwersytetu. 
Odwiedzimy także Franschhoek, przytulne 
i malownicze miasteczko, jedyna francuska osa-
da w RPA, która znajduje się w centrum 
produkcji win południowoafrykań-
skich. Wokół miasta rozciągają 
się malownicze doliny usiane 
winnicami. Wizyta w jednej 
z nich, połączona z degu-
stacją produkowanych tam 
win (dodatkowo płatne 
ok.60 USD/os.). Powrót do 
Kapsztadu i  rejs po zatoce 
Granger Bay katamaranem 
(lub jachtem) o zachodzie słońca 
z lampką szampana. W przypadku po-
gody uniemożliwiającej odbycie rejsu wizyta 
w akwarium Dwóch Oceanów na Waterfront. 
Powrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd wzdłuż naj-
piękniejszych plaż atlantyckich: Clifton Beach 
i  Camps Bay do Hout Bay, skąd popłyniemy 
statkiem na wyspę fok - Duiker Island. Następnie 
przejazd wzdłuż wybrzeża Atlantyku przez jedną 
z najpiękniejszych tras widokowych - Chapman’s 
Peak (10-kilometrowy odcinek trasy wykuty 
w stromych zboczach góry) na Przylądek Dobrej 
Nadziei. Przylądek jest jednym z ciekawszych 
odcinków wybrzeża, gdzie spotykają się dwa 
prądy morskie: ciepły Prąd Mozambicki i zimny 
Prąd Benguelski, co sprawia, że przy pełnym 
słońcu można zauważyć różne odcienie wód 
każdego z prądów oceanicznych. Wjazd kolejką 
zębatą na taras widokowy przy latarni morskiej 
(zejście schodami). Droga powrotna przebiega 

wzdłuż wschodniego wybrzeża przylądka wo-
kół Zatoki Fałszywej. Odwiedzimy plażę Boul-
ders zamieszkałą przez kilka tysięcy afrykań-
skich pingwinów. Wieczorem kolacja w jednej 
z najciekawszych restauracji Kapsztadu - Gold 
Restaurant. Jest to niesamowite przeżycie, nie 
tylko kulinarne. Na początku, podczas 30-minu-

towego pokazu, będziemy mieli okazję 
nauczyć się gry na afrykańskich 

bębnach. Następnie czeka nas 
prawdziwa uczta i wycieczka 

po kulinarnej mapie Afryki. 
Będziecie Państwo mieli 
okazję spróbować dań np.: 
z Egiptu, Tunezji, Malawi, 
Kamerunu, Sierra Leone, 

RPA i wielu innych zakątków 
(menu restauracji zmienia się 

cyklicznie co 4 miesiące - aktualne 
menu poda Państwu pilot na miejscu). 

W trakcie posiłku, czas umilać Państwu będą 
występy artystów prezentujących wielobarwne 
historie i tradycje poprzez muzykę i taniec. Po-
wrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, transfer na lotnisko 
w Kapsztadzie i przelot do Victoria Falls w Zim-
babwe z przesiadką w Johannesburgu. Trans-
fer do miasteczka Victoria Falls, czas wolny na 
zwiedzanie miasteczka oraz lokalnego bazaru 
z  pamiątkami. Następnie wizyta w  Lookout 
Cafe z  tarasem widokowym na zapierający 
dech w  piersi, piękny kanion rzeki Zambezi 
oraz most łączący dwa afrykańskie kraje, sta-
nowiący granicę między Zimbabwe a Zambią. 
Dla chętnych możliwość zjedzenia lunchu (za 
dodatkową opłatą). Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 6  Po śniadaniu wizyta w rezerwacie 
Wodospadów Wiktorii od strony Zimbabwe. 

Wodospady, jedne z największych na świecie, 
zostały odkryte przez podróżnika i misjonarza 
Davida Livingstone’a. Wodospady Wiktorii 
uważane są za jeden z siedmiu naturalnych cu-
dów świata. Po południu rejs po rozlewiskach 
rzeki Zambezi (drinki wliczone w cenie). Kola-
cja i nocleg w hotelu w okolicach Wodospadów 
Wiktorii. (Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 7  Śniadanie. Tego dnia zapraszamy na 
wycieczkę do rezerwatu w Chobe (Botswana), 
którą rozpoczniemy od rejsu łodzią, podczas 
którego możemy zobaczyć krokodyle i hipopo-
tamy. Chobe to jedyne miejsce, gdzie hipopota-
my w trakcie dnia mogą przebywać poza wodą. 
Poza tym rzeka to siedlisko licznych gatunków 
ptaków, w tym bielika afrykańskiego. Po lunchu 
(wliczone w cenę) safari otwartymi jeepami 4x4. 
Będzie to okazja do obserwacji licznych stad sło-
ni. Po południu powrót do Zimbabwe. Powrót 
do hotelu, kolacja, nocleg. (Trasa ok. 180 km). 
 Dzień 8  Śniadanie. Dzień wolny na odpo-
czynek lub skorzystanie z ciekawych wycieczek 
fakultatywnych: przelot helikopterem (ok. 
165 USD/os.); spływ pontonami po rzece Za-
mbezi (ok. 130 USD/os.). Szczegóły wycieczek 
dostępne u pilota. Kolacja i nocleg w hotelu 
w ok. Wodospadów Wiktorii.
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Jo-
hannesburga. Następnie przejazd do małego, 
prywatnego rezerwatu lwów, Lion Park, który 
znajduje się na przedmieściach Johannesburga. 
Z pojazdów 4x4 zobaczymy kilka rodzin lwów, 
często z młodymi w różnym wieku, a także ge-
pardy, likaony i surykatki. Dodatkową atrakcją 
będzie karmienie żyrafy (jedzenie można za-
kupić na miejscu). Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja, nocleg. (Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 10  Po śniadaniu wyjazd na jedną z naj-

RPA, Botswana, Zimbabwe – Tam, gdzie rzeka rządzi
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piękniejszych tras krajobrazowych w Południo-
wej Afryce - „Panorama Route” w Górach Smo-
czych. Obejrzymy cuda natury, które rozsławiły 
ten region na całym świecie: Blyde River Canyon 
- jeden z najgłębszych kanionów na świecie oraz 
słynne Three Rondavels - trzy szczyty uformo-
wane w kształcie okrągłych tubylczych chat, 
jak również Bourke’s Luck Pot Holes, spekta-
kularne, wyrzeźbione przez wodę cylindryczne 
formacje koryta rzeki Blyde i Okno Boga, które 
zawdzięcza swoją nazwę wspaniałym widokom 
na rozciągającą się poniżej (ok. 900 m) równinę 
tzw. Lowveld, przechodzącą przez Park Krugera 
aż do Mozambiku. Odwiedzimy także tropikalny 
las deszczowy, a następnie zatrzymamy się na 
sesję fotograficzną przy wodospadzie Lisbon. 
Zakwaterowanie w okolicach Parku Narodowego 
Krugera w lodgach lub lodgach namiotowych. 
Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 485 km).
 Dzień 11  We wczesnych godzinach poran-
nych wyjazd na całodniowe jeep safari w Parku 
Krugera, które będzie okazją do obserwacji 
dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. 
Park Krugera jest najstarszym i największym 
parkiem narodowym Afryki, rozciąga się na dłu-
gości 352 km, od rzeki Limpopo na północy, do 
Krokodylej Rzeki na południu, a jego powierzch-
nia przekracza 2 mln ha. Park zamieszkuje ok. 
150 gatunków ssaków i 500 gatunków ptaków. 
Park Krugera to także dom tzw. „wielkiej piątki” 
zwierząt afrykańskich (lew, bawół, lampart, słoń 
i biały nosorożec). Powrót ok. godz. 16:00 do 
lodgy. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie i przejazd do Nelspruit. Wizyta w Insty-
tucie Szympansów imienia Jane Goodall, gdzie 
prowadzi się badania nad tymi fascynującymi 
zwierzętami, z  którymi dzielimy 98% DNA! 
Wieloletnie obserwacje, wielka miłość do tych 

zwierząt i zaangażowanie doprowadziły do cie-
kawych odkryć i wniosków. Jednym z nich jest 
fakt, że szympansy są jednymi z nielicznych zwie-
rząt, które potrafią posługiwać się narzędziami. 
W  Instytucie przebywają zwierzęta odebrane 
poprzednim właścicielom, którzy trzymali je 
w nieodpowiednich warunkach, jak również osie-
rocone czy zranione osobniki. W tym półnatural-
nym środowisku pracownicy Instytutu starają się 
zapewnić swoim podopiecznym jak najlepsze 
warunki. Spacer z przewodnikiem, który opowie 
nam, często smutne, historie przebywających 
tam szympansów oraz zapozna nas z  ich za-
chowaniami. Będziemy również świadkami kar-
mienia stada. Wizyta w Instytucie z pewnością 
zostanie na długo w pamięci. Następnie wizyta 
w Ogrodzie Botanicznym Lowveld Garden, który 
znajduje się na terenie lasu deszczowego. Pod-
czas spaceru zobaczymy różne, ciekawe gatunki 
drzew występujące na tym terenie. Przejazd do 
hotelu w ok. Johannesburga, zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu czas przeznaczony 
na odpoczynek oraz dodatkowe atrakcje. Moż-
liwość skorzystania z wycieczki do Pretorii (do-
datkowo płatna ok. 50 USD/os.). Po południu 
transfer na lotnisko i wieczorny wylot do Polski.
 Dzień 14  Przylot do Polski według rozkładu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele/Logde o standardzie *** (10 rozpoczę-
tych dób hotelowych) - położone na terenach 
lub w pobliżu parków narodowych (możliwe za-
kwaterowanie w lodgach namiotowych). Pokoje: 
we wszystkich hotelach wyposażone w łazienki, 
często mini bar (płatny dodatkowo) i TV. Więk-
szość hoteli posiada klimatyzowane pokoje. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym z przesiadką na trasie War-
szawa-Kapsztad, Johannesburg-Warszawa, 
przelot wewnętrzny z Kapsztadu do Victoria 
Falls oraz z Victoria Falls do Johannesburga, 
opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym 
autokarem lub przy mniejszych grupach mini-
busem, zakwaterowanie w hotelach lub lodgach 
o  standardzie *** (możliwe zakwaterowanie 
w lodgach namiotowych) 11 rozpoczętych dób 
hotelowych (wyżywienie: śniadania i obiadoko-
lacje), program turystyczny j.w., opiekę polskie-
go pilota oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, opłaty na napiwki dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych, kelnerów etc., opłaty za wizę do Zimba-
bwe oraz podatku turystycznego przy wjeździe 

do Botswany ok. 30 USD/os. (płatne na granicy). 
Orientacyjny koszt uczestnictwa w programie (lo-
kalne opłaty, w tym bilety wstępu i napiwki płatne 
pilotowi jako pakiet ok. 595 USD/os.), dodatko-
wych posiłków i napoi, wycieczek fakultatywnych.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 06.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu oraz musi posiadać co naj-
mniej 2 wolne strony. Od 24 listopada 2015 r. 
w RPA obowiązują nowe przepisy paszportowe, 
zgodnie z którymi przy wjeździe do tego kraju 
są akceptowane wyłącznie dokumenty podróży 
posiadające cechy umożliwiające ich odczytanie 
w skanerze paszportowym (paszporty biome-
tryczne). Dane paszportowe (numer paszportu, 
data wydania oraz data ważności) muszą zo-
stać uzupełnione na rezerwacji maksymalnie 
na 14 dni roboczych przed datą wylotu. Jeżeli 
sprzedaż ma miejsce później prosimy o nie-
zwłoczne uzupełnienie tych danych.
Wizy. Obywatele RP nie potrzebują wizy do 
realizacji programu. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem wycieczki, u którego 
zakładana była rezerwacja.
Podróże nieletnich! Osoby nieletnie podróżu-
jące do Republiki Południowej Afryki podlegają 
obostrzeniom prawnym - szczegóły na stronie 
internetowej R.pl.
Park Krugera. Proponujemy zabrać ciepłe 
ubrania, chustę/szalik oraz nakrycie głowy. 
Podczas jazdy otwartymi samochodami może 
być chłodno. - w dniu safari sugerujemy nie 
używać perfum oraz zabrać środek przeciwko 
komarom z wysokim deetem. Funkcję ochron-

ną pełnią również bransoletki antykomarowe, 
w które najlepiej zaopatrzyć się przed wylotem.
Szczepienia. Brak szczepień obowiązkowych 
na terenie RPA oraz Zimbabwe. Zaleca się 
szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu A i typu B, durowi brzusznemu 
oraz błonicy i tężcowi. Należy zabrać repelenty.
Waluty. W RPA akceptowane są jedynie dolary 
amerykańskie wydane po 2006 r. Tylko bankno-
ty nieuszkodzone. 
Limit bagażu na przelocie wewnętrznym to: ba-
gaż rejestrowany 23 kg i bagaż podręczny 7 kg. 

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

CENA OD

12649 zł

Zapierający dech urok Góry Stołowej 
i Przylądka Dobrej Nadziei. Potęga 
rzeki Zambezi, tworząca jedne 
z najpiękniejszych wodospadów 
świata. Spotkania z Wielką Piątką 
afrykańskich zwierząt. Zapraszamy 
na wyprawę do najpiękniejszych 
atrakcji przyrodniczych południowej 
Afryki gwarantującą solidną dawkę 
niezapomnianych wrażeń.

Jakub Zaryczny
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: RPG

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

21.10 - 03.11 12949 22630

04.11 - 17.11 13049 22799

18.11 - 01.12 13049 22799

02.12 - 15.12 12699 22899

16.12 - 29.12 13399 23049

29.12 - 11.01 14899 25399

13.01 - 26.01 13349 22970

27.01 - 09.02 13349 22970

10.02 - 23.02 13149 22970

24.02 - 09.03 12899 22720

10.03 - 23.03 12770 22670

24.03 - 06.04 12649 22799

07.04 - 20.04 12799 22720

Dopłata za pok. 1 os. od 2300 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, 
na 3 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
Przelot do Johannesburga liniami rejsowymi 
z przesiadką.
 Dzień 2  Przylot do Johannesburga. Prze-
jazd przez Johannesburg, gdzie zobaczymy 
historyczne centrum z najstarszymi budynkami 
miasta pamiętającymi początki gorączki złota 
sprzed 129 lat: Rada Miejska, budynek Giełdy, 
Gandhi Square, najwyższy budynek całego 
kontynentu: Carlton Centre Office Tower. Z cen-
trum miasta kontynuujemy trasę na południe do 
Soweto. Odwiedzimy Vilakazi - unikalną ulicę 

w dzielnicy Orlando, gdzie obok siebie znajdują 
się domy 2 laureatów nagrody Nobla - Nelsona 
Mandeli oraz biskupa Desmonda Tutu. Z Soweto 
przejedziemy do Lion Parku - małego prywatne-
go rezerwatu lwów. Z pojazdów 4x4 zobaczymy 
z niewielkiego dystansu lwy z Kalahari i białe 
lwy z Timbavati, likaony - najbardziej zagrożone 
drapieżniki Afryki i gepardy. Dodatkową atrakcją 
jest karmienie żyrafy (jedzenie można kupić na 
miejscu). Lunch w parku (płatny dodatkowo). 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w ok. Johan-
nesburga. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Zimbabwe. Trasa historycznie nazywana jest 
„wielką północną drogą” ponieważ od początku 
europejskiego osadnictwa w tym rejonie łączyła 
wszystkie kraje kontrolowane przez imperium 
brytyjskie. Rozpoczyna się w Durbanie, dalej 
przebiegając przez Johannesburg, Pretorię, Ha-
rare, Lusakę aż do Dar es Salaam. Po drodze mijać 
będziemy miasto Polokwane - stolicę prowincji 
Limpopo, powstałe przy kopalniach metali ko-
lorowych, węgla i kamieniołomach. Kilkadziesiąt 
kilometrów za nim zatrzymamy się przy pomni-
ku równoleżnika Koziorożca. Mijając malownicze 
wzgórza plemion Vendy dotrzemy do granicy 
z Zimbabwe na rzece Limpopo. Przesmykiem 
i tunelami Wyllie’s Poort przekroczymy góry So-
utpansberg, aby znaleźć się w krainie baobabów. 
Zatrzymamy się na sesję zdjęciową przy jednym 
z nich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w ok. 
Musiny. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Masvingo, 
jednego z  pierwszych europejskich miast na 

terenie obecnego Zimbabwe. Oglądać będzie-
my tutaj ruiny Wielkiego Zimbabwe, które dały 
nazwę niepodległemu krajowi w 1980 r. Jest 
to najstarsza zachowana budowla na terenach 
obecnego państwa świadcząca o bardzo silnie 
rozwiniętej strukturze państwowej, jak również 
o zaawansowanej technologii budowlanej, której 
dowody będziemy oglądać na słynnym wzgó-
rzu. Kompleks składa się z dwóch części, które 
zobaczymy: tzw. Akropol (Hill Complex) i Great 
Enclosure (Imba Huru). Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu w Great Zimbabwe. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
przez pokryte buszem wzgórza środkowego 
Zimbabwe do dawnej stolicy plemienia Ma-

tabele - Bulawayo. W jednym z ciekawszych 
muzeów kolei na świecie zobaczymy wspaniałą 
kolekcję lokomotyw parowych oraz prywatną 
salonkę założyciela miasta, Cecila Rhodesa - 
polityka i kolonizatora brytyjskich posiadłości 
w  Afryce Południowej. To od jego nazwiska 
nazwano 2 kolonie - Rodezję Północną i Połu-
dniową - dzisiejsza Zambia i Zimbabwe. Po po-
łudniu przejazd do rezerwatu Matobo, w którym 
główną atrakcję stanowią wzgórza będące zu-
pełnie gołymi skałami w kształcie łysych głów. 
Ten rejon słynie głównie z białych nosorożców, 
zachwycają również antylopy szablorogie i im-
pale. To również miejsce z największej na świe-
cie koncentracją lampartów, jeśli dopisze szczę-

W programie: Johannesburg • Lion Park i karmienie żyrafy • Great Zimbabwe – Dom z kamieni • Zwrotnik Koziorożca • Bulawayo 

• łyse głowy Matobo • rezerwat Hwange • majestatyczne Wodospady Wiktorii • rejs po rzece Chobe • Francistown • Pretoria
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ście, zobaczymy i tego drapieżnika. Najwyższe 
ze wzgórz, upodobał sobie Cecil John Rhodes, 
gdzie często samotnie spędzał czas zachwycając 
się niepowtarzalnymi widokami. Przemianował 
je z zuluskiego „wzgórza duchów” na „widok 
na świat” i właśnie na szczycie tej góry kazał 
się pochować. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w ok. Bulawayo. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 6  Śniadanie, przejazd na północ 
przez Matabeleland w kierunku największego 
rezerwatu Zimbabwe - Hwange. Lunch, krótki 
odpoczynek. Po południu safari w samocho-
dach terenowych w rezerwacie Hwange, który 
słynie ze szczególnie dużej populacji zebr i ży-
raf. Rzadko odwiedzany, może pochwalić się też 
jednymi z największych stad słoni w tym regio-
nie. Obejrzymy przepiękny zachód słońca na 
terenie parku, po czym skierujemy się do lodgy 
na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu opuszczamy rezerwat 
przecinając słynną linię kolejową Cecila Rhodesa 
z Cape Town do Kairu (wybudowaną tylko do Pasa 
Miedziowego w Zambii). Będzie nam ona towa-
rzyszyć podczas pozostałej trasy do Wodospadów 
Wiktorii. Po drodze miniemy miasteczko Hwange 
w okolicy kopalni węgla i elektrowni, od którego 
wziął nazwę rezerwat. Przyjazd do Wodospadów 
Wiktorii, zakwaterowanie w hotelu. Wczesnym 
popołudniem oglądać będziemy legendarne 
Wodospady - wizyta w rezerwacie, spacer do 
słynnego mostu kolejowego łączącego Zimbabwe 
z Zambią. Wieczorem tradycyjna afrykańska kola-
cja w restauracji z pokazami tańców oraz kurs gry 
na afrykańskich bębnach. Nocleg w hotelu w ok. 
Wodospadów Wiktorii. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Dzień wolny, możliwość skorzy-
stania z wycieczek fakultatywnych (płatne do-
datkowo): spływ pontonem po rzece Zambezi, 
safari na słoniach, spacer z lwami, przelot heli-
kopterem nad wodospadami lub kąpiel w De-
vil’s Falls. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu przekroczymy gra-
nicę i wjedziemy na teren, gdzie na niewielkim 
obszarze sąsiadują ze sobą 4 kraje: Zimbabwe, 
Botswana, Zambia i Namibia. Przyjazd do lodgy, 
następnie safari w samochodach terenowych 
w słynnym rezerwacie Chobe. Czas na odpoczy-
nek i lunch (w cenie), następnie popołudniowe 
safari łodzią, w czasie którego z poziomu rzeki 
Chobe będzie szansa zobaczenia stada słoni, 
antylop, żyraf, zebr, czy guźców wychodzących 
z buszu do wodopoju a także na spotkanie hipo-
potamów i krokodyli wylegujących się na brzegu 
rzeki. Wspaniała okazja na zrobienie unikalnych 
zdjęć z niepowtarzalnym zachodem słońca w tle. 
Obiadokolacja i nocleg w lodgy. (Trasa ok. 80 km).

 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd przez pół-
nocno-wschodnią część kotliny Kalahari, przez 
rezerwaty Kasana, Kazuma, Sibuyu - dawne 
miejsce zamieszkania myśliwych i sadowników, 
do miejscowości Nata położonej na skraju wy-
schniętego, słonego jeziora Sowa (przerwa na 
lunch - dodatkowo płatny). Pozostałościami 
wielkiego jeziora, które niegdyś istniało na ob-
szarze pustyni Kalahari w Botswanie jest Solni-
sko Makgadikgadi. Należy ono do największych 
na świecie i stanowi niesamowite zjawisko przy-
rodnicze. Jak dotychczas jedynymi ludźmi, któ-
rym udało się przejechać solnisko Makgadikgadi 
była ekipa Top Gear w roku 2007. Przejedziemy 
fragmentem solniska, by móc podziwiać jego 
niesamowitą formę. Następnie kontynuujemy 
jazdę do Francistown. Obiadokolacja i nocleg 
w lodgy. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
granicy z RPA. Przekroczenie granicy na rzece 
Limpopo, lunch w miasteczku Lephalale (płatny 
dodatkowo). Po południu przemierzymy tereny 
prowincji Limpopo w północnej części RPA, po-
krytej niekończącym się buszem gdzie wypasane 
jest bydło i hodowlane dzikie zwierzęta do pry-
watnych rezerwatów i na farmy myśliwskie. Po 
południu safari w Rezerwacie Pilanesberg. Tere-
ny parku okalają wulkaniczne wzgórza, a spotkać 
tutaj można m.in. nosorożce białe i czarne, lwy, 
lamparty, słonie, bawoły, antylopy gnu, hipopo-
tamy, a także inne ssaki: żyrafy, zebry, hieny, ge-
pardy, krokodyle, antylopy oraz typowe dla tego 
obszaru sępy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy 
w ok. Pretorii. (Trasa ok. 640 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Pretorii. 
Przejazd przez historyczne centrum miasta: 
Dom Krugera, budynki Opery i Teatru, Church 
Square, Pałac Sprawiedliwości, Ratusz, Melrose 
House oraz Budynki Unii położone na wzgórzu 
i otoczone przepięknymi ogrodami. Transfer na 
lotnisko w Johannesburgu. (Trasa ok. 200 km). 
Wylot do Polski z przesiadką.
 Dzień 13  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Dla osób zainteresowanych wzięciem udziału 
w oferowanych wycieczkach lokalnych (spływ 
pontonem po rzece Zambezi, safari na słoniach, 
spacer z lwami, przelot helikopterem nad wodo-
spadami) sugerujemy rozszerzenie ubezpiecze-
nia o pakiet SPORT.
HOTELE
Hotele i lodge *** (10 rozpoczętych dób hote-
lowych: Johannesburg - 1, Beitbridge - 1, Great 
Zimbabwe - 1, Bulawayo - 1, lodge w ok. Parku 
Hwange - 1, Wodospady Wiktorii - 2, lodge 
w Parku Chobe - 1, lodge w ok. Francistown - 1, 

lodge w ok. Pretorii - 1).  Do dyspozycji gości: 
restauracja, bar, w niektórych hotelach i lodgach 
także basen. Pokoje: w hotelach - wyposażone 
są w: klimatyzację, łazienkę, często minibar 
(płatny dodatkowo) i TV; w lodgach - skromnie 
wyposażone z łazienkami (bez klimatyzacji, TV 
i telefonu). Wyżywienie: śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu. Kategoria lokalna: ***.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z przesiadką na trasie Warszawa 
- Johannesburg, Johannesburg - Warszawa, 
opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-
-lotnisko, przejazdy klimatyzowanym autoka-
rem lub przy mniejszych grupach minibusem, 
zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, 10 
rozpoczętych dób hotelowych, śniadania i obia-
dokolacje, program turystyczny j.w., obsługę 
polskiego pilota, ubezpieczenie TU Europa S.A. 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy do 
Zimbabwe (ok. 30 USD/os. lub ok. 45 USD/os., 
płatne na granicy), podatku turystycznego do 
Botswany (ok. 30 USD/os., płatne na granicy), 
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, 
napiwków, dodatkowych posiłków i  napoi, 
innych wydatków własnych oraz wycieczek 
fakultatywnych. Orientacyjny koszt uczestnic-
twa w programie (bilety wstępu i napiwki) ok. 
650 USD/os. (płatne pilotowi jako pakiet).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
pakietu świadczeń podane zostały na dzień 
06.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
od daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
2 wolne strony na każdą z wiz. Od 24 listopa-
da 2015 r. w RPA obowiązują nowe przepisy 
paszportowe, zgodnie z którymi przy wjeździe 
do tego kraju są akceptowane wyłącznie doku-
menty podróży posiadające cechy umożliwia-
jące ich odczytanie w skanerze paszportowym 
(paszporty biometryczne). 
Wizy. Obywatele RP nie potrzebują wizy przy 
wjeździe do RPA. Przy wjeździe do Zimbabwe 
wymagana jest wiza turystyczna, wyrabiana na 
granicy, ok. 30 USD/os. (jednokrotna) lub ok. 
45 USD/os. (dwukrotna). Do przekroczenia gra-
nicy z Zambią (tylko w przypadku udziału w wy-
cieczce fakultatywnej Devil’s Falls) niezbędne 
jest wykupienie wizy do Zambii (jednokrotna 
ok. 20 USD/os., dwukrotna i wielokrotna ok. 
80 USD/os.), a  także posiadanie dwukrotnej 

wizy do Zimbabwe (ok. 45 USD/os.) Osoby po-
siadające inne obywatelstwo niż polskie mogą 
podlegać innym warunkom wizowym, w związ-
ku z tym prosimy o kontakt z opiekunem wy-
cieczki, u którego zakładana była rezerwacja.
Torby foliowe. Z dniem 01.11.2018 zmieniły się 
przepisy dotyczące ochrony środowiska natu-
ralnego w Botswanie. W związku z nowo obo-
wiązującym prawem używanie, produkowanie 
i  importowanie toreb foliowych w Botswanie 
jest nielegalne i karane wysoką grzywną (ok. 
500 USD). Podróżni przyjeżdżający do Bot-
swany z  foliowymi torbami w  bagażu (dot. 
reklamówek, foliówek, jednorazówek, również 
tych z zakupami ze sklepów w strefie bezcło-
wej), zobligowani są do pozostawienia ich na 
lotnisku. Zalecamy by zamiast foliowych toreb 
używać toreb materiałowych lub papierowych.
Podróże nieletnich! Osoby nieletnie podróżu-
jące do RPA podlegają obostrzeniom prawnym 
- szczegóły na stronie internetowej R.pl.
Szczepienia. RPA, Botswana, Zimbabwe - brak 
szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepie-
nie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu A i typu B, durowi brzusznemu oraz błonicy 
i tężcowi. Należy zabrać repelenty.
Waluty. W RPA akceptowane są jedynie dolary 
amerykańskie wydane po 2006 r. Tylko bankno-
ty nieuszkodzone. 

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

CENA OD

10820 zł

Prawdziwa Afryka!  Balansujące Skały 
Matobo Hills i największe budowle 
Sub-Sahary w Wielkim Zimbabwe. 
Niezadeptane jeszcze Safari z Wielką 
Piątką w tle w Parkach Narodowych 
Chobe, Matobo, Hwange czy rezer-
wacie Pilanesberg. Potężna Zambezi. 
Legendarne Kalahari. Największy 
kompleks solnisk Świata w Makga-
dikgadi. Najsłynniejsza dzielnica ca-
łego kontynentu w Soweto i Pretoria 
- stolica jedynego białego plemienia 
Afryki. I to nie wszystko…

Krzysztof Zieliński
Pilot wycieczek Rainbow

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

17.10 - 29.10 10999 19549

31.10 - 12.11 11199 19549

14.11 - 26.11 11199 19549

28.11 - 10.12 11270 19499

05.12 - 17.12 11270 19499

19.12 - 31.12 12820 21920

02.01 - 14.01 10820 19599

16.01 - 28.01 11720 20099

06.02 - 18.02 11599 20049

20.02 - 04.03 11449 19799

06.03 - 18.03 10899 19549

20.03 - 01.04 10999 19549

03.04 - 15.04 10970 19499

17.04 - 29.04 11099 19549

Dopłata za pok. 1 os. od 2721 

Kod imprezy: RBZ

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot 
do Windhoek.
 Dzień 2  Przylot do Windhoek. Stolica Na-
mibii położona jest w  malowniczej dolinie, 
a  obecnie jest miastem wielu kontrastów - 
nowoczesne drapacze chmur przeplatają się 
z zabytkami pamiętającymi czasy, gdy Namibia 
była kolonią niemiecką. Podczas zwiedzania 
miasta zobaczymy m.in. budynek parlamentu, 
zwany Pałacem Atramentowym, zabytkowe 
zabudowania dworca kolejowego, Pomnik 
Jeźdźca, a także Fontannę Meteorytów Gibeon. 
Fontanna składa się z 30 z 77 meteorytów, które 
spadły nieopodal miejscowości Gibeon w Na-
mibii w 1838 r. w czasie największego deszczu 
meteorytów w historii Ziemi. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Sossusvlei. Podczas kilkugodzinnej podróży bę-

dziemy odkrywać uroki niezwykłego i zjawisko-
wo pięknego Płaskowyżu Centralnego Namibii, 
aż dotrzemy do pustyni Namib. Ze względu na 
ciekawe kształty oraz cudowne, pastelowe, cią-
gle zmieniające się kolory, pustynia jest ucztą dla 
oka i niezwykłą gratką dla amatorów fotografii. 
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Sossusvlei, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 460 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Dzień spędzimy na najstarszej i jednej 
z najbardziej suchych pustyń na świecie. Średnia 
roczna suma opadów w pasie nadbrzeżnym nie 
przekracza tu 25 mm, a głównym źródłem wil-
goci jest rosa i poranne mgły. Namib jest znana 
z pięknych wydm, zmieniających swą wysokość 
w zależności od pory roku i kierunku wiejących 
wiatrów. Zatrzymamy się przy najsłynniejszej 
z nich, Dune 45, której piasek nanoszony jest aż 
z Kalahari, a wiek szacowany jest na 5 mln lat. 
Czas wolny na wspinaczkę na wydmę oraz zdję-
cia. Następnie przejedziemy jeepami do słynne-
go Deadvlei, znanego również jako Martwe Ba-

gno - regionu położonego między najwyższymi 
wydmami na świecie mierzącymi nawet do 400 
m wysokości, który uległ nagłemu osuszeniu. 
Wyschnięte drzewa stworzyły niepowtarzalny 
pejzaż, który jest najbardziej rozpoznawalnym 
krajobrazem Namibii na świecie. Odwiedzimy 
kanion Sesriem, wyżłobiony 30 m w głąb ziemi 
przez rzeki okresowe, bardzo szybko wzbiera-
jące po opadach deszczu w górach Naukluft. 
Występujące na tym obszarze rośliny i zwie-
rzęta przystosowały się do życia w surowych 
warunkach, a niektóre nauczyły się nawet spijać 
kropelki rosy. Po drodze będziemy mieli szansę 
zobaczyć zebry górskie, żyrafy pustynne lub 
anytopy: oryksy czy skoczne springboki. Na-
stępnie przejazd do kurortu Swakopmund. Po 
drodze zatrzymamy się przy Zwrotniku Kozio-
rożca oraz w Kuiseb Moon Valley, aby podziwiać 
jej księżycowy krajobraz. Przyjazd do hotelu lub 
lodgy w godzinach późnowieczornych. Obiado-
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do miastecz-

ka Walvis Bay, skąd wyruszymy w rejs po Zatoce 
Wielorybiej, który będzie okazją do obserwacji 
zwierząt żyjących w  zimnych wodach Prądu 
Bengalskiego m.in. delfinów, fok czy toninów 
(endemiczny gatunek delfina), a także wielo-
rybów, kaszalotów i orek. Przybrzeżne tereny 
zatoki zamieszkuje także wiele gatunków 
ptaków, m.in. pelikany, flamingi i egzotyczne 
szablodzioby. Zobaczymy farmę ostryg, gdzie 
będziemy mieli okazję spróbować tych luk-
susowych owoców morza, budzących skrajne 
emocje. Zobaczymy również latarnię morską 
na Pelican Point. Następnie proponujemy przy-
stanek przy Dune 7, gdzie skorzystać będzie 
można z dodatkowych atrakcji jak: przejażdżka 
quadami lub zjazd na desce snowboardowej 
po piaszczystej wydmie (dodatkowo płatne ok. 
45 USD/os.); Sandwich Harbour - spektakularne 
jeep safari (przejazd w miejsce, gdzie pustynia 
Namib dociera wysokimi wydmami do brzegu 
oceanu, w programie także solniska, podpatry-
wanie flamingów oraz lunch, cena ok 120 USD/

W programie: Pustynia Namib – rudy olbrzym • safari w Parku Etosha • czerwone piaski namibijskich wydm – słynna Dune 45 • Waterberg - 
bajeczne krajobrazy • kolonialna stolica Namibii – Windhoek • nadmorski kurort – Swakapmund • Zatoka Wielorybia – spotkanie z wielkimi 
ssakami morskimi • piękne kobiety plemienia Himba • tajemnicze Wybrzeże Szkieletów

Namibia – Po drodze do Himba 
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os.); loty widokowe nad pustynią Namib (cena 
uzależniona od trasy i ilości chętnych, szczegó-
łowe informacje u pilota). 
Tego dnia w programie także spacer po Swa-
kopmund. Miasto położone jest prawie idealnie 
na Zwrotniku Koziorożca. W czasach kolonial-
nych pełniło głównie funkcje portowe, dzisiaj 
będąc przykładem dobrze zachowanej nie-
mieckiej architektury kolonialnej. Swakopmund 
to także ulubiona miejscowość wypoczynkowa 
Namibijczyków. Powrót do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Przejazd w kierunku północnym na Wy-
brzeże Szkieletów. Region ten słynie z ponad 
tysiąca wraków statków, dla których silne prądy 
morskie i liczne płycizny stanowiły śmiertelną 
pułapkę. Szkielety statków ‘straszące’ odwie-
dzających wybrzeże nadały mu tę charaktery-
styczną nazwę. Zobaczymy z bliższej odległości 
jeden z wraków - słynną Zelię. Następnie udamy 
się na Przylądek Krzyża (Cape Cross), gdzie po-

dziwiać będziemy wielotysięczną kolonię fok. 
Doskonały klimat sprzyja rozmnażaniu się tych 
zwierząt. Przejazd do hotelu lub lodgy w oko-
licach Twyfelfontein. Obiadokolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 450 km). 
 Dzień 7  Po śniadaniu odwiedzimy stano-
wisko archeologiczne w Twyfelfontein. Jest to 
miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturowego UNESCO, chroniące ok. 2 tys 
petroglifów (rysunków naskalnych). Najstarsze 
z  nich pochodzą z  I w. p.n.e., przedstawiają 
zwierzęta i ludzi. Zobaczymy też słynny skamie-
niały las. Liczące 280 milionów lat pnie drzew, 
odkryte zostały przez namibijskich farmerów 
w latach 40-tych XX wieku. Przejazd w kierunku 
parku narodowego Etosha. Po drodze odwiedzi-
my wioskę plemienia Himba, rdzennej ludności 
Namibii, żyjącej poza cywilizacją. Jego przed-
stawiciele prowadzą koczowniczy tryb życia, 
zajmując się przede wszystkim pasterstwem. 
Hodują głównie kozy i bydło, ciągle przemiesz-
czając się w poszukiwaniu wody oraz pastwisk. 

Plemię Himba to ludzie, którzy na dotkniętych 
suszą terenach nauczyli się żyć „bez wody”. 
Zobaczymy jak żyją mieszkańcy wioski. Cieka-
wostką jest, że kobiety Himba uznawane są za 
najpiękniejsze kobiety Czarnego Lądu. Okadzają 
ciała wonnymi dymami i smarują czerwoną otij-
ze - mazią z masła, wonnych olejków i ochry, aby 
pomimo braku wody pięknie się prezentować 
i ładnie pachnieć. Następnie przejazd w okolice 
parku Etosha. Obiadokolacja i nocleg w lodgy 
w okolicach parku. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd na poranne 
safari na terenie Parku Etosha. To jeden z naj-
większych parków narodowych Afryki i jedna 
z głównych atrakcji turystycznych w Namibii. 
Park obejmuje obszar ok. 22 912 km2. Safari 
w Namibii jest interesujące o każdej porze roku. 
W porze suchej Etosha to spektakularne wido-
wisko stad zwierząt zmierzających do wodopo-
ju. W porze deszczowej park zamienia się w zie-
lone oazy. Jest to czas, kiedy można spotkać 
różne zwierzęta wraz z młodymi. Teren parku 
zamieszkuje ponad 100 gatunków ssaków, m. 
in. lwy, lamparty, gepardy, hieny, zebry i anty-
lopy. To najlepsze miejsce na świecie, aby móc 
zobaczyć czarnego nosorożca. Ze względu na 
ogromne, otwarte przestrzenie można tu także 
dostrzec mniejsze zwierzęta takie jak antylopy 
damara dik-dik (endemit), szakale czaprakowe 
czy otocjony. Jedną z głównych atrakcji parku 
są oczka wodne, wokół których można w ciszy 
obserwować zwierzęta, gromadzące się przy 
wodopoju. Obiadokolacja i  nocleg w  lodge 
w okolicach lub na terenie parku.
 Dzień 9  Przejazd do Parku Narodowego 
Waterberg. To płaskowyż w formie góry sto-
łowej, jego najstarsze formy skalne liczą około 
miliarda lat. Miejsce słynące z oszałamiających 
zachodów słońca oraz bajecznych panoram. 
Zakwaterowanie w logdach. Czas na odpoczy-
nek przy basenie, a dla chętnych za dodatkową 
opłatą możliwość skorzystania z popołudnio-
wego safari. Poza zachwycającą przyrodą 
można tu spotkać bawoły przylądkowe (nie 
występują w Parku Etosha), przedstawicieli za-
grożonego gatunku nosorożca czarnego oraz 
rzadkie antylopy: antylopowca szablorogiego 
i końskiego (cena ok. 80 USD/os.). Obiadoko-
lacja i nocleg.
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd w  kierunku Windhoek. Po drodze 
odwiedzimy fundację AfriCat w Okonjima, która 
znajduje się ratowaniem dzikich kotów. Będziemy 
obserwować uratowane gepardy i poznamy ich 
zwyczaje. Zatrzymamy się w małej miejscowości 
Okahandja, gdzie będzie możliwość zakupu lokal-
nych wyrobów. Przyjazd do Windhoek późnym 
wieczorem. Zakwaterowanie w hotelu w Windho-
ek. Obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
oraz wylot do Polski.
 Dzień 12  Przylot do Polski według rozkładu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Dla osób zainteresowanych wzięciem udziału 
w oferowanych wycieczkach lokalnych (prze-
jażdżka quadami lub zjazd na desce snowboar-
dowej po piaszczystej wydmie, loty widokowe 
nad pustynią Namib) sugerujemy rozszerzenie 
ubezpieczenia o pakiet SPORT.
HOTELE
Hotele/Logde o  standardzie *** - (9 rozpo-
czętych dób hotelowych). Lodge położone na 
terenach lub w pobliżu parków narodowych, 
zazwyczaj z basenem. Pokoje: we wszystkich 
hotelach wyposażone w łazienki, często mini 

bar (płatny dodatkowo) i TV. Większość hoteli 
posiada klimatyzowane pokoje.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym z przesiadką na trasie Warsza-
wa-Windhoek-Warszawa, opłaty lotniskowe, 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub przy 
mniejszych grupach minibusem, zakwaterowa-
nie w hotelach lub lodgach o standardzie *** - 
9 rozpoczętych dób hotelowych (wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje), program turystyczny 
j.w., opiekę polskiego pilota oraz ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na 
napiwki dla lokalnych przewodników, kierow-
ców, bagażowych, kelnerów etc., wizy do Na-
mibii (ok. 85 USD/os. w przypadku wizowania 
za pośrednictwem Rainbow cena wizy auto-
matycznie dodawana jest do ceny wycieczki 
w postaci dopłaty ok. 529 zł/os.). Orientacyjny 
koszt uczestnictwa w programie (lokalne opłaty, 
w tym bilety wstępu i napiwki płatne pilotowi 
jako pakiet ok. 390 USD/os.), dodatkowych po-
siłków i napoi, wycieczek fakultatywnych.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 06.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy 
od daty wylotu z Polski.
Wiza. Przy wjeździe do Namibii konieczne jest 
posiadanie wizy przez obywateli Polski. Szcze-
gółowe informacje dostępne w systemie rezer-
wacyjnym R.pl.
Szczepienia. Brak szczepień obowiązkowych. 
Zaleca się szczepienie przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A  i  typu B, durowi 
brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. Należy za-
brać repelenty.
Porady ogólne. Park Etosha i Waterberg: pro-
ponujemy zabrać ciepłe ubrania, chustę/szalik 
oraz nakrycie głowy. Podczas jazdy otwartymi 
samochodami może być chłodno. W dniu safa-
ri sugerujemy nie używać perfum oraz zabrać 
środek przeciwko komarom z wysokim deetem. 
Funkcję ochronną pełnią również bransoletki 
antykomarowe, w które najlepiej zaopatrzyć się 
przed wylotem.

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

CENA OD

9999 zł

Kod imprezy: RPE

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

23.10 - 03.11 10199 18370

06.11 - 17.11 10399 18370

20.11 - 01.12 10520 18399

04.12 - 15.12 9999 18370

18.12 - 29.12 10880 18770

29.12 - 09.01 11720 20099

08.01 - 19.01 10320 18399

22.01 - 02.02 10699 18549

05.02 - 16.02 10699 18549

19.02 - 02.03 10149 18299

05.03 - 16.03 9999 18370

19.03 - 30.03 9999 18199

02.04 - 13.04 10149 18120

Dopłata za pok. 1 os. od 800 

więcej na: R.pl
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MAURITIUS

Mahébourg

Blue BaySir Seewoosagur Ramgoolam
International Airport

Grand River South-East

Le Saint Geran
Belle Mare

Palmar

Port Luis

Flic en Flac

Balaclava

Pointe aux Piments
Trou Aux Biches

Mont Choisy Calodyne
Afryka

Mauritius

Mauritius to piaszczyste plaże i krystalicznie czysta, 
turkusowa woda ale również indyjskie świątynie, 
ogrody botaniczne z bujną, soczystą zielenią oraz 
rzadkie gatunki ptaków, kryjące się wśród drzew 
hebanowych. To również mekka dla wszystkich tych, 
którzy kochają sporty wodne, nawet te najbardziej 
wyszukane.

Afryka
Mauritius

Informacje ogólne 

Wiza
Nie są wymagane od obywateli RP. Pasz-
port musi być ważny jeszcze 6 miesięcy 
od daty powrotu. Wymagany jest wwóz 
wystarczającej ilości dewiz do utrzymania 
się w czasie pobytu (100 USD/dzień).

Czas
+ 3 h w stosunku do czasu polskiego 
w okresie zimy.

Język urzędowy 
Językiem urzędowym jest język angielski 
i kreolski, ale w powszechnym użyciu jest 
także francuski.

Waluta
1 rupia (MUR) = 100 centów. 20 rupii = 
0,5 EUR. Sugerujemy zabranie euro (EUR). 
W obiegu są banknoty 25, 50, 100, 200, 
500, 1000 i 2000 rupii oraz monety 5, 20, 
50 centów i 1, 5, 10, 20 rupii. Karty kredyto-
we są powszechnie akceptowane.

Elektryczność
230 V / 50 Hz. Gniazdka europejskie (dwa 
okrągłe poziomo położone otwory) i bry-
tyjskie (dwa otwory podłużne położone 
poziomo i jeden pionowo, pośrodku).

Szczepienia i zdrowie
Szczepienia nie są wymagane. Zaleca 
się szczepienie przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A i typu B, durowi 
brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. Należy 
zabrać repelenty. 
Ze względu na koralowce występujące 
przy brzegu zaleca się wchodzenie do 
wody w odpowiednim obuwiu.

Wyloty
Wylot z Warszawy. Zbiórka na 2 godz. przed 
planowanym wylotem przy stanowisku 
Rainbow na lotnisku Okęcie. Aktualne roz-
kłady lotów prosimy sprawdzać na: R.pl/
rozklady. Przelot samolotem rejsowym na 
Mauritius (z przesiadką).

W regionie:
Mauritius przyciąga turystów słońcem i krysz-
tałowo czystym morzem, a także pięknymi 
widokami. Najpiękniejsza „pocztówka” z wyspy 
to półwysep Le Morne Brabant, znajdujący się 
na  południowo-zachodnim wybrzeżu. Jest to 
niezwykle malownicze wzgórze, z którego rozta-
cza się fantastyczny widok na turkusowe wody 
Oceanu Indyjskiego (Od 2008 r. znajduje się na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO).
Najpiękniejsza plaża, Trou-aux Biches znajduje 
się tuż obok hotelu Casuarina. Miejsce to zosta-
ło wyróżnione w konkursie World Travel Awards 
w kategorii najlepsza plaża świata w 2011 r.
W wodach oceanu Indyjskiego, w okolicach 
miejscowości Flic en Flac, zobaczycie Państwo 
jedne z najpiękniejszych raf koralowych. Nie-
samowity, podwodny świat można oglądać na 
wiele sposobów. Niezwykle rozpowszechnione 
są  tu przeszklone łodzie podwodne a także 
specjalne bańki do chodzenia po dnie oceanu. 
Co ważne, w wielu miejscach na wyspie (rów-
nież przy hotelach) znajdziemy szeroki wachlarz 
sportów wodnych (narty wodne, windsurfing, 

snorkeling, nurkowanie, kajaki, rowerki wodne, 
łodzie motorowe, katamarany).
Fauna i flora wyspy jest niesamowicie ciekawa 
i kolorowa. Oprócz niesamowitego, podwod-
nego świata zobaczymy żółwie, wielobarwne 
papugi a także mnóstwo oryginalnych orchidei 
czy dostojną wiktorię królewską. Zapraszamy!

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na Mauritius (z przesiadką), 
opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel 
- lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpiecze-
niowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych, posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie ho-
teli nie podano inaczej oraz innych wydatków 
osobistych.

Średnie temperatury

35˚C
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Mauritius to wyspa nieoczywista, taka, na której 
raju trzeba poszukać. W ciągu jednego dnia zoba-
czycie Państwo najbardziej topowe miejsca wyspy. 
Dużo zwiedzania i piękne widoki po drodze – czyli 
Mauritius w pigułce. Opcja zarówno dla tych, któ-
rzy chcieliby resztę wakacji spędzić na ‚leżaku’, jak 
i dla tych, dla których będzie to początek przygody 
z Mauritiusem. Rejs katamaranem umożliwi Pań-
stwu poznanie morskiego oblicza wyspy. Takiego 
relaksu nie można przegapić!

Adam Panaszek
Koordynator kierunku

Wycieczki fakultatywne

Mauritius w pigułce
Po śniadaniu udamy się do Trou-aux Cerfs - nieaktywnego krateru 
wulkanu i najwyższego punktu miasta Curepipe, które zamieszku-
je ok 80 000 ludzi. Naukowcy uważają, że wulkan w każdej chwili 
może się obudzić. Tego dnia odwiedzimy również park Casela, 
gdzie na 14 ha endemicznego lasu będziemy mogli zobaczyć 
egzotyczne zwierzęta min. lwy, nosorożce, antylopy, żyrafy. 
Następnie przejedziemy w okolice Chamarel. Osobliwością tego 
miejsca jest ziemia mieniąca się wieloma pastelowymi kolora-
mi. Całość stanowi piękny obraz stworzony wprost przez sama 
naturę. Okolice Chamarel znane są także z uprawy kawy arabica 
i jednego z najpiękniejszych na wyspie wodospadów. Zwiedzanie 

zakończymy wizytą na najbardziej wysuniętej na zachód części 
wyspy - półwyspie Le Morne Brabant. To urzekające miejsce zo-
stało w 2008 r. wpisane na listę UNESCO. Cena ok. 115 EUR/os.; 
ok. 105 EUR/dziecko 2-12 lat. 

Mistyczna wycieczka
Po śniadaniu pojedziemy do Ganga Talao, położonego na wy-
sokości ok 600 m n.p.m. jeziora wulkanicznego, gdzie znajduje 
się najbardziej święte miejsce w religii hinduskiej na Mauritiusie, 
świątynia poświęcona Shivie. Następnie udamy się na pobudza-
jącą zmysły wycieczkę na plantację herbaty, gdzie zobaczymy 
proces jej produkcji i spróbujemy różnych gatunków tego napoju 
w malowniczo położonej restauracji. Po drodze zobaczymy także 
uprawy wanilii i odkryjemy jak wytwarza się rum znanej marki 

Afryka
Mauritius
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Chamarel
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St Aubin. Kolejnym punktem programu będzie Gris Gris – naj-
bardziej na południe wysunięty punkt na wyspie, gdzie majesta-
tyczne fale oceanu, efektownie rozbijają się o wulkaniczne klify. 
Na koniec wizyta w La Vanille Crocodile Park, malowniczym 
rezerwacie przyrody, gdzie spotkamy krokodyla nilowego, żół-
wia olbrzymiego oraz zobaczymy kolekcję przepięknych motyli 
i owadów. Cena ok. 155 EUR/os.; ok. 115 EUR/dziecko 2-12.

Dwa żywioły
Nie musisz umieć latać, aby zobaczyć z lotu ptaka jedną z najpięk-
niejszych linii brzegowych na świecie i nie musisz umieć pływać, 
aby znaleźć się w podwodnym świecie raf koralowych, żółwi oraz 
wielokolorowych ryb. Zapraszamy na ekscytującą przygodę z pa-
rasailingiem (wygodna uprząż ze spadochronem podczepiona do 
łodzi motorowej), która umożliwia podziwianie wyspy z powie-
trza oraz spacer po dnie oceanu (na głębokości 2-3 m) w przezro-
czystym hełmie wypełnionym powietrzem. Idealnym zakończe-
niem dnia będzie przeprawa łodzią do wodospadów Grand River 
South-East, przejażdżka na Tube Ride (ponton przyczepiony za 
łodzią) oraz lunch na wyspie Ile aux Cerfs. Cena ok. 170 EUR/os.

Rejs katamaranem
Podczas każdych wakacji - nawet tych najbardziej aktywnych, 
przydaje się dzień odpoczynku i relaksu. Doskonałym pomysłem 
jest rejs komfortowym katamaranem, który będzie obfitował 
w mnóstwo zabawy, kąpiele słoneczne i wodne (snorkeling). 
W trakcie rejsu lunch oraz napoje są wliczone w pakiet. Zapro-
ponujemy Państwu różne wersje tej wycieczki, a w zależności od 
kierunku, w którym się udamy zobaczymy północ, wschód lub 
zachód wyspy. Cena ok. 140 EUR/os.

Port Louis - stolica raju
Zwiedzanie Port Luis, stolicy wyspy zaczniemy od Aapravasi Ghat 
- zespołu budynków wpisanych na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO w 2006 roku, które w latach 1834-1923 służyły jako brama 
wejściowa dla imigrantów zarobkowych z Indii. To jedno z niewielu 
tego typu miejsc na świecie. Dalej pojedziemy zobaczyć cytadele 
Fort Adelaide, z twierdzy z 1834 roku rozpościera się piękny wi-
dok na stolicę i otaczające je góry Moka. Następnie przejazd przez 
centrum miasta z kolonialną architekturą m.in. teatr i budynek par-
lamentu. Zobaczymy także słynne Blue Penny Museum, poświę-
cone historii i sztuce wyspy. Kolekcja obejmuje zabytkowe mapy 
morskie, obrazy, rzeźby, ryciny i znaczki, w tym przykłady słynnych 
znaczków pocztowych o nominale jednego i dwóch pensów wy-
emitowanych w 1847 r. na Mauritiusie. Znaczki te, wydrukowane 
w ilości 500 sztuk techniką druku wklęsłego, uważane są przez 
filatelistów za jedne z najcenniejszych na świecie, a niezwykłości 
dodaje fakt, że najprawdopodobniej zachowało się już tylko 27 
egzemplarzy na całym świecie. Wizyta w Caudon Water Front – 
współczesnym centrum miasta i czas wolny na placu targowym, 
gdzie można kupić świeże owoce i warzywa, ale również pamiątki 
w atrakcyjnej cenie. Na koniec dnia zobaczymy Eureka House, XIX-

-wieczny, kolonialny dom zbudowany w 1830 roku. Przepięknie 
położony nad rzeką Moka, stanowi przykład bogactwa arystokracji. 
Posiada 109 drzwi i okien. Dziś stanowi muzeum, które jest pięknie 
wkomponowane w ogrody w stylu angielskim i pobliski wodo-
spad. Cena ok. 100 EUR/os.; ok. 90 EUR/dziecko 2-12 lat.

Spotkanie z delfinami
Pływanie z delfinami to niezwykle poruszające doświadczenie, 
pozwalające na kontakt z wyjątkowo pięknymi i dziewiczymi kra-
jobrazami, ale również umożliwia poznanie życia tych wspaniałych 
ssaków morskich w ich naturalnym środowisku wodnym. Szybka 
łódź motorowa zabierze nas na spotkanie z delfinami, gdzie bę-
dziemy mieli jedyną w swoim rodzaju okazję nie tylko obejrzenia 
tych zwierząt, ale również zabawy z nimi w wodach Oceanu In-
dyjskiego. Idealnym zakończeniem wyprawy będzie przystanek 
przy krystalicznie czystych wodach przy Crystal Rock oraz lunch 
zaserwowany na wyspie Ile aux Benitiers. Cena ok. 140 EUR/os.

Łódź podwodna / Skuter podwodny
Łódź podwodna Submarine zabierze Was w podróż przez głębi-
ny, podczas której odkryjecie tajemnice skrywane przez Ocean 
Indyjski. Na głębokości 35 m będziecie mogli zobaczyć wrak 
statku, dno oceanu i jego mieszkańców. Wspaniałą alternatywą 
jest również wędrówka skuterami podwodnymi na głębokości 
3-4 m. Te propozycje są jednymi z najbardziej oryginalnych form 
odkrywania podwodnego świata! Zaobserwujecie kolorowe ryby, 
a przy odrobinie szczęścia - żółwia i ośmiornice. Łódź podwodna - 
cena ok. 175 EUR/os.; skuter podwodny ok. 125 EUR/os.

Botaniczne cuda
Na początek udamy się do najstarszego ogrodu botanicznego 
na południowej półkuli i jednego z najpiękniejszych w tej części 
świata, zajmującego powierzchnię 33 ha. Warto zwrócić uwagę 
na przepiękne okazy wiktorii królewskiej, rośliny wodnej wystę-
pującej głównie w dorzeczu Amazonki, której liście dochodzą do 
3 m średnicy. Następnie wizyta w muzeum cukru. Zwiedzając mu-
zeum poznamy historię Mauritiusa oraz poznamy tajniki procesu 
produkcji cukru. Będzie okazja do degustacji różnych słodkości 
i najlepszego rumu na wyspie. Na koniec udamy się do domu 
kolonialnego Labourdonnais – miejsce to odkryje przed nami 
XIX wieczny styl życia elity Mauritiusa. Piękny, odrestaurowany 
dom wybudowany w 1859 roku kryje wiele tajemnic, a otoczenie 
i przepiękny ogród z tropikalną roślinnością jest wizytówką lokal-
nego dziedzictwa. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Tra-
sa ok. 40 km). Cena ok. 115 EUR/os.; ok. 95 EUR/dziecko 2-12 lat.

Z dziećmi

La Vanille Crocodile Park
Krokodyle nilowe, aligatory i kajmany - będzie można się przyj-
rzeć z bliska tym niezwykłym zwierzętom. Ale to dopiero począ-
tek. Spacerując pośród tropikalnej rośliności zobaczymy iguany, 

nietoperze, małpy i żółwie - w tym te największe. Spacerując po-
śród dziesiątek Żółwi Olbrzymich, dzieci będą mogły je nakarmić, 
pogłaskać po szyi - co bardzo lubią i zrobić sobie z nimi świetne 
zdjęcia! Dopełnieniem wycieczki będzie wspaniały zbiór motyli 
autorstwa kolekcjonera polskiego pochodzenia.

Relaks

Przepiękne plaże
Mauritius słynie niewątpliwie z rajskich plaż, jednych z najpięk-
niejszych na świecie. Turkusowa, krystalicznie czysta woda łączy 
się z białym piaskiem i błękitnym niebem sprawiając, że miejsce 
to staje się istnym rajem.

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

MauritiusAfryka

Chamarel
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Afryka Mauritius

Położenie
Luksusowy hotel Seasense położony jest w małej i kameralnej 
miejscowości Belle Mare, która znajduje się we wschodniej czę-
ści wyspy, niedaleko Centre de Flaq (ok. 9 km). Ta część wyspy 
słynie z fantastycznych warunków do uprawiania windsurfingu, 
piaszczystych plaż otoczonych drzewami Casuarina, ekskluzyw-
nych kurortów oraz pól golfowych. Najbliższe centrum handlowe 
znajduje się w odległości 7 km od hotelu. Do stolicy wyspy Port 
Louis jest ok. 40 km, transfer z lotniska trwa ok. 1 godziny.
Plaża
Hotel znajduje się przy pięknej, piaszczystej plaży. Do dyspozycji 
gości bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 3 restauracje, 2 bary, basen, taras słonecz-
ny, bezpłatny parking, za dodatkową opłatą: pralnia, wypożyczal-
nia samochodów i centrum SPA oferujące wachlarz relaksujących 
zabiegów na twarz i ciało.
Pokoje
Hotel przeznaczony jest tylko dla dorosłych. Nowe, pięknie wystyli-
zowane pokoje 2-osobowe z widokiem na morze (o powierzchni 36 
m²) wyposażone są w łazienkę, suszarkę do włosów, telefon, TV-sat, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, minibar (dodatkowo płatny), 
sejf, klimatyzację i taras lub balkon. Hotel nie akceptuje zwierząt.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje. Napoje bezalkoholowe 
i lokalne alkohole dostępne w barze w godzinach 11:00-23:45, 
kawa i herbata w godzinach 16:00-17:00. Wieczorem w restau-
racjach i barach obowiązuje dress code – zakryte buty i długie 
spodnie.
Program sportowy i animacyjny
Każdego wieczoru w godzinach 19:00-21:00 organizowana jest 
muzyka na żywo. Goście mogą bezpłatnie korzystać z kajaków, 
gier planszowych i rowerów. Za dodatkową opłatą dostępne są 
również snorkeling, rejsy motorówkami, rejsy żaglowe, wędkar-
stwo morskiego, kite surfing, fitness oraz golf.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-fi na terenie całego hotelu.
searesortshotels.com

All Inclusive Przy plaży Royal We dwoje +18 dla dorosłych

Nowy, nowoczesny, pięknie urządzony hotel oddany do użytku we wrześniu 2018. Gorąco polecamy, ze względu na cenę, która jest bardzo 
atrakcyjna.

Seasense Boutique Hotel & Spa – Belle Mare 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

7849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 7849 11899 10720 16099

Listopad od 7949 12020 10870 16249

Styczeń od 7849 11899 10720 16099

Luty od 7849 11899 10720 16099

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Mauritius

We dwoje

Położenie
Hotel położony w miejscowości Balaclava, 20 km od stolicy wy-
spy - Port Luis, to luksusowy hotel na najwyższym światowym 
poziomie, malowniczo otoczony 25 ha zielonych ogrodów tropi-
kalnych o charakterze parku, rozciągającym się wzdłuż Oceanu 
Indyjskiego. W pobliżu kompleksu znajdą Państwo wodospady 
na rzece Citron, XVIII-wieczne ruiny Balaclava oraz zatokę Turtle 
Bay. Do lotniska 60 km.
Plaża
Obiekt usytuowany przy jednej z najpiękniejszych plaż na wyspie 
(miękki, jasny piasek), która otoczona jest drzewami kokosowymi, 
dającymi poczucie prywatności. Leżaki i parasole - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel jest doskonałą mieszanką architektury kolonialnej i tropi-
kalnej. Recepcja 24 - godz. z lobby, 6 restauracji (w tym 2 bezpo-
średnio na plaży), 2 bary (jeden przy basenie), leżaki i parasole 
przy odkrytym basenie, sklepik z pamiątkami, przechowalnia 
bagażu (bezpłatna). Na terenie hotelu znajduje się kantor.
Pokoje
212 luksusowo urządzonych, 2-osobowych pokoi z łazienkami 
(szlafroki, pantofle i przybory toaletowe), balkonem z częscio-
wym widokiem na morze lub tarasem wychodzącym na zatokę 
Turtle Bay (meble ogrodowe). Wszystkie pokoje wyposażone są 
w TV-sat, telefon, sejf, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
mini bar (dodatkowo płatny) oraz akcesoria do zaparzania kawy 
i herbaty.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunche, i kolacje w formie bufetu, pod-
wieczorki: ciastka, kawa i herbata (14:30-17:00). Nielimitowane 
napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (11:00 do 01:00). 
Główna restauracja bufetowa serwuje dania europejskie, kreol-
skie, azjatyckie i indyjskie. Dodatkową atrakcją są stanowiska, 
gdzie kucharze na bieżąco przygotowują dania dla gości.
Program sportowy i animacyjny
Klub fitness z siłownią (bezpłatne), 3 korty tenisowe, pole gol-
fowe (możliwość wypożyczenia dodatkowo płatnego sprzętu na 
miejscu), pole do mini golfa, łucznictwo, tenis stołowy, boisko 
do siatkówki plażowej, narty wodne, windsurfing, kajaki, ro-

werki wodne. Możliwość wypożyczenia samochodu, motocykla, 
roweru, skutera (dodatkowo płatne). Animacje i plac zabaw dla 
dzieci oraz mini farma z żółwiami i końmi (przejażdżka konna za 
dodatkową opłatą). Możliwość zarezerwowania indywidualnej 
opieki dla dzieci (dodatkowo płatne). W dodatkowo płatnym, 
hotelowym SPA znajdą Państwo 13 pokoi zabiegowych (m.in.: 
masaże, ayurveda, zabieg gorącymi kamieniami) 3 sauny, łaźnię 
fińską, fryzjera i kosmetyczkę.
Internet
Na terenie hotelu oraz we wszystkich pokojach internet Wi-Fi - 
bezpłatny.
Kategoria lokalna: *****
www.maritim.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Royal

Ten 5-gwiazdkowy hotel, to istny raj na ziemi. Idealny na ekskluzywne wakacje dla wymagających Klientów.

Maritim Resort & SPA – Balaclava 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

9999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 9999 16130 13549 21670

Listopad od 10049 16220 13670 21920

Styczeń od 9999 16220 13549 21920

Luty od 9999 16130 13549 21670

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 10299 16430 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Mauritius

Położenie
Hotel Le Meridien Ile Maurice położony na północno-zachodnim 
wybrzeżu Mauritiusu w zatoce Pointe Aux Piments. Bujne, tropi-
kalne ogrody tworzą doskonałą atmosferę na romantyczną sie-
lankę lub spokojny wypoczynek, a krystalicznie czyste, turkusowe 
wody zatoki zachęcają do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. 
Do Port Luis - stolicy wyspy - jest 15 km, a do lotniska 65 km.
Plaża
Obiekt usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczystej, ślicznej 
lagunie z białym piaskiem. Hotel oferuje darmową wypożyczalnię 
ręczników plażowych, leżaków oraz parasoli.
Do dyspozycji gości
Recepcja główna z dużym lobby, recepcja w kompleksie “Nirvana”, 
4 restauracje (w tym jedna panoramiczna), 4 bary (jeden przy 
basenie), 2 baseny (w tym jeden zarezerwowany tylko dla gości 
kompleksu „Nirvana”), leżaki i parasole przy basenie - bezpłatnie.
Pokoje
Luksusowe 2-osobowe pokoje (z możliwością dostawki) z ła-
zienką (pow. ok. 60 m2) z widokiem na ocean. Wszystkie pokoje 
posiadają taras lub balkon. Pokoje wyposażone są w łóżko mał-
żeńskie (nie ma możliwości zarezerwowania 2 oddzielnych łóżek), 
TV-sat, telefon, sejf, indywidualnie sterowaną klimatyzację, mini 
bar (dodatkowo płatny), akcesoria do zaparzania kawy i herbaty, 
suszarkę do włosów, żelazko z deską do prasowania.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje. Nielimitowane napoje 
bezalkoholowe i lokalne alkohole dostępne w hotelowym barze
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą bezpłatnie korzystać z nart wodnych, sprzętu do 
snorkelingu, kajaków, rowerków wodnych, windsurfingu, kortu 
tenisowego (opłata za piłki tenisowe), tenisa stołowego, siłowni, 
oraz łodzi z przeszkloną podłogą do podziwiania dna morskiego. 
Za dodatkową opłatą można wypożyczyć sprzęt do nurkowania, 
rowery górskie a także skutery. Każdego wieczora organizowana 
jest rozrywka w postaci muzyki na żywo lub imprez tematycz-
nych. Na terenie kompleksu znajduje się również SPA (dodatko-
wo płatne), gdzie dostępne są usługi fryzjerskie, fitness, sauna, 
jacuzzi, zabiegi upiększające.

Internet
Hotel posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi dostępną - we wszyst-
kich pokojach oraz na terenie hotelu.
www.lemeridien-mauritius.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun Royal We dwoje

Egzotyczny, położony wzdłuż pięknej plaży hotel, jest wymarzonym miejscem na romantyczne wakacje we dwoje. Polecamy ze względu 
na szeroką ofertę sportową oraz świetną cenę, przygotowaną wyłącznie dla Klientów Rainbow.

Le Méridien Ile Maurice – Pointe Aux Piments 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

7420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 7420 11030 10020 14699

Listopad od 7499 11149 10120 14849

Styczeń od 7420 11030 10020 14699

Luty od 7420 11030 10020 14699

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Afryka Mauritius

Położenie
Świeżo wyremontowany hotel (w 2019 r.) usytuowany jest 
w północno-wschodniej części tropikalnej wyspy Mauritius, nad 
turkusową laguną, z pięknymi widokami na pobliskie wysepki, 
m.in. Coin de Mire. Hotel znajduje się w spokojnej i pięknej zatoce, 
która chroni przed wysokimi falami i zapewnia dobre warunki do 
windsurfingu. Północna część wyspy charakteryzuje się nizinnym 
krajobrazem, z ciągnącymi się wzdłuż wybrzeża skałkami, oraz 
najpiękniejszymi plażami z krystalicznie czystą wodą. Do tętniącej 
życiem, turystycznej miejscowości Grand Baie jest 10 kilometrów, 
a do stolicy wyspy, Port Louis – 26 km. Transfer z lotniska trwa 
ok 1 godzinę.
Plaża
Niewielka, ale piękna plaża oraz krystalicznie czysta woda oferuje 
dużo prywatności. Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe dostęp-
ne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 restauracje: “Oceanscape” (re-
stauracja główna), “Aquamarine” (restauracja a’la carte - zloka-
lizowana przy plaży, specjalizująca się w kuchni międzynarodowej 
i owocach morza, dodatkowo płatna), 2 bary (bar główny - “Ho-
rizon”, bar przy basenie), taras słoneczny, basen, parking. Na 
terenie hotelu znajduje się również kantor oraz butik.
Pokoje
W hotelu znajduje się 84 pokoi usytuowanych na dwóch piętrach 
budynku, które posiadają widok na ogród lub basen. W odnowio-
nych, klimatyzowanych pokojach typu superior (pow. ok. 33 m2) 
znajduje się łazienka (prysznic, suszarka do włosów), telefon, TV 
SAT, zestaw do parzenia kawy i herbaty, minibar oraz sejf, balkon/
taras. Wszystkie pokoje wyposażone są w łóżka typu queen size.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania (angielskie i kontynentalne) serwowa-
ne w formie bufetu w restauracji głównej od 07:00 do 10:00, 
obiad (w formie bufetu lub set menu) od 12:30 do 14:30, kolacja 
(w formie tematycznego bufetu) od 19:30 do 22:00. Ponadto: 
kawa, herbata, słodkie przekąski (od 16:00 do 17:00) oraz wybór 
lokalnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych - od 11:00 
do 23:00 (serwowane w barze głównym). Wymagany jest strój 

wieczorowy w restauracjach i barach: elegancki strój; panowie 
proszeni są o noszenie długich spodni i butów.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje szeroki pakiet animacji – m.in. lokalne wieczorne 
pokazy (belly dance, pokaz ognia), muzykę na żywo; na terenie 
hotelu znajduje się również centrum fitness oraz można skorzy-
stać z kajaków i rowerów wodnych lub zagrać w petanque, tenis 
stołowy, bilard, gry planszowe. Dla dzieci: miniklub, plac zabaw. 
Za dodatkową opłatą: sporty wodne, centrum SPA (szeroki wybór 
masaży oraz zabiegów na ciało i twarz).
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu, również w pokojach.
www.seaviewcalodyne.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Odświeżony hotel, po całkowitej renowacji - idealny na wakacyjny wypoczynek dla par! Spokojna, śliczna plaża, bez tłoku i z dala od zgiełku 
wielkich kurortów. Polecamy Klientom pragnącym nieco spokoju i wytchnienia nad ciepłym oceanem. W razie potrzeby można w 15 minut 
dojechać do słynnego kurortu Grand Baie. Serdecznie zapraszamy!

Sealife Resort & Spa – Calodyne 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

CENA OD

6670 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 6670 9549 9099 12799

Listopad od 6749 9670 9199 12970

Styczeń od 6670 9549 9099 12799

Luty od 6670 9549 9099 12799

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6970 9849 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony jest na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy, 
obok wspaniałej plaży Trou-aux Biches, 5 km od tętniącej życiem 
miejscowości Grand Bay, do której dowiezie Państwa tani lokalny 
bus miejski. Do lotniska ok 70 km.
Plaża
Hotel położony jest 100 m od białej, piaszczystej plaży, która jest 
częścią słynnej Trou-aux Biches, okrzykniętej jedną z najładniej-
szych na wyspie (zwycięzca World Travel Awards w kategorii 
Najlepsza Plaża Świata w 2011 r.). Na plażę trzeba przejść przez 
ulicę. Leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe do dyspozycji gości 
bez dodatkowej opłaty.
Do dyspozycji gości
Recepcja czynna całą dobę, 1 restauracja główna i 1 restauracja 
a la carte (dodatkowo płatna) oraz bar zewnętrzny usytuowany 
pomiędzy 2 zewnętrznymi basenami (jeden z jacuzzi i widokiem 
na zatokę), leżaki i parasole przy basenie. Na recepcji możliwa 
wymiana waluty, a na terenie hotelu znajdują się butiki. Hotel 
udostępnia przechowalnię bagażu.
Pokoje
Hotel posiada 93 wygodnie urządzonych, pokoi 2-osobowych 
z łazienkami (możliwość jednej dostawki). Pokoje superior (ok 
38m2) wyposażone są w TV-sat, telefon, indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, sejf, minibar (2 butelki wody, 1 cola, 1 sprite - bez 
dodatkowej opłaty w opcji all inclusive), akcesoria do zaparzania 
kawy i herbaty oraz suszarkę do włosów. Przy trzech osobach 
w pokoju, nie ma możliwości wstawienia łóżeczka dla dziecka.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunch i kolacje w formie bufetu, pod-
wieczorki: ciastka, kawa i herbata (15:00-17:00), nielimitowane 
napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (11:00 do 23:00).
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą bezpłatnie korzystać z 2 kortów tenisowych, tenisa 
stołowego, pokoju gier, nowoczesnej siłowni, łodzi z przeszkloną 
podłogą do podziwiania dna morskiego, sprzętu do nart wodnych 
i windsurfingu oraz kajaków i rowerów wodnych. Hotel zaprasza 
gości do udziału w programie animacyjnym (joga, water polo, 
etc). W weekendowe wieczory zapraszamy na wieczory tema-

tyczne. Dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat hotel proponuje program 
animacyjny w hotelowym klubie dla najmłodszych. Możliwość 
zarezerwowania indywidualnej opieki dla dzieci (dodatkowo płat-
ne). Za dodatkową opłatą klienci mogą korzystać z hotelowego 
SPA, które oferuje 4 pokoje zabiegowe, hammam, oraz basen 
wewnętrzny.
Internet
Hotel posiada bezprzewodową sieć wi-fi dostępną - na recepcji.
www.hotel-casuarina.com

All Inclusive Fit & Fun Dla rodzin

Hit sprzedażowy kazdego sezonu, głównie ze względu na piękną, egzotyczną plażę. Zdecydowanie dobra cena w stosunku do jakości.

Casuarina Resort & Spa – Trou-aux Biches 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 6670 9549 9099 12799

Listopad od 6749 9670 9199 12970

Styczeń od 6670 9549 9099 12799

Luty od 6670 9549 9099 12799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7699 11299 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 6799 9499 

CENA OD

6670 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Położony wśród palm kokosowych i tropikalnych roślin, Tarisa Re-
sort & Spa uosabia lokalny urok i styl. Hotel położony jest w Mont 
Choisy, wzdłuż północnego wybrzeża Mauritiusu, gdzie znajduje 
się jedna z najbardziej uroczych, piaszczystych plaż na wyspie. 
W odległości 5 km od hotelu znajduje się najbardziej turystycz-
na miejscowość wyspy – Grand Bay, z licznymi kawiarniami, re-
stauracjami, sklepami i rozrywkami. Hotel znajduje się 68 km od 
lotniska i 25 km od Port Louis, stolicy wyspy.
Plaża
Obiekt usytuowany jest przy szerokiej, białej plaży, z łagodnym 
zejściem do wody, Mont Choisy. Hotel posiada darmową wypo-
życzalnię leżaków oraz parasoli.
Do dyspozycji gości
Recepcja z lobby, 2 restauracje (jedna a la carte serwująca dania 
kuchni indyjskiej), bar, odkryty basen z wydzieloną częścią dla 
dzieci, jacuzzi, leżaki i parasole przy basenie - bezpłatnie. Dla 
najmłodszych gości mini club (4-11 lat).
Pokoje
Hotel wyremontowany w 2017 r. oferuje 75 wygodnie urządzo-
nych pokojów 2-osobowych (możliwość 1 dostawki), z łazienką. 
Pokoje posiadają taras lub balkon. Wyposażone są w TV-sat, 
telefon, sejf, indywidualnie sterowaną klimatyzację, akcesoria do 
zaparzania kawy i herbaty, suszarkę do włosów.
Wyżywienie
All inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w postaci bufetu. 
Dodatkowo, o godzinie 16:00 serwowane są przekąski. Napoje 
bezalkoholowe, piwo, wino oraz lokalne alkohole serwowane od 
10:00 do 23:00 w barze. Goście raz w tygodniu mogą również 
bezpłatnie skorzystać z indyjskiej restauracji a la carte - dania ser-
wowane w postaci mini bufetu (dana z karty dodatkowo płatne).
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą bezpłatnie korzystać z kortu tenisowego, boiska do 
piłki siatkowej, mini golfa, rowerków wodnych, kajaków, sprzętu 
do snorkelingu i windsurfingu oraz łodzi z przeszklonym dnem. Za 
dodatkową opłatą można skorzystać z nart wodnych. Codziennie 
organizowane są programy rozrywkowe oraz występy muzyczne 
i pokazy. Na terenie hotelu znajduje się również SPA (dodatkowo 

płatne), gdzie dostępne są masaże, sauna, hammam oraz zabiegi 
upiększające.
Internet
Hotel posiada bezprzewodową sieć Wi-Fi dostępną w częściach 
ogólnodostępnych.
Kategoria lokalna: ***
www.tarisa-resort.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Egzotyczny, dobrze zorganizowany hotel polecamy głównie aktywnym klientom. Dobra lokalizacja przy słynnej plaży Mont Choisy, która 
wybierana jest przez lokalnych mieszkańców na swój niedzielny wypoczynek, wiele sportowych atrakcji i wygodna formuła all inclusive to 
sposób na świetne, beztroskie wakacje.

Tarisa Resort & Spa – Mont Choisy 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: piątki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Październik od 6320 8849 8599 11899

Listopad od 6399 8949 8720 12020

Styczeń od 6320 8849 8599 11899

Luty od 6320 8849 8599 11899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6349 8599 

Cena za dziecko (2-11 lat) już od 5370 6649 

CENA OD

6320 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
samolotem rejsowym na Mauritius (z przesiadką)
 Dzień 2  Przylot na Mauritius, transfer do ho-
telu. Zakwaterowanie zgodne z rozpoczęciem 
doby hotelowej. Dzień wolny na odpoczynek 
i aklimatyzację. Wakacje na Mauritiusie to do-
skonały pomysł na spędzenie europejskiej zimy 
w ciepłym, przyjemnym klimacie. Wyspa ma 
naprawdę wiele do zaoferowania. Oprócz cu-
downych plaż z jasnym, mięciutkim piaskiem 
i  turkusową wodą zobaczymy rafy koralowe, 

tropikalne rośliny, ciekawe zwierzęta i  liczne 
osobliwości przyrody, jak chociażby siedmioko-
lorową ziemię w okolicach wzgórza Chamarel. 
Wieczorem obiadokolacja.
 Dzień 3  Śniadanie. Zwiedzanie Port Luis, 
stolicy wyspy zaczniemy od Aapravasi Ghat 
- zespołu budynków wpisanych na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO w 2006 roku, 
które w  latach 1834-1923 służyły jako brama 
wejściowa dla imigrantów zarobkowych z Indii. 
To jedno z niewielu tego typu miejsc na świe-
cie. Dalej pojedziemy zobaczyć cytadele Fort 
Adelaide, z twierdzy z 1834 roku rozpościera 
się piękny widok na stolicę i otaczające je góry 

Moka. Następnie przejazd przez centrum miasta 
z kolonialną architekturą m.in. teatr i budynek 
parlamentu. Zobaczymy także słynne Blue Pen-
ny Museum, poświęcone historii i sztuce wyspy. 
Kolekcja obejmuje zabytkowe mapy morskie, 
obrazy, rzeźby, ryciny i znaczki, w tym przykłady 
słynnych znaczków pocztowych o nominale jed-
nego i dwóch pensów wyemitowanych w 1847 r. 
na Mauritiusie. Znaczki te, wydrukowane w ilości 
500 sztuk techniką druku wklęsłego, uważane 
są przez filatelistów za jedne z najcenniejszych 
na świecie, a niezwykłości dodaje fakt, że naj-
prawdopodobniej zachowało się już tylko 27 eg-
zemplarzy na całym świecie. Wizyta w Caudon 

Water Front – współczesnym centrum miasta 
i czas wolny na placu targowym, gdzie można 
kupić świeże owoce i warzywa, ale również 
pamiątki w atrakcyjnej cenie. Na koniec dnia 
udamy się do Trou-aux Cerfs - nieaktywnego 
krateru wulkanu i najwyższego punktu miasta 
Curepipe, które zamieszkuje ok 80 000 ludzi. 
Naukowcy uważają, że wulkan w każdej chwili 
może się obudzić. Powrót do hotelu, obiadoko-
lacja, nocleg. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 4  Śniadanie. Na początek udamy się 
do najstarszego ogrodu botanicznego na po-
łudniowej półkuli i jednego z najpiękniejszych 
w tej części świata, zajmującego powierzchnię 

W programie: Port Luis • ptak Dodo - symbol wyspy • siedmiokolorowa ziemia • turkusowe laguny • rafy koralowe • olbrzymie żółwie 
w parku Casela • Wiktoria Królewska • czynny wypoczynek, nurkowanie, wędkarstwo, parasailing • możliwość wyboru jednego z sześciu hoteli 
podczas objazdu
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Mauritiusie

Mauritius – Rajskie wakacje 

Madagaskar

MAURITIUS

Port Luis

Curepipe
Trou-aux Cerfs

Casela

Le Morne
Brabant

Ganga
Talao

La Vanille
Crocodile Park

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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33 ha. Warto zwrócić uwagę na przepiękne 
okazy wiktorii królewskiej, rośliny wodnej wy-
stępującej głównie w dorzeczu Amazonki, któ-
rej liście dochodzą do 3 m średnicy. Następnie 
wizyta w muzeum cukru. Zwiedzając muzeum 
poznamy historię Mauritiusa oraz poznamy taj-
niki procesu produkcji cukru. Będzie okazja do 
degustacji różnych słodkości i najlepszego rumu 
na wyspie. Na koniec udamy się do domu ko-
lonialnego Labourdonnais - miejsce to odkryje 
przed nami XIX wieczny styl życia elity Mauritiu-
sa. Piękny, odrestaurowany dom wybudowany 
w 1859 roku kryje wiele tajemnic, a otoczenie 
i przepiękny ogród z tropikalną roślinnością jest 
wizytówką lokalnego dziedzictwa. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu odwiedzimy park Case-
la, gdzie na 14 ha endemicznego lasu będziemy 
mogli zobaczyć egzotyczne zwierzęta min. lwy, 

nosorożce, antylopy, żyrafy. Następnie przejedzie-
my w okolice Chamarel. Osobliwością tego miej-
sca jest ziemia mieniąca się wieloma pastelowymi 
kolorami. Całość stanowi piękny obraz stworzo-
ny wprost przez sama naturę. Okolice Chamarel 
znane są także z uprawy kawy arabica i jedne-
go z najpiękniejszych na wyspie wodospadów. 
Zwiedzanie zakończymy wizytą na najbardziej 
wysuniętej na zachód części wyspy - półwyspie 
Le Morne Brabant. To urzekające miejsce zostało 
w 2008 r. wpisane na listę UNESCO. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 150 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu pojedziemy do Gan-
ga Talao, położonego na wysokości ok 600 m 
n.p.m. jeziora wulkanicznego, gdzie znajduje się 
najbardziej święte miejsce w religii hinduskiej 
na Mauritiusie, świątynia poświęcona Shivie. 
Następnie udamy się na pobudzającą zmysły 
wycieczkę na plantację herbaty, gdzie zobaczy-
my proces jej produkcji i spróbujemy różnych 
gatunków tego napoju w malowniczo położonej 
restauracji. Kolejnym punktem programu będzie 
Gris Gris - najbardziej na południe wysunięty 
punkt na wyspie, gdzie majestatyczne fale oce-
anu, efektownie rozbijają się o wulkaniczne klify. 
Na koniec wizyta w La Vanille Crocodile Park, 
malowniczym rezerwacie przyrody, gdzie spo-
tkamy krokodyla nilowego, żółwia olbrzymiego 
oraz zobaczymy kolekcję przepięknych motyli 
i  owadów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7-8  Pobyt w wybranym hotelu - czas 
wolny na odpoczynek, kąpiele słoneczne lub 
skorzystanie z dodatkowych wycieczek fakul-
tatywnych. Proponujemy pływanie z delfinami, 
rejsy na pobliskie wyspy, lub nurkowanie na 
pięknych rafach. Pełną listę wycieczek przed-
stawi pilot na miejscu. 

 Dzień 9  Po śniadaniu czas wolny. Transfer: - 
Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
na Mauritiusie - transfer do wybranego hotelu, 
- Klienci powracający do Polski - transfer na lot-
nisko i lot do Polski. Przylot do Polski według 
rozkładu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Podczas objazdu istnieje możliwość zakwate-
rowania w jednym z czterech hoteli: Casuarina 
Resort & Spa, Le Meridien Ile Maurice, Tarisa 
Resort & Spa. Wyżywienie: śniadania i obia-
dokolacje. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Mauritius” i w systemie rezerwacyjnym R.pl pod 
opisem wycieczki Rajskie wakacje.
Dla chętnych za dopłatą możliwość przedłu-
żenia wycieczki o tydzień pobytu na Mau-
ritiusie. Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Mauritius i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Zapraszamy do skorzystania z wycieczek fa-
kultatywnych, podczas których poznamy dwie 
najbardziej popularne aktywności Mauritiusa: 
parasailing i chodzenie po dnie oceanu w prze-
zroczystym hełmie wypełnionym powietrzem. 
Miłośnicy zwierząt popływają z delfinami, od-
krywców zaprosimy na trekking do wodospa-
dów Les Sept Cascades. 
Ciepłe wody Oceanu Indyjskiego to cudowne 
miejsce na leniwe popołudnie spędzone na kata-
maranie, ale również na odkrywanie podwodnego 
świata raf koralowych czy zatopionych statków. 
Wędkarzy zapraszamy na połowy olbrzymich 
merlinów i dorodnych bonito. Przy odrobinie 
szczęścia można tu także złowić zielonozłotą 
rybę-delfin.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na Mauritius (z przesiadką w jed-
nym z portów europejskich), transfery: lotnisko 
- hotel - lotnisko, program jw., opłaty lotnisko-
we, zakwaterowanie w hotelu (w zależności od 
wybranego terminu - 7 lub 14 dób hotelowych), 
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
pilota - opiekuna grupy podczas zwiedzania, 
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
opcjonalnych dla chętnych (jak w opisie), do-
datkowych posiłków i napojów oraz innych wy-
datków osobistych. Koszt uczestnictwa w pro-
gramie (opłata na miejscu), w tym bilety wstępu, 
przewodnicy, napiwki wynosi ok. 170 EUR/os.

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

Tarisa Resort & Spa 
***

od 2749 zł

Le Meridien Ile Maurice 
*****

od 3799 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6820 zł

Mauritius, jak napisał Mark Twain, 
„został stworzony zanim powstał Raj 
i posłużył jako model do jego budo-
wy”. Ten tropikalny raj oferuje lśnią-
ce plaże, błękitne laguny, kolorowy 
podwodny świat, piękne krajobrazy 
z bujną roślinnością i różnorodność 
przemieszanych ras i kultur. 
Wybierz się na rajskie wakacje!

Agnieszka Płachta
Pilot wycieczek Rainbow

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.10 - 08.11 6820 9299

06.11 - 15.11 6970 9499

13.11 - 22.11 6899 9399

20.11 - 29.11 6820 9299

08.01 - 17.01 6899 9399

15.01 - 24.01 6820 9299

22.01 - 31.01 6899 9399

29.01 - 07.02 6899 9399

05.02 - 14.02 6899 9399

12.02 - 21.02 6820 9299

19.02 - 28.02 6820 9299

26.02 - 07.03 6820 9299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6849 

Cena za dziecko już od 5699 

Dopłata za pok. 1 os. od 5429 

Kod imprezy: MRB

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
do Antananarywy z przesiadką w jednym z por-
tów europejskich. Zakwaterowanie w hotelu, 
lekka kolacja.
 Dzień 2  Wczesny wyjazd (pakiety śniadanio-
we) w kierunku południowym do Antsirabe przez 
typowy krajobraz gór i wschodnio-malgaski, 
bujny las deszczowy. Po drodze mijać będziemy 
wioski z typowymi trano gasy - domami lokal-
nej ludności charakterystycznymi dla centralnej 
części wyspy, położonymi wśród licznych, ma-
lowniczych pól ryżowych, kaskadowo ułożonych 
na zboczach. Miasto Antsirabe jest znane jako 
najchłodniejsze miejsce na Madagaskarze. Na-
zywane jest malgaskim Vichy, ze względu na 
znajdujące się tam wody termalne. Zobaczymy 
Kolumnę Niepodległości, kolonialny dworzec ko-
lejowy, skąd niegdyś wyjeżdżał słynny viko-viko 
wynalazek firmy Micheline (krzyżówka autobusu 
z pociągiem). Ze względu na dużą ilość i różno-
rodność ryksz znane jest również jako malgaską 

stolicą ryksz. W trakcie zwiedzania możliwość 
przejażdżki słynnym „puss puss”, rykszą cią-
gniętą przez człowieka. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu w ok. Ranomafana. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wizyta w Parku Naro-
dowym Ranomafana - wpisanym na listę UNE-
SCO w ramach lasów deszczowych Atisinanana. 
Jego teren stanowią wilgotne lasy równikowe. 
Powodem objęcia ochroną tego obszaru, było 
odkrycie w 1986 roku uznawanego już za pra-
wie całkowicie wymarły gatunku lemura maki 
złoty. Występowanie tego zwierzęcia jest ściśle 
związane z obecnością specyficznych gatunków 
bambusów o dużej zawartości cyjanku, którego 
dzienna dawka z pożywienia tego lemura jest 
zabójcza dla innych zwierząt. Na terenie parku 
występuje 11 innych endemicznych gatunków 
lemurów, najczęściej widzianymi są: maki rudy, 
wari, lepilemur drobnozębny, sifaka diademo-
wa, lemur brązowy i lemuria rdzawoczelna. Spo-
tkać można też tenreka - kretojeża - niewielkie 
owadożerne zwierzątko; oraz 12 gatunków 
kameleonów, w tym jednego z największych 
przedstawicieli tego rodzaju - kameleona 

lamparciego oraz najmniejszego - kameleona 
karłowatego (brookesia micra). Kameleon to 
wyjątkowy gad, który słynie ze zdolności chwy-
tania ofiar językiem dwukrotnie dłuższym niż 
jego ciało oraz możliwości zmiany barwy pod 
wpływem natężenia światła, temperatury, co 
jest formą komunikacji z  innymi osobnikami, 
wbrew obiegowej opinii nie jest to związane 
z chęcią upodobnienia do otoczenia. Przejazd 
w okolice Parku Narodowego Isalo. Obiadoko-
lacja i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wizyta w Parku Naro-
dowym Isalo, który jest najczęściej odwiedza-
nym parkiem na Madagaskarze, utworzonym 
w  1962  r. i  obejmującym ponad 80 tys. ha. 
Podczas spaceru po parku (ok 2,5 - 3,5 godz.) 
przepięknym kanionem uformowanym z pia-
skowców, wyrzeźbionym przez deszcz, wiatr 
i słońce, będziemy wypatrywać lemurów katta, 
sifaki, lemura brązowego i lemurka myszatego. 
W Isalo występują również różne przykłady en-
demicznej fauny i flory: iguany, jaszczurki, kame-
leony, żółwie, a także pachypodium, aloesy i ży-
woródki. Na terenie parku proponujemy kąpiel 
w naturalnym basenie u podnóża Wodospadu 
Nimf. W drodze do rezerwatu Zombitse, mijać 
będziemy miasteczko Ilakaka, które od 1998 
uchodzi za światową stolicę szafirów, ze względu 
na odkryte tam ich największe złoża. W rezerwa-
cie zobaczymy niesamowite baobaby, z których 
słynie Madagaskar oraz endemiczną dla tego re-
gionu florę i faunę. Teren parku obejmuje suchy 
las, bagna oraz sawannę. Powodem założenia 
parku była wyjątkowa różnorodność biologiczna, 
a przede wszystkim występowanie dużej liczby 
rzadko spotykanych gatunków ptaków np. ma-
dagaskarniczka reliktowego. W parku możemy 

spotkać zagrożony wyginięciem gatunek lemura 
sifaka. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Parku 
Narodowego Isalo. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd w kierun-
ku Fiaranantsoa. Po drodze zatrzymamy się 
w lokalnej wiosce ludności Bara lub Betsileo. 
Zobaczymy jak żyją na co dzień mieszkańcy za-
chodniej części wyspy. Następnie odwiedzimy 
rezerwat Anja, gdzie obserwować będziemy le-
mura katta jednego z najbardziej rozpoznawal-
nych gatunków, wyróżniającego się naziemnym 
trybem życia i charakterystycznym ubarwieniem 
ciała i ogona. Lemur katta został wypromowany 
przez bohatera cyklu filmów anonimowanych 
Madagaskar - popularnego króla Juliana. Tu 
również możliwość obserwowania różnych 
gatunków kameleona, w tym brookesia, czyli 
liścioleon rogaty, do złudzenia przypominający 
suchy liść. Po południu przejazd, gdzie od cza-
sów kolonialnych jest uprawiana winorośl. Tra-
dycja produkcji wina jest kontynuowana przez 
Malgaszy do dnia dzisiejszego, specjalnością 
jest wino szare. Możliwość obejrzenia lokalnej 
winnicy, degustacji i zakupu wina Obiadokola-
cja i nocleg w ok. Fianaratsoa (Trasa ok. 300 km)
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do stolicy wyspy Antananarivo. Po drodze za-
trzymamy się w malowniczej miejscowości Am-
bositra, która słynie z wyrobów z drewna. Do 
wyrobu praktycznych misek, skrzynek i szachów 
oraz ozdobnych figurek używają najczęściej 
drewna palisandrowego. Czas na zakupy lokal-
nego rękodzieła, z którego słynie Madagaskar. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Antananarivo 
(Trasa ok. 400 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do stolicy 
Antananarivo. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy 

W programie: Madagaskar - czerwona wyspa• Antananarywa • Andasibe - kraina Indris • największe kameleony świata • baobaby 

• Park Isalo - dom lemura katta, sifaka i lemura brązowego • WAKACJE NA MAURITIUSIE • przelot między wyspami w cenie

Madagaskar – W rytmie mora, mora 

MADAGASKAR

MAURITIUS

Mozambik

Antananarywa

Antsirabe

Ambositra

P.N.Andasibe-Mantadia

Moramanga

Fianarantsoa
Sahambavy

Zombitse

Ranomafana

Anja

P.N.
Isalo

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

16
dni
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od ulicy nazwanej na cześć Maurycego Beniow-
skiego, który był kolonizatorem Madagaskaru 
z ramienia armii francuskiej. Wjazd na wzgórze 
królewskie, górujące nad miastem ze wspaniałym 
panoramicznym widokiem na stolicę i okalające ją 
wzgórza. Tam znajduje się najbardziej charaktery-
styczny i znany budynek - Rova -Pałac Królowej, 
wpisany na listę UNESCO. Pagórkowata okolica, 
w której leży Tana (potocznie Antananarivo) jest 
pełna kontrastów. Czerwone, gliniane domy, ko-
ścioły na szczytach wzgórz, kręte uliczki i gwarne 
stragany, stojące naprzeciw nowoczesnych bu-
dynków i sklepów sprawiają, że Antananarivo jest 
jedną z najciekawszych stolic Afryki. Odwiedzimy 
też lokalny market Analakely - do 1997, kiedy to 
władze miasta zabroniły handlarzom rozkłada-
nia kramów na ulicy, okrzyknięty był największym 
targowiskiem na świecie. Możliwość zakupienia 
aromatycznych lasek wanilii. Przejazd do regio-
nu Andasibe. Udamy się w kierunku wschodnim 
jednym z głównych szlaków wyspy, będziemy 
oglądać typowo wyżynny krajobraz, malowniczo 
zabarwiony rudą ziemią, polami ryżowymi i ro-
ślinnością tropikalną. Po drodze miniemy miejsco-
wość Moramanga, która w 1947 r. stanowiła jeden 
z najważniejszych bastionów oporu malgaskiego 
przeciwko władzy kolonialnej Francuzów. Tego 
dnia zaproponujemy Państwu wycieczkę dodat-
kową na wyspę lemurów Vakona, gdzie można 
pogłaskać a nawet nakarmić te niesamowicie 
sympatyczne zwierzątka. Przed kolacją przerwa 
na spacer w celu podpatrywania nocnych gatun-
ków zwierząt. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg 
w regionie Andasibe (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 8  Dzień rozpoczniemy od wizyty 
w rezerwacie Voi, stanowiącego część lasów 
obszaru Andasibe. Rejony wschodnie znane są 

wśród miłośników przyrody jako Kraj Indirisów. 
Ten największy z lemurów zwany przez miejsco-
wych Babakoto - co tłumaczy się jako „Ojciec 
lub Przodek” - wyróżnia się niesamowitym 
sposobem porozumiewania się śpiewem, który 
może nieść się nawet na odległość 4 km. Lasy 
deszczowe Madagaskaru kryją ponadto jeden 
z najciekawszych gatunków chrząszcza- żyrafę 
madagaskarską. Ten niewielki owad charaktery-
zuje się wydłużonym przedpleczem (niby-szyją) 
i czerwonym ubarwieniem pokryw skrzydeł. Po 
południu transfer na lotnisko i lot na Mauritius. 
Transfer do hotelu.
 Dzień 9-14  Pobyt na Mauritiusie. Czas na 
wypoczynek, kąpiele słoneczne i morskie oraz 
wycieczki fakultatywne. 
 Dzień 15  Wykwaterowanie z hotelu i trans-
fer na lotnisko (dokładne godziny zbiórki poda 
rezydent Rainbow na miejscu).
 Dzień 16  Przylot do Polski według rozkładu.
Uwagi do programu
- Kolejność realizacji punktów programu może 
ulec zmianie lub odwróceniu.
- Szczepienia: nie są wymagane. Zaleca się 
szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu A i typu B, durowi brzusznemu 
oraz błonicy i tężcowi. Należy zabrać repelenty.
Program ten rekomendujemy osobom, które 
chcą poznać prawdziwą Afrykę. Będziemy się 
poruszać po terenach, gdzie infrastruktura 
hotelowa oraz warunki drogowe będą bardzo 
odmienne od europejskich. Mogą zdarzyć się 
przerwy w dostawie prądu. Masowa turystyka 
w tej części Świata praktycznie nie istnieje, do-
cierają tu tylko nieliczni podróżnicy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele/Logde o  standar-

dzie **/*** - (7 rozpoczętych dób hotelowych). 
Lodge położone na terenach lub w  pobliżu 
parków narodowych (możliwe zakwaterowanie 
w lodgach namiotowych). Pokoje: we wszyst-
kich hotelach wyposażone w łazienki, często 
mini bar (płatny dodatkowo) i TV. Większość 
hoteli posiada klimatyzowane pokoje. Hotele 
na objeździe nie mają klasyfikacji turystycznej. 
Pokoje wyposażone są w podstawowe wygody: 
łazienkę, czystą wypraną pościel, świeże ręczni-
ki, mydło, papier toaletowy, toaleta (kompakt) 
w stylu europejskim.
Część pobytowa. Zakwaterowanie w hotelu 
o standardzie *** z wyżywieniem all inclusive 
np. Casuarina Resort & Spa, Tarisa Resort & Spa 
lub inne. Pokoje wyposażone w łazienki, TV-

-sat, telefon, klimatyzację, sejf (często płatny 
dodatkowo).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Antananarywy i do Warszawy 
(z przesiadką w jednym z portów europejskich), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach, 
14 rozpoczętych dób hotelowych (7 na Madaga-
skarze i 7 na Mauritiusie), wyżywienie: śniadanie 
i obiadokolacje na Madagaskarze, all inclusive 
na Mauritiusie, przelot międzynarodowy Ma-
dagaskar-Mauritius, transfery busem, opiekę 
polskiego pilota, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztu wizy 
(ok. 35 EUR/os.), biletów wstępu do zwiedza-
nych obiektów, opłaty na napiwki dla lokalnych 
przewodników, kierowców, bagażowych, kelne-
rów etc. (łącznie bilety wstępu i napiwki płatne 
pilotowi jako pakiet ok. 210 EUR/os.), dodat-
kowych posiłków i napoi, wycieczek lokalnych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
i musi posiadać minimum jedną wolną stronę.
Wiza na Madagaskar. Wyrobienie wizy na okres 
30 dni kosztuje ok 35 EUR. Wyrabia się ją po 
przylocie na lotnisku w Antananarywie.

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

CENA OD

9598 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

13.10 - 27.10 10829 14790

22.10 - 05.11 9690 13069

29.10 - 12.11 10369 14169

03.11 - 17.11 10869 14840

12.11 - 26.11 10469 14319

19.11 - 03.12 10769 14719

26.11 - 10.12 10229 13990

11.01 - 25.01 9898 13540

18.01 - 01.02 9598 13140

25.01 - 08.02 10469 14319

02.02 - 16.02 10469 14319

09.02 - 23.02 10469 14319

16.02 - 02.03 10369 14169

25.02 - 11.03 10369 14169

04.03 - 18.03 10369 14169

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9598 

Dopłata za pok. 1 os. od 669 

Madagaskar - czwarta co do 
wielkości wyspa na świecie, nadal 
pozostaje tajemnicą dla nauki. Fas-
cynuje różnorodnością ,wierzeniami 
w niewidzialnych ludzi „Kalanuri” 
oraz statusem pomostu między Azją 
i Afryką. Kraj kontrastów, przypraw, 
kolorów i urzekającej przyrody. 
Spotkacie tu lemury, kameleony 
i zobaczycie majestatyczne baobaby.

Magdalena Szczepańska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: MAM

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
na Madagaskar z przesiadką w jednym z portów 
europejskich. Zakwaterowanie w hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy An-
tananarivo rozpoczniemy od ulicy Maurycego 
Beniowskiego, który był kolonizatorem Mada-
gaskaru z  ramienia armii francuskiej. Wjazd 
na wzgórze królewskie, górujące nad miastem 
ze wspaniałym panoramicznym widokiem na 
stolicę i okalające ją wzgórza. Tam znajduje się 

najbardziej charakterystyczny i znany budynek 
- Rova - Pałac Królowej, wpisany na listę UNE-
SCO. Odwiedzimy też lokalny market Analakely 
okrzyknięty niegdyś największym targowiskiem 
na świecie. Oprócz oryginalnego rękodzielnic-
twa, będzie na pewno możliwość zakupu cie-
kawych przypraw, w tym cennej wanilii. Kolacja 
w hotelu i nocleg.
 Dzień 3  Wczesny wyjazd (pakiety śniada-
niowe) w kierunku południowym do Antsirabe 
przez typowy krajobraz gór i wschodnio-mal-
gaski, bujny las deszczowy. Po drodze mijać bę-
dziemy wioski z typowymi trano gasy - domami 

lokalnej ludności charakterystycznymi dla cen-
tralnej części wyspy, położonymi wśród licznych, 
malowniczych pól ryżowych, kaskadowo ułożo-
nych na zboczach. Miasto Antsirabe nazywane 
jest malgaskim Vichy, ze względu na znajdujące 
się tam wody termalne. Zobaczymy Kolumnę 
Niepodległości, kolonialny dworzec kolejowy, 
skąd niegdyś wyjeżdżał słynny viko-viko wy-
nalazek firmy Micheline (krzyżówka autobusu 
z pociągiem). Ze względu na dużą ilość i różno-
rodność riksz znane jest również jako malgaska 
stolica riksz. W trakcie zwiedzania przejażdżka 
słynnym „puss puss”, rikszą ciągniętą przez 

człowieka. Obiadokolacja i  nocleg w  hotelu 
w ok. Ranomafana. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wizyta w Parku Na-
rodowym Ranomafana - wpisanym na listę 
UNESCO w ramach lasów deszczowych Atisi-
nanana. Na terenie parku występuje 11 różnych 
endemicznych gatunków lemurów, najczęściej 
widzianymi są: maki rudy, wari, lepilemur drob-
nozębny, sifaka diademowa, lemur brązowy i le-
muria rdzawoczelna. Spotkać można też tenreka 
- kretojeża - niewielkie owadożerne zwierzątko; 
oraz 12 gatunków kameleonów, w tym jednego 
z największych przedstawicieli tego rodzaju - 

W programie: Antananarywa - stolica Madagaskaru • jezioro Ampitabe • największe lemury Indris i kameleony olbrzymie • lemury Aye Aye 

• bogactwo lasów deszczowych • wypoczynek na czerwonej wyspie
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kameleona lamparciego oraz najmniejszego 
- kameleona karłowatego. Przejazd w okolice 
Parku Narodowego Isalo. Obiadokolacja i noc-
leg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wizyta w Parku Naro-
dowym Isalo, który jest najczęściej odwiedza-
nym parkiem na Madagaskarze, utworzonym 
w 1962 r. i obejmującym ponad 80 tys. ha. Pod-
czas spaceru po parku niezwykle malowniczym 
kanionem będziemy wypatrywać lemurów kat-
ta, sifaki, lemura brązowego i lemurka myszate-
go. Na terenie parku proponujemy kąpiel w na-
turalnym basenie u podnóża Wodospadu Nimf. 
W drodze do rezerwatu Zombitse, mijać będzie-
my miasteczko Ilakaka, które od 1998 uchodzi 
za światową stolicę szafirów, ze względu na 
odkryte tam ich największe złoża. W rezerwa-
cie zobaczymy niesamowite baobaby, z których 
słynie Madagaskar oraz endemiczną dla tego 
regionu florę i faunę. Powodem założenia par-
ku była wyjątkowa różnorodność biologiczna, 
a przede wszystkim występowanie dużej liczby 
rzadko spotykanych gatunków ptaków np. ma-
dagaskarniczka reliktowego. W parku możemy 
spotkać zagrożony wyginięciem gatunek lemura 
sifaka. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Parku 
Narodowego Isalo. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd w kierun-
ku Fiaranantsoa. Po drodze zatrzymamy się 
w lokalnej wiosce ludności Bara lub Betsileo. 
Zobaczymy jak żyją na co dzień mieszkańcy za-
chodniej części wyspy. Następnie odwiedzimy 
rezerwat Anja, gdzie obserwować będziemy le-
mura katta jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
gatunków - popularnego króla Juliana. Po połu-
dniu przejazd, gdzie od czasów kolonialnych jest 
uprawiana winorośl. Tradycja produkcji wina jest 
kontynuowana przez Malgaszy do dnia dzisiej-
szego, Możliwość obejrzenia lokalnej winnicy, 
degustacji i zakupu wina. Obiadokolacja i noc-
leg. (Trasa ok. 390 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do stolicy wyspy Antananarivo.  Po śniadaniu 
przejazd do Antsirabe. Po drodze zatrzymamy 
się w malowniczej miejscowości Ambositra, któ-
ra słynie z wyrobów z drewna. Czas na zakupy 
lokalnego rękodzieła, z którego słynie Madaga-
skar. Następnie odwiedzimy lokalną manufaktu-
rę, gdzie od lat rogi krów zebu przerabia się na 
przedmioty sztuki użytkowej, ale też prawdziwe 
dzieła sztuki. Obiadokolacja i nocleg w okolicy 
Antsirabe (Trasa ok. 260 km). 
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do regionu 
Andasibe. Po drodze miniemy miejscowość Mo-
ramanga, która w 1947 r. stanowiła jeden z naj-
ważniejszych bastionów oporu malgaskiego 

przeciwko władzy kolonialnej Francuzów. Przed 
kolacją przerwa na spacer w celu podpatrywania 
nocnych gatunków zwierząt. Zakwaterowanie, 
kolacja i nocleg w regionie Andasibe (Trasa ok. 
300 km).
 Dzień 9  Dzień rozpoczniemy od wizyty 
w  Parku Narodowym Analamazaotra, który 
stanowi część lasów obszaru Andasibe. Rejony 
wschodnie znane są wśród miłośników przyrody 
jako Kraj Indirisów. Ten największy z lemurów 
wyróżnia się niesamowitym sposobem poro-
zumiewania się śpiewem, który może nieść się 
nawet na odległość 4 km. Lasy deszczowe Ma-
dagaskaru kryją ponadto rzadki gatunek lemura 
sifaka diademowa oraz jeden z najciekawszych 
gatunków chrząszcza - żyrafkę madagaskarską. 
Ten niewielki owad charakteryzuje się wydłu-
żonym przedpleczem (niby-szyją) i czerwonym 
ubarwieniem pokryw skrzydeł. Fakultatywnie 
wyspa lemurów – tutaj lemury przyzwyczajone 
do kontaktu z ludźmi, chętnie podchodzą aby 
pozować do zdjęcia (dodatkowo płatne). Powrót 
do hotelu, kolacja.
 Dzień 10  Po śniadaniu będziemy kontynu-
ować podróż w kierunku wybrzeża. Przejazd do 
miejscowości Toamasina - kolonialnego miasta 
będącego zarazem znanym i największym por-
tem i punktem handlowym kraju. Centrum mia-
sta jest zbudowane na piaszczystym półwyspie, 
tworząc nadmorską promenadę. Miasto znane 
jest również z szerokich alei, wzdłuż których ro-
sną palmy oraz z kolorowego bazaru ulicznego 
Bazary Be, specjalizującego się w egzotycznych 
przyprawach oraz lokalnym rękodziele. Dalsza 
podróż w kierunku Foulpointe. Zakwaterowanie 
i obiadokolacja. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 11  Dzień wolny na odpoczynek na 
wybrzeżu. Lokalną atrakcją jest możliwość 
przepłynięcia pirogą - niewielką łódką wydrą-
żoną z pnia i napędzaną pagajem. Dla chętnych 
- proponujemy zwiedzanie lokalnego fortu, 
zbudowanego w XIX w. przez króla Radamę I, 
jako część sieci fortyfikacji broniącej wybrzeża 
(wszystkie atrakcje dodatkowo płatne). Obia-
dokolacja w hotelu. Nocleg. 
 Dzień 12  Po śniadaniu przejedziemy do Toa-
masiny, skąd wypłyniemy w kierunku rezerwatu 
Palmarium przez część kanału Pangalanes. Cały 
region to ciąg naturalnych rzek i ręcznie wyko-
panych kanałów stanowiących jedno z  naj-
większych osiągnięć inżynieryjnych Francuzów 
na Madagaskarze. Wielu podróżników uważa 
to miejsce za najpiękniejsze na Madagaskarze. 
Zakwaterowanie i nocleg w pięknym rezerwacie 
Palmarium. (Trasa ok. 50 km drogą i ok. 3 godz. 
transfer łodzią motorową).

 Dzień 13  Śniadanie a następnie oddamy się 
słynnemu malgaskiemu mora, mora, czyli po-
woli, powoli. Ponadto zwiedzimy lokalną atrak-
cję jaką jest park Palmarium. Park zamieszkuje 
6 gatunków lemurów żyjących na powierzchni 
ok. 50 ha. Po zapadnięciu zmroku wyruszymy 
łodzią na poszukiwanie kolejnego endemiczne-
go gatunku Aye Aye czyli palczaka madagaskar-
skiego. Jego cechą charakterystyczną jest długi 
palec środkowy, który służy do poszukiwania 
i wydłubywania pokarmu. Obiadokolacja i noc-
leg w rezerwacie Palmarium.
 Dzień 14  Śniadanie, powrót do Antanana-
rivo. Od rana rejs łodzią motorową do miej-
scowości Manambato (ok 14), przepłyniemy 
między innymi jezioro Rasoabe; dalej konty-
nuujemy podróż drogą lądową. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu (Trasa ok. 1 h - łodzią i 260 km 
- lądem).
 Dzień 15  Po śniadaniu wizyta na Królew-
skim Wzgórzu Ambohimanga - uznawanym za 
duchową stolicę Madagaskaru, które wpisane 
jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Wieczorem transfer na lotnisko i lot do Polski.
 Dzień 16  Przylot do Polski według rozkładu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Wycieczka nie jest rekomendowana dla osób 
słabych kondycyjnie, małych dzieci, młodzieży, 
osób cierpiących na chorobę morską oraz inne 
przewlekłe choroby. Prosimy o zabranie nie-
wielkich, wygodnych do przenoszenia bagaży, 
wygodnych ubrań wraz z  nakryciem głowy, 
kremów z wysokim filtrem. Niniejszy program 
obejmuje zwiedzanie miejsc niekomercyjnych, 
w związku z tym niektóre punkty programu mo-
żemy realizować z podziałem na mniejsze grupy. 
Wschodni Madagaskar to jeden z najrzadziej od-
wiedzanych przez turystów kraj świata. Wszyst-
kie drogi na wyspie są w złym stanie technicz-
nym. Madagaskar cechuje przede wszystkim 
dziewicza przyroda, w większości miejsc nie 
tknięta cywilizacją w rozumieniu rozwoju za-
chodniego świata. Hotele na objeździe nie mają 
klasyfikacji turystycznej. Pokoje wyposażone są 
w podstawowe wygody: łazienkę, czystą po-
ściel, ręczniki, mydło, papier toaletowy, toalety 
(kompaktu) w stylu europejskim. Hotele mogą 
nie posiadać klimatyzacji.
HOTELE
Hotele/Logde o standardzie *** - Lodge po-
łożone na terenach lub w  pobliżu parków 
narodowych. Pokoje: we wszystkich hotelach 
wyposażone w łazienki, często mini bar (płat-
ny dodatkowo) i TV. Większość hoteli posiada 
klimatyzowane pokoje.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Antananarywy i do Warszawy 
(z przesiadką w jednym z portów europejskich), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
lub lodgach o standardzie ***, 14 rozpoczętych 
dób hotelowych (wyżywienie: śniadania i obia-
dokolacje), transfery busem, opiekę polskiego 
pilota, program turystyczny j.w. oraz ubezpie-
czenie TU Europa (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztu wizy 
(ok 35 EUR/os), biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, obowiązkowej opłaty na napiwki dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych, kelnerów etc. (łącznie bilety wstępu i na-
piwki płatne pilotowi jako pakiet ok. 245 EUR/
os), dodatkowych posiłków i napoi, wycieczek 
lokalnych. 
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
i musi posiadać minimum jedną wolną stronę.
Wiza na Madagaskar. Wyrobienie wizy na okres 
30 dni kosztuje ok 35 EUR. Wyrabia się ją po 
przylocie na lotnisku w Antananarywie. 
Szczepienia nie są wymagane. Zaleca się 
szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu A i typu B, durowi brzusznemu 
oraz błonicy i tężcowi. Należy zabrać repelenty.

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

CENA OD

7970 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

27.09 - 12.10 7970 10220

13.10 - 28.10 8649 11670

22.10 - 06.11 8949 12070

27.10 - 11.11 8749 11930

10.11 - 25.11 8320 11220

21.11 - 06.12 8749 11930

05.12 - 20.12 8920 12020

11.01 - 26.01 8099 10920

18.01 - 02.02 8370 11420

25.01 - 09.02 8649 11799

09.02 - 24.02 8649 11799

23.02 - 10.03 8649 11799

09.03 - 24.03 8649 11799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8270 

Dopłata za pok. 1 os. od 700 

Kod imprezy: MAX

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
na Madagaskar z przesiadką w jednym z portów 
europejskich. Zakwaterowanie w hotelu
 Dzień 2  Po śniadaniu, przejazd do regionu 
Andasibe. Tym razem, jednym z głównych szla-
ków wyspy, udamy się w kierunku wschodnim, 
będziemy podziwiać typowo wyżynny kra-
jobraz, malowniczo zabarwiony rudą ziemią, 
polami ryżowymi i roślinnością tropikalną. Po 

drodze miniemy miejscowość Moramanga, która 
w 1947 r. stanowiła jeden z najważniejszych ba-
stionów oporu malgaskiego przeciwko władzy 
kolonialnej. Nocleg i kolacja w okolicy Andasibe.
 Dzień 3  Po śniadaniu rozpoczniemy wizy-
tę w Parku Narodowym Analamazaotra, który 
stanowi część lasów obszaru Andasibe. Rejony 
wschodnie znane są wśród miłośników przyrody 
jako Kraj Indirisów. Ten największy z lemurów 
zwany przez miejscowych Babakoto, co tłuma-
czy się jako „Ojciec” lub „Przodek” - wyróżnia 
się niesamowitym sposobem porozumiewania 

poprzez śpiew, który może nieść się nawet na 
odległość 4 km. Lasy deszczowe Madagaskaru 
kryją ponadto rzadki gatunek lemura Sifaka 
diademowa (Propithecus diadema) oraz jeden 
z najciekawszych gatunków chrząszcza- żyrafkę 
madagaskarską. Ten niewielki owad charaktery-
zuje się wydłużonym przedpleczem (niby-szy-
ją) i czerwonym ubarwieniem pokryw skrzydeł. 
Udamy się również na wyspę lemurów - tutaj 
lemury przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi, 
chętnie podchodzą, aby pozować do zdjęcia 
(dodatkowo płatne). Powrót do hotelu, kolacja.
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjedziemy w kie-
runku Antanarywy. Zwiedzanie stolicy roz-
poczniemy od ulicy Maurycego Beniowskiego, 
Polaka, któremu rząd francuski zlecił 
skolonizowanie wyspy. Wjazd na 
wzgórze królewskie, górujące 
nad miastem ze wspania-
łym panoramicznym wi-
dokiem na stolicę i oka-
lające ją wzgórza. Tam 
znajduje się najbardziej 
charakterystyczny i znany 
budynek - Rova - Pałac Kró-
lowej, wpisany na listę UNESCO. 
Pagórkowata okolica, w której leży 
Tana (potoczna nazwa dla Antananarivo) jest 
pełna kontrastów. Czerwone, gliniane domy, 
liczne kościoły, kręte uliczki, tare samochody 
i gwarne stragany, stojące w sąsiedztwie no-

woczesnych budynków i sklepów sprawiają, że 
Antananarivo jest jedną z najciekawszych stolic 
Afryki. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
 Dzień 5  Śniadania, transfer na lotnisko 
i  przelot do Diego Suarez, najważniejszego 
miasta północnego Madagaskaru. Diego Suarez 
rozwinęło się dzięki handlowi prowadzonemu 
głównie przez Arabów i Europejczyków. Miasto 
położone jest w rozległej zatoce uważanej za 
drugi, po Rio, największy naturalny port morski. 
W 1942 właśnie tutaj prowadzone były główne 
działania wojenne, znane w historii jako bitwa 
o Madagaskar. Charakterystycznym elementem 
krajobrazu zatoki jest słynna „Pain du Sucre” - 
cukrowy bochenek, stożkowa góra, wyrastają-

ca prosto z wody na wysokość 120 
m. Podczas zwiedzania miasta 

przejdziemy ulicą Colbert, 
z kolonialną zabudową wy-

korzystana na sklepy, bary 
i restauracje, odwiedzimy 
plac Joffre z  pięknym 
widokiem na zatokę Pain 

du Sucre. Obiadokolacja, 
nocleg

 Dzień 6  Po śniadaniu wy-
cieczka do Parku Narodowego Monta-

gne d’Ambre, oddalonego od Diego Suarez o ok. 
30 km. Jest to jeden z najstarszych obszarów 
chronionych Madagaskaru, utworzony w 1958 
roku, który zarazem jest jednym z najbardziej 

W programie: Madagaskar kraina lemurów sifaka, katta, brązowego, czarnego i koroniastego • Antananarywa • Andasibe - kraina Indrisów 

• endemiczna żyrafa madagaskarska • Diego Suarez i Pain du Sucre • krajobraz jak z Marsa - PN Red Tsingi • największe kameleony świata 

• baobaby • Plaża Andilana na rajskiej wyspie Nosy Be • przeloty lokalne w cenie

Madagaskar – Oko w oko z Babakoto 
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zróżnicowanych biologicznie obszarów wyspy 
(75 gatunków ptaków i 25 gatunków ssaków). 
Park znany jest z licznych jezior wulkanicznych 
i  malowniczych wodospadów, występują tu 
także liczne endemiczne rośliny i zwierzęta. Na 
szczególną uwagę zasługują kameleony, których 
jest tu aż 11 rodzajów. Wśród nich, znaleźć moż-
na jednego z najmniejszych przedstawicieli tego 
gatunku, który swoim wyglądem przypomina 
suchy, brązowy liść. Spacer po parku w poszu-
kiwaniu interesujących okazów flory i fauny. Na-
stępnie przejazd do Czerwonych Tsingi, bajecz-
nych form geologicznych powstałych w wyniku 
postępującej erozji a przywodzących na myśl 
krajobraz rodem z Marsa. Przejazd w okolice 
PN Ankarana, zakwaterowanie i obiadokolacja. 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Parku 
Narodowego Ankarana słynącego z  malow-
niczych formacji skalnych znanych pod na-
zwą Tsingi. Niesamowity krajobraz powstał 
w  wyniku rozpuszczania wapienia przez 
kwaśne deszcze związane z  prehistoryczną 
aktywnością tutejszych wulkanów. Park został 
utworzony w 1956 r. i rozciąga się na obszarze 
ponad 18 000 ha. Spotkać tam można m.in. 
40 gatunków gadów i 10 płazów w tym wiele 
endemicznych dla tego regionu (np. 54 gatun-
ków ptaków). Gęste lasy rezerwatu stanowią 
idealne warunki do życia dla tutejszej populacji 
lemurów: w tym koroniastego (eulemur corona-
tus), brązowego czy widłogłówki. Dodatkowo 
w parku zobaczyć można majestatyczne ba-
obaby. Ostre formy, liczne jaskinie, endemiczna 
roślinność i  ciekawy szlak prowadzący miej-
scami przez zawieszone nad kanionem mosty 
gwarantują niezapomniane wrażenia i szansę 
na zrobienie niepowtarzalnych zdjęć. Zakwate-
rowanie i obiadokolacja w okolicach Ambanja. 
(Trasa ok. 140 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Anki-
fy skąd łodzią motorową przeprawimy się na 
wyspę Nosy Be. Malgaską nazwę tłumaczy się 
jako „duża wyspa” i faktycznie jest największą 
wyspą…u wybrzeży wyspy. Stanowi popularny 
kierunek wypoczynkowy dla turystów z zagrani-
cy, jak i samych Malgaszy szczególnie ze względu 
na swoje liczne piaszczyste plaże i życie nocne. 
Z portu w Hell Vill do którego przypłyniemy, 
rozpoczniemy objazd orientacyjny po wyspie. 
Powierzchnia Nosy Be wynosi 321 km² a główna 
droga wokół liczy ok. 50 km długości. Po drodze 
zobaczymy uprawy ylang-ylang, drzewa, z kwia-
tów którego wytwarza się olejki aromatyczne 
m.in. wykorzystywane przy produkcji perfum 
Chanel no 5. Wjedziemy w okolicę najwyższego 
punktu wyspy, szczytu góry Passot położonego 
na wysokości. 329 m. n.p.m. skąd rozpościera 
się widok na wybrzeże i okoliczne jeziora wulka-
niczne. Następnie udamy się na plażę Andilana 
- uznawaną za najładniejszą na wyspie. Nosy Be 
zamieszkuje endemiczny gatunek lemura czar-
nego (Eulemur macaco) oraz jedna z najmniej-
szych żab świata - Stumpffia pygmaea, która 
mieści się na paznokciu małego palca dorosłego 
człowieka. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.
 Dzień 9  Wypoczynek, dla chętnych wy-
cieczka fakultatywna podczas której odwiedzi-
my Nosy Komba - wulkaniczna wyspa, słynąca 
przede wszystkim z licznej populacji Lemurów 
czarnych, które zaciekawione chętnie podcho-
dzą do ludzi. 
 Dzień 10  Wypoczynek, dla chętnych rejs na 
małą wyspę Nosy Tanikely, gdzie będzie okazja 
posnurkować w  krystalicznie czystej wodzie 
pośród tamtejszych raf koralowych. 

 Dzień 11  Po późnym śniadaniu wykwatero-
wanie z hotelu, czas na plażowanie i ostatnie 
zakupy na wyspie. Po południu transfer na lotni-
sko i przelot do Antananarywy. Zakwaterowanie 
i obiadokolacja. 
 Dzień 12  Po śniadaniu wizyta na Królew-
skim Wzgórzu Ambohimanga - uznawanym za 
duchową stolicę Madagaskaru i wpisanym na 
listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 
Miejsce to jest ważnym symbolem tożsamości 
narodowej Malgaszy. Odwiedzimy też lokalny 
market Analakely okrzyknięty niegdyś naj-
większym targowiskiem na świecie. Wieczorem 
transfer na lotnisko i lot do Polski.
 Dzień 13  Przylot do Polski według rozkładu
HOTELE
Hotele/Logde o standardzie *** - (7 rozpoczę-
tych dób hotelowych w zależności od terminu). 
Lodge położone na terenach lub w  pobliżu 
parków narodowych (możliwe zakwaterowanie 
w lodgach namiotowych). Pokoje: we wszyst-
kich hotelach wyposażone w łazienki, często 
mini bar (płatny dodatkowo) i TV. Większość 
hoteli posiada klimatyzowane pokoje.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
i musi posiadać minimum jedną wolną stronę.
Wiza na Madagaskar. Wyrobienie wizy na okres 
30 dni kosztuje ok 35 EUR. Wyrabia się ją po 
przylocie na lotnisku w Antananarywie.

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

CENA OD

12749 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.10 - 17.10 12749 17299

16.10 - 28.10 12749 17299

27.10 - 08.11 12749 17299

07.11 - 19.11 12820 17399

18.11 - 30.11 12749 17299

29.11 - 11.12 12749 17299

10.12 - 22.12 12749 17299

11.01 - 23.01 12749 17299

22.01 - 03.02 12820 17399

02.02 - 14.02 12820 17399

13.02 - 25.02 12820 17399

24.02 - 08.03 12749 17299

07.03 - 19.03 12749 17299

Dopłata za pok. 1 os. od 879 

Kod imprezy: MAN

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot 
na Madagaskar z przesiadką w jednym z portów 
eurpoejskich. Zakwaterowanie w hotelu.
 Dzień 2  Po śniadaniu przejazd do Antsira-
be, ze względu na występujące tam wody ter-
malne nazywane „,malgaskim Vichy”. Pięknie 
położone na centralnej wyżynie zabudową 
z początków XX wieku przywodzi na myśl czasy 

kolonialne. Miejsce znane jest również jako sto-
lica puss puss, czyli ciągniętej przez człowieka 
rikszy. Właśnie w taki sposób, spierając lokalną 
przedsiębiorczość będziemy zwiedzali centrum 
miasta (płatne dodatkowo ok. 3 EUR/os.). Po 
drodze zatrzymamy się również w słynącym 
z wyrobów z aluminium Ambatolampy gdzie 
odwiedzimy lokalną kuźnie. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 3  Z rana wyjeżdżamy w  kierunku 
zachodnim do położonej nad Kanałem Mozam-
bickim Morondavy. Opuszczamy tereny zajęte 

przez mieszkańców wyżyn Madagaskaru, grupę 
Merina, i wjeżdżamy na tereny nizinne zdomino-
wane przez czarnoskórych mieszkańców wyspy, 
słynących z waleczności - Sakalavów. Krajobraz 
wyżynny z polami ryżowymi przechodzić będzie 
w obszary suche z roślinnością zdominowaną 
przez sukulenty, w  tym baobaby. Po drodze 
miniemy miejscowość Miandrivazo - osadę 
portową nad rzeką Mahajilo - uważaną za jedno 
z najgorętszych miejsc na wyspie. Wieczorem 
dojazd do hotelu w Morondavie, zakwaterowa-

nie i kolacja. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu spacer po mieście. Za-
poznamy się z urokami dawnej stolicy królestwa 
Sakalavów. Zobaczymy jak wygląda codzienne 
życie lokalnej społeczności rybackiej, gdzie czas 
płynie powoli, ludzie są życzliwi a my będziemy 
mieli okazję doświadczyć malgaskiego „mo-
ra-mora” - filozofii, która wyklucza pośpiech. 
Tego dnia autobus zamieniamy na auta 4x4 
którymi będziemy kontynuowali przejazd po-
przez malgaski off road. Po południu, słynną 

W programie: Antananarywa - stolica Madagaskaru • Aleja Baobabów • Tsingi de Bemaraha • największe lemury Indris i kameleony olbrzymie 

• Palczak madagaskarski - Aye Aye • bogactwo lasów deszczowych • wypoczynek na czerwonej wyspie

Madagaskar – W alei baobabów 
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aleją baobabów, jedynym miejscu na Świecie 
gdzie drzewa te rosną w takim zagęszczeniu 
i wzdłuż głównej drogi. Baobaby to potężne 
i długowieczne sukulenty, które po zrzuceniu 
liści w porze suchej przypominają drzewa posa-
dzone do góry korzeniami. Spośród wszystkich 
9 gatunków baobabów, 6 występuje wyłącznie 
na Madagaskarze i w przeciwieństwie do reszty 
Świata, tutejsze zapylane mogą być przez nocne 
gatunki lemurów. Ponieważ słynna aleja znajduje 
się przy głównym szlaku prowadzącym na pół-
noc, będziemy mieli okazję zrobić niewiarygodne 
zdjęcia o różnej porze dnia, przy zmieniającym 
się świetle. Zakwaterowanie w okolicy Rezerwatu 
Kirindy - wyodrębnionego z części lasu zrzuca-
jącego liście w porze suchej z licznymi okazami 
lokalnej flory i fauny przystosowanej do sezono-
wych opadów deszczu. Po zmroku pójdziemy na 
spacer w celu poszukiwania nocnych gatunków 
lemurów w tym najmniejszego Lemura mysiego. 
Ponadto szansa spotkania kameleonów i zagro-
żonego wyginięciem Hypogeomys antimena 
- malgaskiego, szczura giganta, przypominają-
cego wyglądem kangura oraz Fossy - najwięk-
szego drapieżnego ssaka na wyspie, polującego 
na lemury. Kolacja na terenie lodży.
 Dzień 5  Tego dnia kontynuujemy przejazd 
na pn. do Bekopaka - bazy do zwiedzania Tsingi 
de Bemaraha. Po drodze krajobraz z dominu-
jącymi baobabami i dwie przeprawy rzeczne 
w tym przez rzekę Tsiribihina - miejsce pocho-
dzenia Sakalavów - uznawanej za najbardziej 
waleczną grupę etniczną na Madagaskarze. 
Przyjazd do hotelu wieczorem. (Trasa 190 km).
 Dzień 6  Dzień na eksplorację parku Tsigny 
de Bemaraha obejmującego krasowe formy 
wapienne w postaci ostrych szczytów, lasów 
kamiennych igieł i  widowiskowego kanionu 
rzeki Manambolo. Dziewicze lasy, mangrowe 
zarośla i jeziora tworzą tu siedliska rzadkich ga-
tunków lemurów i ptaków. W 1990 roku obszar 
został wpisany na Listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. 
Jest to jedno z najbardziej unikatowych miejsc 
na ziemi gdzie obok niezwykłych krajobrazów 
podziwiać będziemy m.in. „tańczącą sifakę” - 
białego lemura którego ludność lokalna uznaje 
za przynoszącego szczęście. Po spacerze powrót 
do hotelu na kolację.
 Dzień 7  Po śniadanie kontynuacja eks-
ploracji parku, podczas której czeka nas też 
krótka przejażdżka po wąwozie Manambolo, 
gdzie można zobaczyć wykute w klifach groby 
pierwszych osadników Madagaskaru - Vazimba. 
Reszta dnia wolna
 Dzień 8  Po śniadaniu powrót do Morondava. 
Po drodze zatrzymamy się przy „zakochanych 

baobabach” monumentalnych drzewach splą-
tanych w miłosnym uścisku. (Trasa 235 km).
 Dzień 9  Przelot do stolicy. Z lotniska udamy 
się w kierunku wschodnim jednym z głównych 
szlaków wyspy, będziemy oglądać typowo 
wyżynny krajobraz, malowniczo zabarwiony 
rudą ziemią, polami ryżowymi i  roślinnością 
tropikalną. Po drodze miniemy miejscowość 
Moramanga, która w 1947 r. stanowiła jeden 
z najważniejszych bastionów oporu malgaskie-
go przeciwko władzy kolonialnej Francuzów. 
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w regionie 
Andasibe. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 10  Dzień rozpoczniemy od wizyty 
w  Parku Narodowym Analamazaotra, który 
stanowi część lasów obszaru Andasibe. Rejony 
wschodnie znane są wśród miłośników 
przyrody jako Kraj Indirisów. Ten 
największy z lemurów zwany 
przez miejscowych Babakoto 
- co tłumaczy się jako „Oj-
ciec lub Przodek” - wyróż-
nia się niesamowitym spo-
sobem porozumiewania 
się śpiewem, który może 
nieść się nawet na odległość 
4  km. Lasy deszczowe Ma-
dagaskaru kryją ponadto rzadki 
gatunek lemura Sifaka diademowa (Pro-
pithecus diadema) oraz jeden z najciekawszych 
gatunków chrząszcza - Żyrafkę madagaskarską. 
Ten niewielki owad charakteryzuje się wydłu-
żonym przedpleczem (niby-szyją) i czerwonym 
ubarwieniem pokryw skrzydeł. Fakultatywnie 
wyspa lemurów - tutaj lemury przyzwyczajone 
do kontaktu z ludźmi, nie zawahają się wskoczyć 
na głowę w celu zdobycia banana(!) - szansa 
na super zdjęcia (dodatkowo płatne). Powrót 
do hotelu, kolacja.
 Dzień 11  Po śniadaniu będziemy kontynu-
ować podróż w kierunku wybrzeża. Po drodze 
podziwiać będziemy bujne lasy wyżyn i wy-
brzeża malgaskiego. Na pierwszy plan wybija 
się słynne „palma podróżników” czyli Pielgrzan 
madagaskarski o charakterystycznym kształcie 
przypominającym wachlarz, który malgaskie 
linie lotnicze wybrały jako swój symbol. Tam-
tejszy region obfituje w  egzotyczne drzewa 
owocowe –liczi, drzewo bochenkowe o najwięk-
szych owocach na świecie oraz papaja, mango 
i graviola. W miejscowości Manambato autobus 
zamienimy na motorówkę którą wypłyniemy 
w kierunku rezerwatu Palmarium przez część 
kanału Pangalanes. Cały region to ciąg natu-
ralnych jezior i ręcznie wykopanych kanałów 
stanowiących jedno z największych osiągnięć 
inżynieryjnych Francuzów na Madagaskarze. 

Zdecydowali się oni połączyć sztucznymi kana-
łami jeziora wschodniej części wyspy pomię-
dzy miejscowością Toamasina a Farafangana 
na długości 650 km. Zakwaterowanie i nocleg 
przy rezerwacie Palmarium. (Trasa ok. 100 km 
drogą i ok. 1,5 godz. transfer łodzią motorową).
 Dzień 12  Tego dnia oddamy się słynnemu 
malgaskiemu mora, mora, czyli powoli, powoli. 
Z pewnością podczas pobytu na wyspie przy-
najmniej raz usłyszymy te słowa z ust typowego 
Malgasza. Jest to swoisty rodzaj funkcjonowa-
nia rdzennych wyspiarzy. Ponadto zwiedzimy 
lokalną atrakcję jaką jest park Palmarium. Park 
zamieszkuje 6 gatunków lemurów żyjących na 
powierzchni ok. 50 ha. Po zapadnięciu zmroku 
wyruszymy łodzią na poszukiwanie kolejnego 

endemicznego gatunku Aye Aye czyli 
palczaka madagaskarskiego. Jego 

cechą charakterystyczną jest 
długi palec środkowy, któ-

ry służy do poszukiwania 
i wydłubywania pokarmu. 
Obiadokolacja i  nocleg 
w rezerwacie Palmarium.

 Dzień 13  Śniadanie, 
powrót do Antananarivo. Od 

rana rejs łodzią motorową do 
miejscowości Manambato (ok. 1,5 

h), przepłyniemy między innymi jezioro 
Rasoabe; dalej kontynuujemy podróż drogą 
lądową. Obiadokolacja i nocleg w hotelu (Trasa 
ok. 1 h - łodzią i 260 km - lądem).
 Dzień 14  Po śniadaniu wizyta na Królew-
skim Wzgórzu Ambohimanga - uznawanym za 
duchową stolicę Madagaskaru, które wpisane 
jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
jest ważnym symbolem tożsamości narodowej 
Malgaszy. Wieczorem transfer na lotnisko i lot 
do Polski.
 Dzień 15  Przylot do Polski według rozkładu.
Uwagi do programu
Program ten rekomendujemy osobom, które 
chcą poznać prawdziwą Afrykę. Będziemy się 
poruszać po terenach, gdzie infrastruktura 
hotelowa oraz warunki drogowe będą bardzo 
odmienne od europejskich. Mogą zdarzyć się 
przerwy w dostawie prądu. Masowa turystyka 
w tej części Świata praktycznie nie istnieje, do-
cierają tu tylko nieliczni podróżnicy.
HOTELE
Hotele/Logde o  standardzie *** - (8 rozpo-
czętych dób hotelowych). Lodge położone na 
terenach lub w pobliżu parków narodowych.
Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w łazienki, często mini bar (płatny dodatkowo) 
i TV. Większość hoteli posiada klimatyzowane 
pokoje. Hotele na objeździe nie mają klasyfika-

cji turystycznej. Pokoje wyposażone są w pod-
stawowe wygody: łazienkę, czystej wypranej 
pościeli, świeżych ręczników, mydła, papieru 
toaletowego, toalety (kompaktu) w stylu eu-
ropejskim.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym do Antananarywy i do Warszawy 
(z przesiadką w jednym z portów europejskich), 
przelot wewnętrzny z Morondavy do Antana-
narywy, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w  hotelach lub lodgach o  standardzie *** 
8 rozpoczętych dób hotelowych (wyżywienie: 
śniadania i obiadokolacje), transfery busem, 
opiekę polskiego pilota, program turystyczny 
j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
CP i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztu wizy 
(ok 25 EUR/os), biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, obowiązkowej opłaty na napiwki dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych, kelnerów etc. (łącznie bilety wstępu i na-
piwki płatne pilotowi jako pakiet ok. 250 EUR/
os), dodatkowych posiłków i napoi, wycieczek 
lokalnych.
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 01.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy 
i musi posiadać minimum jedną wolną stronę.
Wiza na Madagaskar. Wyrobienie wizy na okres 
30 dni kosztuje ok 35 EUR. Wyrabia się ją po 
przylocie na lotnisku w Antananarywie.

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

CENA OD

10199 zł

Kod imprezy: MAB

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.09 - 15.09 10199 13799

15.09 - 29.09 10199 13799

29.09 - 13.10 10199 13799

13.10 - 27.10 10199 13799

27.10 - 10.11 10199 13799

Dopłata za pok. 1 os. od 771 

więcej na: R.pl
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      –› Wylot z: Warszawa  
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Seszele – wyspy szczęścia! Idealne miejsce na 
rajskie i ekskluzywne wakacje – tutaj zapominamy 
o obowiązkach dnia codziennego. Urokliwe zatoczki 
z perliście białym piaskiem, krystalicznie czysta 
woda mieniąca się wszystkimi odcieniami turkusu, 
niepowtarzana fauna i flora, a także niesamowity 
podwodny świat oceanu czynią to miejsce 
prawdziwym rajskim zakątkiem!

W regionie
Mahe
Największa wyspa Seszeli, będąca centrum 
ekonomicznym kraju. Mahe, ze względu 
na swoją granitową budowę, jest górzyste 
i obfituje w piękne krajobrazy – pełno tu ma-
lowniczych zatoczek, otoczonych egzotyczną 
zielenią, a z szafirowych wód oceanu wyrastają 
różne formy skalne, nadające wyspie unikalny 
charakter.
Praslin
Druga co do wielkości wyspa Seszeli, chętnie 
odwiedzana przez turystów z całego świata. 
Znana nie tylko dzięki swoim pięknym, piasz-
czystym plażom, ale także dzięki Vallee de Mai, 
gdzie rośnie słynna palma seszelska.
La Digue
Najmniej skomercjalizowana wyspa, będąca 
ucieleśnieniem wyobrażeń o rajskich plażach 
Seszeli. Jedynym środkiem transportu na 
La Digue są rowery – to idealna propozycja 

by niespiesznym tempem zwiedzać wyspę, 
oddając się wypoczynkowi na plaży i próbując 
lokalnych przysmaków. 

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym Warszawa-Mahe-Warszawa 
z przesiadką, opłaty lotniskowe, zakwaterowa-
nie w hotelach, transfery lotnisko-hotel-lotni-
sko, wyżywienie zgodne z opisem wybranego 
hotelu, opiekę anglojęzycznego przedstawiciela 
kontrahenta na Seszelach (Klienci otrzymają 
numer telefonu kontaktowego do przedsta-
wiciela Rainbow przy odprawie na lotnisku), 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
lokalnych, zwyczajowych napiwków, posiłków 
inne niż wymienione w opisie wyżywienia przy 
każdym z hoteli, dodatkowych posiłków i napoi 
oraz innych wydatków osobistych.

Informacje ogólne 

Wiza
Polski turysta nie potrzebuje wizy wjazdo-
wej, wymagana ważność paszportu min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Na lotnisku 
podczas kontroli paszportowej otrzymuje 
się bezpłatnie stempel władz imigracyjnych, 
zezwalający na wjazd i pobyt nie przekra-
czający 90 dni. Każdy przyjeżdżający turysta 
musi mieć wcześniej wykupione miejsce 
w jednym z licznych ośrodków hotelowych 
i bilet powrotny. Powyższe warunki wizowe 
obowiązują obywateli Polski. Osoby posia-
dające inne obywatelstwo niż polskie mogą 
podlegać innym warunkom wizowym, 
w związku z tym prosimy o kontakt z Dzia-
łem Wiz Rainbow w celu weryfikacji.

Czas
+ 3 godziny w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy 
Kreolski seszelski, francuski, angielski

Waluta
Na Seszelach obowiązuje Rupia Szelska 
(SCR) dzieląca się na 100 centów. Wwożenie 
i wywożenie miejscowej waluty jest zabro-
nione. 1 USD = ok. 14 SCR, 1 PLN = ok. 4 SCR.

Elektryczność
Napięcie 220 - 240 V. Wtyczki typu an-
gielskiego, wymagane są konwektory do 
gniazdek, które można wypożyczyć lub 
kupić niemal we wszystkich hotelach.

Telefony
Telefony komórkowe działają na terenie 
prawie wszystkich wysp archipelagu. 
Koszty oraz dostępność prosimy sprawdzić 
przed wyjazdem u operatora.

Szczepienia i zdrowie
Od turystów przyjeżdżających z Europy 
nie są wymagane żadne obowiązkowe 
szczepienia, jednak WHO zaleca szczepie-
nia przeciw żółtej febrze, żółtaczce zakaźnej 
typu A i B, błonicy, tężcowi oraz polio. 

Orientacyjne ceny 
Woda mineralna 1,5 l. - ok. 20 SCR
Piwo w barze - ok. 70-90 SCR

Wyloty 
Wylot do Mahe liniami rejsowymi z prze-
siadką. Zbiórka przy stanowisku Rainbow 
na poszczególnych lotniskach na 3 godz. 
przed wylotem samolotu. Aktualne roz-
kłady lotów prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady.

SESZELE

LA DIGUE

Victoria

Plaża Baie Lazare

 Anse Boileau

Plaża Beau Vallon

MAHE

SILHOUETTE

PRASLIN

PlażaPointe Au Sel

Seszele

Afryka

Afryka
Seszele

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
XI XII I II III IVX
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Czy jest miejsce na ziemi, które można nazwać 
rajem? Oczywiście że tak, to Seszele! To jedyne 
na świecie granitowe wyspy pełne egzotyczny 
roślin i zwierząt. Piasek miękki jak mąka, woda 
tak czysta i niebieska że aż mieni się w słońcu 
odcieniami turkusu, zieleń wzgórz tak inten-
sywna że wydaje się namalowana. Pozwól sobie 
na chwilę zapomnienia na jednej z rajskich plaż 
Seszeli!

Sylwia Walkowiak - Koźbiał
Rezydent Rainbow

Wycieczki fakultatywne

Odkrywamy Mahe!
Całodniowa wycieczka. Wspaniała okazja do poznania najwięk-
szej wyspy Seszeli – Mahé, wraz z jej stolicą Victorią. Podczas 
wycieczki poznacie Państwo historię i kulturę tego wyspiarskiego 
państwa. W stolicy zobaczymy symbol miasta miniaturową kopię 
londyńskiego Big Bena, która od ponad 100 lat jest centralnym 
punktem stolicy. Zajrzymy na lokalny targ gdzie będzie można 
zaopatrzyć się w przyprawy rodem z Seszeli: wanilię, gałkę musz-
katołową czy cynamon. Ze stolicy krętą drog, mijając wodospady 
i pola herbaciane, dojedziemy do ogrodu przypraw, gdzie zoba-
czycie Państwo jak w pięknych okolicznościach przyrody dojrze-
wają przyprawy, które właśnie zakupiliście na targu. Wizyta na 

punktach widokowych pozwoli Wam rozkoszować się panoramą 
całej wyspy. Po lunchu, będzie czas na plażowanie i kąpiel na 
jednej licznych plaż. Cena ok. 85 EUR/os.

Rejs na Moyenne Island
Całodzienna wycieczka, wspaniale łączy relaks na pokładzie ka-
tamaranu i rozkoszowanie się wspaniałymi widokami wysepek 
archipelagu. Podczas rejsu, obłędny błękit wody z pewnością 
zachęci Państwa do podziwiania jakże bogatej fauny przybrzeż-
nej rafy koralowej. Ułatwi Wam to łódź z podwodną kabiną, lub 
maska i płetwy dostępne na pokładzie. Przy odrobinie szczęścia 
staniecie oko w oko z Papugorybą czy żółwiem morskim. Po lun-
chu katamaran zacumuje przy wyspie Moyenne, gdzie ciekawą 
ścieżką przyrodniczą dotrzecie do rajskiej plaży. Będzie czas na 

Afryka
Seszele
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Anse Source d’Argent

Victoria
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plażowanie i podglądanie zachowania żółwi olbrzymich, w ich na-
turalnym środowisku, które w liczbie kilkudziesięciu, zamieszkują 
wyspę. Cena ok. 120 EUR/os.

Rajski rezerwat
Podczas tej wycieczki odkryjecie Państwo jedyny w swoim rodzaju, 
dziewiczy las, po którym być może milony lat temy przechadzały 
się dinozaury. Niezmieniona w swojej formie Vallée de Mai, została 
uhonorowna, wpisem na słynną listę UNESCO. Brytyjski generał 
Charles Gordon, podczas wizyty w Vallée de Mai, stwierdził, że 
właśnie tu znajdował się raj, z którego wypędzono Adama i Ewę. 
Na chronionym obszarze zachowało się wiele gatunków roślin 
i zwierząt nie spotykanych nigdzie indziej na świecie. Najbardziej 
znaną jest niewątpliwie Lodoicja Seszelska z charakterystycznym 
orzechem przypominającym kobiece pośladki. Nomen omen sym-
bolem Seszeli. Po ekscytującym spacerze, odwiedzicie najbardziej 
malowniczą plażę Praslin- Anse Lazio, w rzeczywistości jeszcze 
ładniejsza niż w folderach reklamowych. Cena ok. 90 EUR/os.

Dwa klejnoty Seszeli
Zapraszamy do odwiedzenia dwóch najbardziej malowniczych 
wysp Archipelagu Seszeli, Praslin i la Digue urzekają unikalną 
przyrodą zapierającymi dech widokami i niespiesznym tem-

pem życia. Praslin druga wyspa Seszeli oferuje wspaniałe plaże 
z piaskiem drobnym jak mąka i oszałamiającym lazurem oceanu. 
W głębi wyspy odwiedzicie Państwo jedyny w swoim rodzaju 
las pierwotny Vallée de Mai wpisany na listę UNESCO. Tylko tu 
znajdziecie naturalnie występującą palmę Lodoicję Seszelską, 
która rodzi największe na świecie nasiona, tzw. Coco de mer, 
symbol Seszeli. La Digue najlepiej zwiedzać na rowerze, którym 
dojedziecie do niewątpliwie jednej z najpiękniejszych plaż Świata 
Anse Source d’Argent, z jej spektakularnymi formacjami skalnymi. 
Zwiedzicie dawną plantację, z zachowaną rezydencją kolonialną 
i młynem do mielenia kopry, a także plantację wanilii, jednego 
z produktów eksportowych archipelagu. Cena ok. 215 EUR/os.

Wyspy Cousin, Curieuse i Saint-Pierre
Podczas tej wycieczki przeżyjecie Państwo przygodę nawigu-
jąc na pokładzie katamaranu pomiędzy wyspami archipelagu 
Seszeli. Każda z trzech wysp ma inny, indywidualny urok. Re-
zerwat przyrody na wyspie Cousin, jest królestwem ptaków. 
Rzadkie, endemiczne gatunki takie jak namorzynek czy sroczek 
seszelski, mają idealne warunki do gniazdowania. Doświadczony 
przewodnik zapozna Państwa z tym wyjątkowym ekosystemem. 
Następnie skierujemy się w stronę Narodowego Parku Morskiego 
przy wyspie Curieuse, gdzie pływy morskie wyznaczają zmienną 
linie plaży a gigantyczne kraby chowają się w piasku. Na wyspie 
staniecie oko w oko z żółwiami olbrzymimi, których waga może 
dochodzić nawet do 270 kg. Po lunchu popłyniemy na St-Pierre, 
maleńką wyspę oblewaną przez lazurowe wody oceanu. Będzie 
czas na relaks na plaży i nurkowanie. Cena ok. 160 EUR/os.

Trekking na rajskiej wyspie
Seszele to nie tylko miejsce na błogi relaks na plaży, to również 
doskonałe miejsce na trekkingowe wycieczki w terenie. Podczas 
wyprawy czekają na nas najpiękniejsze zabytki stolicy, wybie-
rzemy się na 1,5 godzinny spacer wzdłuż północno-zachodniego 
wybrzeża wyspy. Następnie popłyniemy do parku morskiego Bay 
Ternay, w trakcie rejsu możliwość dokarmiania tropikalnych ryb, 
dla odważnych przewidziana orzeźwiająca kąpiel oraz snurkowa-
nie. Cena ok. 120 EUR/os.

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

Anse Source d’Argent
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Fit & Fun Royal We dwoje Dla rodzin

Położenie
Luksusowy hotel należący do cenionej na całym świecie sieci 
Kempinski, zlokalizowany na rozległym terenie w południowo-za-
chodniej części wyspy Mahe, w rejonie Baie Lazare. Obiekt składa 
się z budynku głównego oraz kilkunastu mniejszych budynków 
piętrowych, zatopionych w egzotycznym ogrodzie. Do miasta 
Victoria - stolicy Seszeli, z szerokim wyborem restauracji, barów 
i sklepów ok. 26 km, do międzynarodowego lotniska ok. 20 km.
Plaża
Obiekt położony tuż przy pięknej szerokiej plaży z drobnym, bia-
łym piaskiem z łagodnym zejściem do morza. Leżaki, parasole 
na terenie hotelu w bezpośrednim sąsiedztwie plaży dostępne 
bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, kantor wymiany walut, 2 re-
stauracje: Cafe Lazare oferująca kuchnię międzynarodową oraz 
dania a’la carte, restauracja L’Indochine ze specjałami kuchni 
azjatyckiej oraz międzynarodowej. Dodatkowo dla Gości hotelo-
wych dostępne 2 bary: Planters Bar & Lounge oraz Windsong Bar 
oferujący wieczory z muzyką na żywo. Na terenie hotelu znajduje 
się rozległy basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci. Leżaki, pa-
rasole i ręczniki kąpielowe przy basenie dostępne bezpłatnie. Za 
dodatkową opłatą: strefa SPA, pralnia (na potwierdzenie).
Pokoje
150 nowocześnie urządzonych pokoi 2-os. o różnym standardzie, 
zlokalizowanych na parterze lub piętrach, z możliwością jednej 
dostawki dla dziecka do 13 roku życia w formie rozkładanej sofy 
lub normalnego łóżka. Pokoje standardowe dla max. 2 osób doro-
słych wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do 
włosów), centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bez-
płatny sejf, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, minibar 
(konsumpcja płatna dodatkowo) oraz balkon lub taras (widok na 
wzgórza lub ocean). Dostępne również pokoje typu suite dla max. 
3 osób dorosłych (możliwość 1 dostawki w formie normalnego lub 
rozkładanego łóżka) wyposażone tak samo jak pokoje standardowe.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej w formie bogatego 
bufetu. Za dopłatą: opcja half board – dodatkowo obiadokolacje 

serwowane w restauracji głównej w formie bogatego bufetu (da-
nia kuchni lokalnej oraz międzynarodowej). Napoje do posiłków 
dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Dla dzieci dostępny mini klub (4-
11  lat). Ponadto: siatkówka, badminton, biblioteka oraz pokój 
gier. Za dodatkową opłatą siłownia, dwa korty tenisowe, centrum 
sportów wodnych, wypożyczalnia rowerów, połowy ryb, a także 
zabiegi w bogato wyposażonym centrum SPA.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w częściach ogólnodostęp-
nych hotelu oraz w pokojach.
www.kempinski.com

Ekskluzywny hotel charakteryzujący się wysokim standardem świadczonych usług, dbałością o detale, a także lokalizacją przy przepięknej 
plaży. Komfortowe wnętrza, doskonała kuchnia, a także szeroki wybór atrakcji w hotelu spełnią wymagania nawet najbardziej 
wymagających Gości. Szczególnie polecamy na wakacje we dwoje lub w gronie rodziny.

Kempinski Seychelles Resort – Baie Lazare +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Październik od 7799 13370

Listopad od  7320 12420

Grudzień od  7170 12420

Styczeń od  7270 12499

Luty od  7599 13030

Marzec od  7799 13370

Kwiecień od  7349 14299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8330 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3420 

CENA OD

7170 zł

Kategoria lokalna: ****+

7
dni Długość pobytu: 7 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Luksusowy obiekt należący do międzynarodowej sieci hotelowej 
Savoy zlokalizowany w tropikalnym, zadbanym ogrodzie w pół-
nocnej części rajskiej wyspy Mahe. W pobliżu obiektu znajdują się 
liczne restauracje, bary oraz sklepy. Do stolicy Seszeli, Victorii ok. 
5 km, a do międzynarodowego lotniska ok. 15 km.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu piękna, szeroka plaża Beau Vallon 
z drobnym, białym piaskiem oraz z łagodnym zejściem do mo-
rza. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe na terenie hotelu 
w bezpośrednim sąsiedztwie plaży dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, kantor wymiany walut, 3 restau-
racje: główna Grand Savoy, oferująca dania kuchni kreolskiej oraz 
międzynarodowej, restauracja Pescado z widokiem na ocean spe-
cjalizująca się w owocach morza oraz restauracja a’la carte, bar 
Gecko przy basenie (10:00-24:00). Na terenie hotelu znajduje się 
bardzo rozległy zewnętrzny basen otoczony tarasem słonecznym. 
Leżaki i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie.
Pokoje
W hotelu znajdują się 153 nowocześnie urządzone pokoje o róż-
nym standardzie, zlokalizowane na parterze lub kilku piętrach. 
Pokoje standardowe dla max. 3 osób dorosłych wyposażone są 
w: łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), centralnie 
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw 
do przygotowywania kawy i herbaty, minibar (konsumpcja płatna 
dodatkowo), balkon. Dostępne również pokoje typu junior suite 
o pow. ok. 40 m2 dla max. 3 osób dorosłych, wyposażone tak 
samo jak pokoje standardowe. Na zapytanie dostępne również 
pokoje typu suite o pow. ok. 60 m2 oraz penthouse o pow. 190 m2. 
Ponadto za dopłatą pokoje z widokiem na ocean.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej w formie bogatego 
bufetu. Za dopłatą: obiadokolacje lub lunche serwowane w re-
stauracji głównej w formie bufetu (dania kuchni lokalnej oraz 
międzynarodowej). Napoje do posiłków dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji, jednak rekompensuje to położenie 
w pobliżu Beau Vallon – jednej z najpiękniejszych plaż archipela-
gu oraz w niedalekiej odległości od lokalnych atrakcji Seszeli. Dla 
Gości dostępne są: siłownia, a także mini klub dla dzieci (4-11 lat). 
Za dodatkową opłatą: bogato wyposażone centrum SPA, sauna, 
zajęcia jogi, pilates, kort tenisowy oraz sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w częściach ogólnodostęp-
nych hotelu oraz w pokojach.
www.savoy.sc

Przy plaży We dwoje

Elegancki hotel należący do cenionej sieci hotelowej, gwarantującej wysoki poziom usług, położony w pięknym, tropikalnym ogrodzie. 
To idealne miejsce na błogi wypoczynek na białej plaży, kąpiele w lazurowych wodach oceanu, a także romantyczne spacery o zachodzie 
słońca. Szczególnie polecamy wymagającym Gościom, podróżującym we dwoje lub z rodziną.

Savoy Resort & Spa Seychelles – Beau Vallon +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

8420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Październik od 8470 14820

Listopad od  8499 14699

Grudzień od  8420 14820

Styczeń od  8520 14899

Luty od  8499 14870

Marzec od  8470 14820

Kwiecień od  9070 15820

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6099 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3399 

Kategoria lokalna: ****+

7
dni Długość pobytu: 7 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Seszele

Położenie
Luksusowy, butikowy hotel położony w północnej-wschodniej 
części rajskiej wyspy Mahe, zlokalizowany jest na niewielkim 
wzgórzu składający się z budynku głównego oraz kilkunastu willi 
otoczonych bujną roślinnością. Oddalony o ok. 8 km od stolicy Se-
szeli, Victorii, gdzie znajdują się z liczne bary, restauracje i sklepy. 
Ok. 18 km do międzynarodowego lotniska.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się piękna, piaszczysta plaża 
otoczona tropikalną roślinnością. Przy plaży na terenie hotelu 
znajdują się bezpłatne leżaki, parasole oraz ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja główna Lorizon 
z widokiem na ocean, bar główny serwujący w ciągu dnia dania 
kuchni lokalnej oraz międzynarodowej, a także orzeźwiające na-
poje. Ponadto do dyspozycji Gości rozległy basen otoczony tara-
sem słonecznym, z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznika-
mi. Za dodatkową opłatą: strefa SPA, pralnia (na potwierdzenie).
Pokoje
Hotel oferuje 40 funkcjonalnie urządzonych pokoi 2-osobowych 
zlokalizowanych w willach z możliwością jednej dostawki dla 
dziecka do 18 roku życia w formie rozkładanej sofy lub normalne-
go łóżka. Przestronne pokoje z widokiem na ocean o powierzchni 
ok. 45 m2 wyposażone są w: łazienkę (prysznic lub wanna), su-
szarkę do włosów, klimatyzację, wiatrak przysufitowy, mini lo-
dówkę, TV Sat., sejf, telefon, zestaw do parzenia herbaty i kawy, 
ekspres do kawy oraz duży umeblowany taras. Dostępne pokoje 
z bezpośrednim dostępem do basenu z widokiem na ocean o po-
wierzchni ok. 60 m2, wyposażone tak samo jak pokoje z widokiem 
na ocean.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Za 
dodatkową opłatą kolacje z daniami a’la carte. Napoje do posił-
ków dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Za dodatkową opła-
tą centrum sportów wodnych, m.in. windsurfing, a także zabiegi 
w hotelowym SPA.

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

Przy plaży We dwoje

Wyjątkowy, luksusowy hotel, położony w otoczeniu egzotycznego ogrodu i bezpośrednio przy piaszczystej plaży jest wymarzonym miejscem 
na rajskie wakacje we dwoje. Hotel ceniony jest szczególnie za doskonałą kuchnię oraz bogatą ofertę salonu SPA, czyniąc wakacje 
niezwykłym doświadczeniem, pozwalającym na zapomnienie o codzienności i w pełni oddanie się relaksowi.

Carana Beach Hotel – Wyspa Mahe 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

8499 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Październik od 9399 16370

Listopad od  9120 15749

Grudzień od  8499 14949

Styczeń od  8599 15030

Luty od  8720 15230

Marzec od  9399 16370

Kwiecień od  9399 16370

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

Dopłata do HB od 1855 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Seszele

Położenie
Elegancki hotel zlokalizowany na rozległym terenie w południo-
wo-zachodniej części wyspy Mahe, w rejonie Baie Lazare. Obiekt 
usytuowany jest w bujnym, tropikalnym ogrodzie. Do stolicy 
Seszeli z licznymi barami, restauracji i sklepami ok. 26 km, do 
międzynarodowego lotniska ok. 18 km.
Plaża
Obiekt położony ok. 200 m od pięknej szerokiej plaży z drobnym, 
białym piaskiem z łagodnym zejściem do morza (przejście lokalną 
drogą). Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, kantor wymiany walut, restau-
racja Le Palmier z pięknym widokiem na ocean oferująca kuchnię 
międzynarodową oraz dania lokalnej kuchni kreolskiej oraz z da-
niami a’la carte. Dodatkowo dla Gości hotelowych dostępny bar 
przy basenie La Gaulette z panoramicznym widokiem na plażę 
Anse Gaulette. Na terenie hotelu znajduje się rozległy basen 
oraz brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy 
basenie dostępne bezpłatnie. Za dodatkową opłatą: pralnia (na 
potwierdzenie) oraz wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Obiekt oferuje przestronne pokoje dla max. 2 osób dorosłych, 
z możliwością jednej dostawki dla dziecka do 13 roku życia w for-
mie rozkładanej sofy lub normalnego łóżka. Pokoje standardowe 
z widokiem na ogród o pow. ok. 50 m2, wyposażone są w: łazienkę 
(wanna lub prysznic, suszarka do włosów), centralnie sterowaną 
klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw do przygo-
towywania kawy i herbaty, minibar (konsumpcja płatna dodatko-
wo) oraz balkon lub taras (widok na ogród). Za dodatkową opłatą 
dostępne również pokoje z widokiem na ocean.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej hotelu w formie bo-
gatego bufetu. Za dopłatą: opcja half board – dodatkowo obia-
dokolacje serwowane w restauracji głównej w formie bogatego 
bufetu (dania kuchni lokalnej oraz międzynarodowej). Napoje do 
posiłków dodatkowo płatne.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Dla dzieci dostępny 
plac zabaw. Za dodatkową opłatą: siłownia, centrum sportów 
wodnych, wypożyczalnia rowerów, połowy ryb, a także zabiegi 
w bogato wyposażonym centrum SPA.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w częściach ogólnodostęp-
nych hotelu oraz w pokojach.
www.valmerresort.com

Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Komfortowy hotel o niezwykłej, wakacyjnej atmosferze, ukryty w zadbanym ogrodzie skąd rozpościera się przepiękny widok na okolicę. 
Główną zaletą hotelu jest położenie w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaż wyspy – Anse Gaulette z drobnym, białym piaskiem. 
Ze względu na bogatą ofertę sportów oraz swobodnej atmosferze polecany jest na wakacje z rodziną lub grupą przyjaciół.

Valmer Resort – Baie Lazare +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

5870 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Październik od 5920 10570

Listopad od  5949 10430

Grudzień od  5870 10570

Styczeń od  5949 10599

Luty od  5930 10599

Marzec od  5920 10570

Kwiecień od  5920 10570

Cena za dziecko (2-13 lat) już od 4820 

dopłata do HB od 1120 

Kategoria lokalna: ***+

7
dni Długość pobytu: 7 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Seszele

Położenie
Przytulny hotel zlokalizowany w otoczeniu tropikalnego lasu 
w północnej części rajskiej wyspy Mahe. W pobliżu obiektu znaj-
duje się szeroki wybór restauracji, barów oraz sklepów. Do miasta 
Victoria – stolicy Seszeli ok. 4 km, do lotniska ok. 15 km.
Plaża
Obiekt położony tuż przy pięknej szerokiej plaży Beau Vallon 
z drobnym, białym piaskiem z łagodnym zejściem do morza. Le-
żaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe na terenie hotelu w bezpo-
średnim sąsiedztwie plaży dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, kantor wymiany walut, 3 re-
stauracje: główna Island Trader z panoramicznym widokiem na 
ocean oferująca kuchnię międzynarodową, restauracja Mahek ze 
specjałami kuchni indyjskiej oraz restauracja a’la carte. Dla Gości 
hotelowych dostępne są 2 bary: Ocean Deck oraz Ocean Deck Pub 
przy plaży i przy basenie. Na terenie hotelu znajduje się rozległy 
basen oraz brodzik dla dzieci, otoczone tarasem słonecznym. 
Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie dostępne bez-
płatnie. Ponadto za dodatkową opłatą: opiekunka dla dziecka, 
lekarz, sklepik z pamiątkami oraz pralnia.
Pokoje
W hotelu znajduje się 165 komfortowych pokoi 2-osobowych 
o różnym standardzie zlokalizowanych na parterze lub piętrach. 
Pokoje standardowe dla max. 2 osób dorosłych wyposażone są 
w: łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), centralnie 
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw 
do przygotowywania kawy i herbaty, minibar (konsumpcja płatna 
dodatkowo). Dostępne również pokoje typu superior o pow. ok. 
48 m2 dla max. 3 osób dorosłych (możliwość 1 dostawki w for-
mie normalnego lub rozkładanego łóżka) wyposażone tak samo 
jak pokoje standardowe. Na zapytanie dostępne również pokoje 
typu Honeymoon oraz penthouse. Pokoje na pierwszym piętrze 
posiadają balkon, a pokoje na parterze – taras z widokiem na 
hotelowy ogród. Ponadto za dopłatą pokoje z widokiem na ocean.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej w formie bogatego 
bufetu. Za dopłatą: opcja half board – dodatkowo obiadokolacje 

lub opcja full board – dodatkowo lunche i obiadokolacje serwo-
wane w restauracji głównej w formie bufetu (dania kuchni lokalnej 
oraz międzynarodowej). Napoje do posiłków dodatkowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji, ale z nawiązką rekompensuje to 
położenie w pobliżu Beau Vallon – jednej z najpiękniejszych plaż 
archipelagu oraz w niedalekiej odległości od lokalnych atrakcji 
Seszeli.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w częściach ogólnodostęp-
nych hotelu oraz w pokojach.
www.coralstrand.com

Przy plaży

Niewątpliwymi atutami hotelu są ciekawe położenie w tropikalnym, zielonym ogrodzie, bliskość do pięknej, piaszczystej plaży oraz 
urozmaicona kuchnia, natomiast szeroki wybór typów pokoi pozwala dopasować ofertę do potrzeb każdego z Gości. Jest idealnym 
miejscem na romantyczny wyjazd we dwoje lub z grupą znajomych!

Coral Strand Smart – Beau Vallon +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

6420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Październik od 6470 11499

Listopad od  6499 11349

Grudzień od  6420 11499

Styczeń od  6499 11530

Luty od  6499 11530

Marzec od  6470 11499

Kwiecień od  7149 12620

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3449 

Kategoria lokalna: ****

7
dni Długość pobytu: 7 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Seszele

Położenie
Kameralny hotel położony w południowo-zachodniej części wy-
spy Mahe, w rejonie Baie Lazare. Obiekt składa się z budynku 
głównego oraz kilkunastu bungalowów otoczonych bujną roślin-
nością. Hotel oddalony jest o ok. 25 km od stolicy Seszeli, Victorii, 
gdzie znajduje się szeroki wybór restauracji, barów i sklepów. Ok. 
18 km do międzynarodowego lotniska.
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się piaszczysta plaża otoczona 
tropikalną roślinnością. Przy plaży na terenie hotelu znajdują się 
bezpłatne leżaki.
Do dyspozycji gości
Recepcja, lobby, restauracja główna z widokiem na ocean, bar 
główny. Hotel nie dysponuje basenem, ale z nadwyżką rekom-
pensuje to fantastyczne położenie tuż przy plaży. Ponadto do 
dyspozycji Gości: mini biblioteka, kącik internetowy, parking. Za 
dodatkową opłatą sporty wodne na plaży.
Pokoje
Hotel oferuje 14 skromnych, ale funkcjonalnie urządzonych po-
koi 2-osobowych z możliwością jednej dostawki dla dziecka do 
12 roku życia w formie rozkładanej sofy lub normalnego łóżka. 
Pokoje standardowe wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, 
klimatyzację, wiatrak przysufitowy, mini lodówkę, sejf oraz ume-
blowany taras. Dostępne także pokoje superior, które dodatkowo 
posiadają zestaw do parzenia herbaty i kawy, suszarkę do włosów 
i TV. Wszystkie pokoje posiadają częściowy widok na zatokę lub 
plażę.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej. Za dodatkową 
opłatą kolacje z daniami a’la carte. Napoje do posiłków dodat-
kowo płatne.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Za dodatkową 
opłatą centrum sportów wodnych (sprzęt do nurkowania oraz 
kajaki w cenie).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby i restauracji.
www.ansesoleilbeachcomber.com

Przy plaży We dwoje

Ten kameralny hotel o fantastycznym położeniu tuż przy samej plaży to doskonała propozycja dla Gości, dla których ważny jest stosunek 
jakości do ceny! Bliskość plaży, dostępność sportów wodnych, a także swobodna i wakacyjna atmosfera hotelu pozwolą na błogi 
wypoczynek w rajskim otoczeniu.

Anse Soleil Beachcomber – Anse Soleil 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki

CENA OD

5249 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 1 tydz. 1 tydz.

Listopad od  5320 9399

Grudzień od  5249 9520

Styczeń od  5320 9549

Luty od  5299 9520

Marzec od  5299 9520

Kwiecień od  5299 9520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5499 

Cena za dziecko (2-7 lat) już od 3399 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 1540 

Kategoria lokalna: **

7
dni Długość pobytu: 7 rozpoczętych dób hotelowych
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Afryka Seszele

Seszele – Z wyspy na wyspę – Rajska Przygoda 
W programie: jeden kraj – trzy wyspy • wyprawa rowerami na La Digue w poszukiwaniu najpiękniejszych plaż • niezwykła przyroda na Praslin 

• Mahe – największa wyspa Seszeli • relaks na boskich plażach

 Dzień 1  12:00 Zbiórka przy stanowisku od-
praw Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w War-
szawie na 2 godz. przed wylotem samolotu.
15:00 Wylot z Warszawy.
22:45 Przylot do Dubaju.
Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady.
 Dzień 2  02:10 Wylot z Dubaju.
06:45 Przylot na Seszele
Po odprawie paszportowej, spotkanie z pilotem. 

Przejazd do stolicy wyspy Mahe i przejazd do 
portu, skąd wypłyniemy na wyspę Praslin (prze-
prawa promowa ok. 1 h). Przejazd do hotelu 
Berjaya Praslin Resort i zakwaterowanie. Czas 
na odpoczynek po podróży. Nocleg w hotelu. 
 Dzień 3  Po śniadaniu, przejazd do mariny, 
skąd wyruszymy w ok. 15/20-minutowy rejs na 
wyspę La Digue. Po przypłynięciu zaprasza-
my na całodzienne odkrywanie tej niewielkiej 
wyspy rowerami. La Digue to wyspa będąca 

ucieleśnieniem wyobrażeń o Seszelach - pięk-
ne piaszczyste plaże, niewielkie zatoki, a także 
niezwykłe granitowe skały przybierające różne 
formy. Cała wyspa skąpana jest w zieleni, a ze 
względu na ograniczenia w  ruchu kołowym, 
głównym środkiem transportu są rowery, co 
sprawia, że jest niezwykle przyjemnym miej-
scem na przejażdżki. W ciągu dnia odwiedzimy 
najpiękniejsze plaże - Anse Source d’Argent, Po-
inte Grand Anse czy Petite Anse Beach, a także 

odwiedzimy Park Union Estate będącym daw-
niej plantacją palmy kokosowej i wanilii, a dzisiaj 
przypominający o kolonialnej historii wysp oraz 
dający schronienie seszelskim żółwiom. W ciągu 
dnia czas wolny na lunch. Późnym popołudniem 
powrót na wyspę Praslin (przeprawa promowa 
ok. 15-20 min). Powrót do hotelu i nocleg. 
 Dzień 4  Po śniadaniu, dzień wolny na ką-
piele słoneczne i morskie. Zapraszamy do sko-
rzystania z jednej z wycieczek fakultatywnych: 

SESZELE

LA DIGUE

Victoria

Mission
Lodge

Jardin du Roi

MAHE

PRASLIN

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

10
dni
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całodniowy rejs na wyspy Cousin, Curieuse i St. 
Pierre (wyprawa łodzią na obserwowanie zwie-
rząt oraz snurkowanie, lunch wliczony w cenę; 
cena ok. 150 EUR/os), całodzienna wyprawa 
do rezerwatu Vallee de Mai, wpisanego na li-
stę UNESCO oraz na plażę Anse Lazio, będącą 
domem dla endemicznego gatunku papugi - 
czarnej papugi (lunch nie jest wliczony w cenę; 
cena ok. 85 EUR/os). Powrót do hotelu i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do mariny. Przeprawa promo-
wa na wyspę Mahe i przejazd do hotelu Berjaya 
Beau Vallon Bay, zakwaterowanie. Czas wolny 
na plażowanie. Nocleg w hotelu.
 Dzień 6  Po śniadaniu, całodzienna wy-
cieczka po wyspie. Mahe jest największą wyspą 
Seszeli i stanowi centrum ekonomiczne i gospo-
darcze kraju. Zwiedzanie rozpoczniemy od prze-
jazdu do stolicy - Victorii, będącej w przeszłości 
siedzibą brytyjskiego rządu kolonialnego i gdzie 
wyraźnie zarysowują się wpływy kolonialne. Za-
trzymamy się przy miniaturze londyńskiego Big 
Bena, wstąpimy do centrum rzemiosła Codevar 
oraz odwiedzimy lokalny rynek przy Albert 
Street, pełen kolorowych straganów ze świeży-
mi owocami morza, owocami, przyprawami oraz 
lokalnym rękodziełem. Następnie przejazd na 
punkt widokowy Mission Lodge, skąd będziemy 
podziwiać niesamowite widoki na całą górzystą 
wyspę. Po lunchu, przejazd do ogrodu przypraw 
Jardin du Roi, którego korzenie sięgają XVIII 
wieku. Poznamy tutaj tajniki uprawy przypraw 
i ich zastosowanie. Późnym popołudniem po-
wrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 7-8  Po śniadaniu, dzień wolny kąpiele 
słoneczne i morskie. Zachęcamy do skorzystania 
z wycieczki lokalnej - całodziennej wycieczki na 
nurkowanie (wyprawa katamaranem, podczas 

której zatrzymamy się w kilku widowiskowych 
miejscach na nurkowanie lub snurkowanie, 
a także odwiedzimy wyspę Moyenne, będącą 
najmniejszym parkiem narodowym świata 
(lunch wliczony w cenę; cena ok. 110 EUR/os). 
Powrót do hotelu i nocleg. Zachęcamy także do 
samodzielnego odkrywania wyspy Mahe oraz 
korzystania z jej najpiękniejszych plaż. 
 Dzień 9  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu (do godz. 11:00). Wolne popołudnie, 
a następnie transfer na lotnisko w Mahe.
23:50 Wylot z Mahe
 Dzień 10  04:20 Przylot do Dubaju
08:10 Wylot z Dubaju
12:15 Przylot do Warszawy
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
7 rozpoczętych dób hotelowych w hotelach 
zakwaterowanie w hotelach o standardzie od-
powiadającym ***/**** w ocenie organizatora.
Wyspa Praslin (3 rozpoczęte doby hotelowe) 
– hotel Berjaya Praslin Resort lub podobny. 
Pokoje typu Deluxe o pow. 35m2, z możliwością 
pojedynczej dostawki w formie sofy, wyposażo-
ne w łazienkę (prysznic, suszarka do włosów), 
indywidulanie sterowaną klimatyzację, TV Sat., 
telefon, sejf zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
mini bar (odpłatnie) oraz taras.
Wyspa Mahe (4 rozpoczęte doby hotelowe) – 
hotel Berjaya Beau Vallon Bay lub podobny. Pla-
ża: hotel położony w spacerowej odległości od 
plaży (do 500 m). Do dyspozycji gości: w hotelu 
dostępne: restauracja, bar, basen zewnętrzny, 
taras słoneczny, możliwość wypożyczenia sa-
mochodu. Pokoje typu Superior o pow. 36 m2, 
z możliwością pojedynczej dostawki w formie 
sofy, wyposażone w łazienkę (wanna, suszarka 

do włosów), indywidulanie sterowaną klimaty-
zację, TV Sat., telefon, sejf, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, mini bar (odpłatnie) oraz taras. 
W pokoju dostęp do bezprzewodowego Inte-
netu (odpłatnie).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym Warszawa-Mahe-Warszawa 
z  przesiadką, opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie (7 rozpoczętych dób hotelowych - 3 na 
wyspie Praslin i 4 na wyspie Mahe), przejazdy 
klimatyzowanym autokarem, 7 śniadań, za do-
płatą obiadokolacje (7), program turystyczny 
jw., opiekę polskiego pilota i rezydenta pod-
czas pobytu, ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, kosztów rezerwacji biletów do 
zwiedzanych obiektów, podatków turystycz-
nych. Orientacyjny koszt uczestnictwa w pro-
gramie ok. 65 EUR/os. płatne pilotowi jako 
pakiet. Nie obejmuje podatków turystycznych 
dodatkowych posiłków i napoi, innych wydat-
ków osobistych oraz wycieczek fakultatywnych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Rejs na wyspy Cousin, Curieuse i St. Pierre (ok. 
150 EUR/os), wyprawa do rezerwatu Vallee de 
Mai i na plażę Anse Lazio, (cena ok. 85 EUR/os), 
rejs na nurkowanie (cena ok. 110 EUR/os).
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Polski turysta nie potrzebuje wizy 
wjazdowej, wymagana ważność paszportu 
min. 6 miesięcy od daty powrotu. Na lotnisku 
podczas kontroli paszportowej otrzymuje się 

bezpłatnie stempel władz imigracyjnych, ze-
zwalający na wjazd i pobyt nie przekraczający 
90 dni. Każdy przyjeżdżający turysta musi 
mieć wcześniej wykupione miejsce w jednym 
z licznych ośrodków hotelowych oraz wykupio-
ny bilet powrotny. Powyższe warunki wizowe 
obowiązują obywateli Polski. Osoby posiadające 
inne obywatelstwo niż polskie mogą podlegać 
innym warunkom wizowym, w związku z tym 
prosimy o  kontakt z  Działem Wiz Rainbow 
w celu weryfikacji.

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

CENA OD

7470 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

22.10 - 31.10 7570 13320

29.10 - 07.11 7570 13320

05.11 - 14.11 7770 13320

12.11 - 21.11 7770 13320

19.11 - 28.11 7699 13199

26.11 - 05.12 7770 13320

03.12 - 12.12 7520 13320

10.12 - 19.12 7470 13320

17.12 - 26.12 7999 13699

26.12 - 04.01 9620 16320

07.01 - 16.01 7549 13449

14.01 - 23.01 7849 13449

21.01 - 30.01 7930 13599

28.01 - 06.02 7930 13599

04.02 - 13.02 7880 13599

11.02 - 20.02 8080 14199

18.02 - 27.02 7980 14030

25.02 - 06.03 7699 13449

04.03 - 13.03 7699 13449

11.03 - 20.03 7649 13449

18.03 - 27.03 7649 13449

25.03 - 03.04 7699 13449

01.04 - 10.04 7870 14030

08.04 - 17.04 8149 14120

15.04 - 24.04 8470 15199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7399 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 7899 

Dopłata za pok. 1 os. od 2521 

Dopłata za obiadokolacje 1400

Dopłata za termin sylwestrowy 495

Dopłata za termin świąteczny 440

Kod imprezy: SEP

więcej na: R.pl
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Raj na Ziemi – Malediwy. Wymarzone miejsce na 
wypoczynek - tutaj czas zatrzymuje się, pozwalając 
zapomnieć o pędzie codziennego dnia. Już z okien 
samolotu przepiękne widoki zapierają dech 
w piersi, a to dopiero początek! Drobny, biały 
piasek, krystalicznie czysta woda mieniąca się 
wszystkimi odcieniami turkusu, a także egzotyczna 
flora i fauna, zarówno na wyspie, jak i pod 
powierzchnią wody. Miejsce idealne na relaks dla 
rodzin oraz par oraz ulubione miejsce nowożeńców!

Warto wiedzieć
Malediwy są krajem bezpiecznym dla turystów. 
W stolicy Male należy zwracać uwagę na odpo-
wiedni strój i zachowanie, które może godzić 
w obowiązujące normy religijne i przyjęte 
obyczaje. Nie wolno prezentować symboli 
religijnych: krzyże, gwiazdy Dawida etc. przy 
wjeździe na Malediwy i będąc na miejscu. 
Nudyzm jest kategorycznie zabroniony. 
Przepisy celne całkowicie zabraniają wwozu 
alkoholu (jest dostępny w ośrodkach dla obco-
krajowców w bardzo wysokich cenach), broni 
i narkotyków. Przemyt narkotyków zagrożony 
jest wysokimi karami więzienia. Zakazuje się 
wywozu korala. Dozwolony jest wwóz tylko 
rzeczy osobistych. Zabroniony wwóz mięsa 
wieprzowego i pornografii. Możliwy jest wwóz 
i wywóz dozwolonej ilości dewiz. Władze 
malediwskie bardzo restrykcyjnie podchodzą 
do przestrzegania przepisów, np.: za wwóz 
alkoholu grozi więzienie. 
W obszarze Malediwów wydzielono tzw. strefę 
turystyczną, w której zezwala się poruszać go-
ściom z zagranicy. Aby samodzielnie zwiedzać 
atole nie należące do strefy, należy uzyskać 
specjalne zezwolenie - dotyczy to również 
lokalnych firm, które chciałyby na przykład po-
prowadzić trasę rejsu poza strefą turystyczną. 
Brak placówki dyplomatycznej. Malediwy znaj-

dują się w kompetencji terytorialnej Ambasady 
RP w New Delhi (Indie).
Ważne! Pakiety i kosze powitalne dla nowo-
żeńców wymagają potwierdzenia zawarcia 
związku małżeńskiego w okresie maksymalnie 
6 ostatnich miesięcy (dokument należy zabrać 
ze sobą i okazać na recepcji podczas kwatero-
wania).

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym Warszawa-Male-Warszawa 
z przesiadką, opłaty lotniskowe, zakwaterowa-
nie (8 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelu 
na Malediwach, transfery lotnisko-hotel-lotni-
sko, transfery samolotem lub łodzią motorową 
na Malediwach, opiekę anglojęzycznego przed-
stawiciela kontrahenta na Malediwach (Klienci 
otrzymają numer telefonu kontaktowego do 
przedstawiciela Rainbow przy odprawie na 
lotnisku), ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek lo-
kalnych, zwyczajowych napiwków oraz innych 
wydatków osobistych.

Uwaga! Powyższe ceny podane zostały na dzień  
01.03.2020  r. i mogą ulec zmianie

Informacje ogólne 

Wiza
Polski turysta nie potrzebuje wizy wjazdo-
wej. Na lotnisku w Male podczas kontroli 
paszportowej otrzymuje się bezpłatnie 
stempel władz imigracyjnych, zezwalający 
na wjazd i pobyt nie przekraczający 30 dni. 
Każdy przyjeżdżający turysta musi mieć 
wcześniej wykupione miejsce w jednym 
z licznych ośrodków turystycznych.
Powyższa informacja dotyczy obywateli 
polskich.

Czas
+ 4 h w stosunku do czasu polskiego 
w okresie zimy.

Język urzędowy
Malediwski.

Waluta
Rupia Malediwska [MVR] 1 rupia = 100 leria, 
kurs: 1 USD = 15,29 MRV, 1 PLN = 4,12 MRV. 
Nie jest konieczna wymiana waluty na 
rupie malediwskie. Powszechnie akcepto-
wane są waluty wymienialne (zwłaszcza 
USD). Nie zaleca się dokonywania płatności 
kartami kredytowymi, gdyż automatycz-
nie do ceny dodawane są wysokie koszty 
manipulacyjne.

Elektryczność
220 V/50 Hz wszystkie typy wtyczek

Szczepienia 
Międzynarodowa karta szczepień z potwier-
dzonym szczepieniem przeciwko żółtej 
gorączce (żółtej febrze) jest wymagana przy 
przylocie na lotnisku od tych pasaże-
rów, którzy w przeciągu ubiegłych 6 dni 
przebywali w krajach unifikowanych żółtą 
gorączką.

Orientacyjne ceny 
Butelka 1,5, l l. wody - ok. 3 USD. Drinki - od 
6-8 USD.

Transfery do hoteli 
Podane czasy transferów obejmują czas 
realnego przelotu/przejazdu motorówką. 
Nie został wliczony czas oczekiwania. Czas 
transferu może ulec wydłużeniu w zależno-
ści od rozkładów lokalnych przewoźników.

Wyloty 
Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow 
na lotnisku im. F. Chopina na 2 godz. przed 
wylotem samolotu. Aktualne rozkłady 
lotów prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.

MALEDIWY
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Najwspanialsze miejsce na ziemi, niesamowicie 
oddziałujące na wszystkie zmysły. Mieniące 
się kolorami tęczy rafy koralowe, egzotyczne 
ryby, niezwykle romantyczne zachody słońca 
i wszechobecny spokój. Jednak Malediwy to nie 
tylko rajskie plaże i piękne hotele, to co najpięk-
niejsze kryje się w wodach oceanu. Każdy hotel 
posiada bogatą ofertą dla aktywnych gości - rej-
sy łodzią w towarzystwie delfinów, wyprawy na 
rafę koralową, loty panoramiczne i wiele innych.
Serdecznie zapraszam!

Gabriela Włodarczyk
Manager Produktu

Azja
Malediwy
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Wycieczki fakultatywne

Male City tour 
Wspaniała okazja do zobaczenia stolicy tego rajskiego kraju. Zo-
baczymy Pałac Mulee-Aage, który został zbudowany przez sułta-
na Mohameda Shamsuddeen III w 1906 roku. Obecnie w obiekcie 
mieści Kancelaria Prezydenta. Odwiedzimy także zachwycające 
swoją architekturą Islamic Centre – największy meczet na Ma-
lediwach, który może pomieścić nawet 5000 osób! W centrum 
znajduje się również biblioteka i sala konferencyjna. Ponadto 
będzie to wspaniała okazja do zakupu lokalnych pamiątek i rę-
kodzieła. Wymagany skromny strój – zakryte kolana i ramiona. 
Cena ok. 50 USD/os.

Niezapomniana wyprawa na ryby
Wspaniała atrakcja dla miłośników wędkarstwa. Malediwy to raj 
dla wędkarzy, można tutaj wypożyczyć łódź i wybrać się w rejs 
lub skorzystać ze zorganizowanej wycieczki. Wyprawy na ryby 
organizowane o różnych porach dnia (poranne, o zachodzie słoń-
ca, całodniowe). W trakcie wyprawy każdy będzie miał wspaniałą 
okazję do złapania egzotycznych gatunków ryb zamieszkujących 
ocean indyjski. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zjedzenia 
własnoręcznie złapanych ryb. Po powrocie do hotelu będą one 
grillowane przez szafa kuchni. Cena ok. 40 USD/os.

Snurkowanie 
Wymarzona opcja dla osób, które pragną zobaczyć bogaty pod-
wodny świat bez konieczności schodzenia pod powierzchnię 

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne
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wody. Około dwugodzinna wycieczka na rafy położone w pobliżu 
hotelu. Nie trzeba posiadać umiejętności pływackich, sprzęt do 
snurkowania oraz kamizelki można wypożyczyć w hotelu. Cena 
ok. 30 USD/os.

Bliskie spotkania z delfinami
Malediwy to idealne miejsce, w którym możemy z bliska podziwiać 
dziko żyjące delfiny. W trakcie około godzinnego rejsu po turkuso-
wych wodach Oceanu Indyjskiego mamy bardzo dużą szansę na 
zobaczenie tych wspaniałych ssaków. Cena ok. 35 USD/os.

Odkryj podwodny świat 
Wspaniała wyprawa na rafy koralowe – Malediwy są wspaniałym 
miejscem dla miłośników nurkowania. Mieści się tutaj wiele szkół 
nurkowania – niemal każdy hotel posiada swoją szkołę. To wprost 
idealne miejsce, by odkryć podwodny świat Oceanu Indyjskiego. 
Ceny ok. 60 USD/godz. Kursy nurkowania ok. 120 USD za kurs.

Widokowy przelot samolotem 
Wspaniała opcja dla osób pragnących zobaczyć rajskie Atole 
z lotu ptaka. Cena ok. 140 USD/os.

Relaks

Relaks w hotelowym SPA 
Dla miłośników wyciszenia i relaksu polecamy hotelowe SPA. 
Można wybierać pomiędzy różnorodnymi masażami i zabiegami 
kosmetyczno-upiększającymi. 

Uprawiaj sporty wodne!
W hotelach na Malediwach mamy możliwość skorzystania z róż-
norodnych sportów wodnych, których centra mieszczą się na pla-
ży. Możemy wybierać między: nurkowanie, windsurfing, skutery 
wodne, narty wodne.

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

Atol Male
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Położenie
Ten rajski hotel, zatopiony w bujnym i tropikalnym ogrodzie, po-
łożony jest na wyspie o długości ok. 1 km i szerokości ok. 200 m, 
ok. 10 km od lotniska w Male, transfer łodzią motorową zajmuje 
ok. 20 min.
Plaża
Hotel zlokalizowany na wyspie w otoczeniu białych plaż i lagun 
(ok. 50 m od brzegu znajduje się rafa koralowa). Na plaży bez-
płatne parasole i leżaki.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna Bageecha z panoramicznym 
widokiem na ocean, 2 restauracje a’la carte (japońska i serwująca 
owoce morza), kawiarnia 24 h, 3 bary: główny (10:00-01:00), ka-
raoke i przy plaży (10:00-17:00). Basen dla dorosłych i dla dzieci, 
bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki na basenie. 
Pokoje
Hotel posiada 282 eleganckie pokoje. Pokoje superior bungalow 
na plaży o pow. ok. 26 m2, wyposażone są w: łazienkę (wanna 
lub prysznic, suszarka do włosów), prysznic pod gołym niebem, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, sejf, TV Sat., te-
lefon, minibar (konsumpcja za opłatą), zestaw do przygotowy-
wania kawy i herbaty, umeblowany taras. Pozostałe typy pokoi 
opisane na R.pl
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu w restauracji 
głównej. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Za dopłatą 
lunche (12:30-14:00, napoje płatne dodatkowo) lub All Inclusive: 
3 posiłki w formie bufetu, podwieczorek (16:00-18:00), wybrane 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w wy-
branych barach (10:00-01:00), minibar w pokoju uzupełniany 
raz dziennie. 
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny: muzyka na żywo, wieczory tema-
tyczne, karaoke. Ponadto: koszykówka, siatkówka plażowa, tenis 
stołowy, siłownia, sauna, jacuzzi. Za opłatą: badminton, bilard, 
tenis ziemny, squash, bogato wyposażone centrum SPA i centrum 
sportów wodnych.

Internet
Internet Wi-Fi przy recepcji i w restauracji płatny dodatkowo (ok. 
4 USD/ 1 godz. 25 USD/ tydz.), w willach dostępny bezpłatnie.
www.paradiseislandmaldives.net

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

Dobrej klasy hotel, przepięknie położony, zatopiony w bujnym tropikalnym ogrodzie. Idealna propozycja dla osób poszukujących rajskich 
krajobrazów, białych plaż, lagun i wspaniałej obsługi. Hotel najczęściej wybierany przez naszych Klientów. Pokoje superior bungalow 
oceniamy na 4*.

Paradise Island Resort – Atol Kaafu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11 dni 11 dni

Październik od 8099 13999

Listopad od 8370 14570

Grudzień od 8199 14449

Styczeń od 8949 15699

Luty od 9149 15870

Marzec od 8420 14730

Kwiecień od 8370 14649

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5399 

Dopłata do All Inclusive od 2720 

CENA OD

8099 zł

Kategoria lokalna: *****

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Malediwy

All Inclusive Przy plaży Royal We dwoje Dla rodzin

Położenie
Ten pięciogwiazdkowy hotel położony na południowym Atolu Ari, 
rajskiej wyspie znajdującej się ok. 98 km od międzynarodowego 
lotniska w Male (transfer trwa ok. 25 min). Transfer organizowany 
jest wodolotem, co stanowi dodatkową atrakcję.
Plaża
Obiekt zlokalizowany na wyspie w otoczeniu tropikalnej roślinno-
ści oraz przepięknej, piaszczystej plaży z białym piaskiem. Leżaki 
i parasole na plaży dostępne bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 5 restauracji: restauracja główna, 
restauracja Suan Bua specjalizująca się w kuchni azjatyckiej, restau-
racja Azzuri Mare z owocami morza i daniami kuchni włoskiej oraz 
restauracja The Club przy plaży (07:00-23:00), dwa bary: Coral Bar 
& Lounge przy basenie oraz bar Aqua oferujący przekąski i koktajle, 
dwa baseny zewnętrzne: jeden z widokiem na ocean otoczony ta-
rasem słonecznym oraz basen o nieregularnym kształcie z brodzi-
kiem dla dzieci, (leżaki i parasole przy basenie dostępne bezpłatne). 
Pokoje
Kompleks składa się z 112 eleganckich pokoi o różnych typach:
Wille przy plaży (pow. ok. 87 m2) dla max. 3 os. dorosłych lub 2 os. 
dorosłych i 2 dzieci są dwupoziomowe (salon na parterze, sy-
pialnia na antresoli) zlokalizowane pośród tropikalnej roślinności 
tuż przy plaży, wyposażone są w: łazienkę (prysznic lub wanna, 
suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
wiatrak, TV Sat., telefon, sejf, minibar (konsumpcja dodatkowo 
płatna), zestaw do przygotowywania kawy i herbaty. Pozostałe 
typy pokoi opisane na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie w restauracji Reef oraz lunche i obiado-
kolacje w formie bogatego bufetu dostępne w restauracji Reef, 
SuanBua a także Azzuri Mare, przekąski w barze głównym oraz 
barze przy basenie (10:00-24:00). Lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe (10:00-24:00). Płatne dodatkowo: soki ze świeżych 
owoców oraz importowane napoje alkoholowe.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. W ramach infrastruktury sportowej: 
siatkówka plażowa, badminton, tenis stołowy, pokój gier i zabaw, 

siłownia, centrum fitness. Ponadto: biblioteka, bogato wyposażo-
ne centrum SPA, masaże, sporty wodne. 
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu 
oraz w pokojach.
www.centarahotelsresorts.com

Bardzo dobrej klasy hotel położony na niewielkiej, ale bardzo urokliwej wyspie. Eleganckie pokoje, wspaniała obsługa oraz szeroki wybór 
atrakcji na terenie hotelu sprawia, że to doskonały wybór na niezapomniane rajskie wakacje we dwoje lub w gronie rodziny. Bardzo bogata 
formuła All Inclusive. Idealne miejsce dla osób nastawionych na odkrywanie podwodnego świata oraz amatorów sportów wodnych.

Centara Grand Island Resort & Spa Maldives – Atol Ari 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

17920 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11 dni 11 dni

Październik od 17920 30399

Listopad od 21249 36070

Grudzień od 20799 35499

Styczeń od 23249 39599

Luty od 22599 38420

Marzec od 21149 35999

Kwiecień od 21399 36399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 12099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 7670 

Kategoria lokalna: ****

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Malediwy

Położenie
Jeden z największych kompleksów hotelowych na Malediwach, 
o pow. blisko 1 km2, otoczony dziewiczą i bujną przyrodą. Poło-
żony na południowym Atolu Alifu Dhaalu, ok. 107 km od lotniska 
w Male, transfer trwa ok. 35 min (przelot samolotem z Male na 
sąsiednią wyspę, następnie transfer łodzią).
Plaża
Hotel zlokalizowany na wyspie w otoczeniu białych plaż i lagun. 
Na plaży parasole i leżaki dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracje: główna Maaniya, 2 restauracje a’la car-
te: włoska i tajska, restauracja Zero serwująca głównie dania we-
getariańskie (10:00-17:00), coffee shop. Całodobowy bar główny, 
bar przy plaży (09:00-01:00), bar przy basenie (08:00-18:00), 
bar w lobby. Duży basen otoczony bujną tropikalną roślinnością.
Pokoje
Resort posiada 458 pokoi o różnym typie. Pokoje standardowe 
(pow. ok. 21 m2) położone są w bungalowach w ogrodzie, wy-
posażone w: łazienkę z prysznicem lub wanną i  suszarką do 
włosów, prysznic pod gołym niebem, indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, wiatrak, sejf, TV Sat., telefon, minibar, zestaw do 
przygotowania kawy lub herbaty, 2 butelki wody/dzień/pokój, 
umeblowany taras. Pozostałe typy pokoi opisane na R.pl
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu w restauracji 
głównej. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Za dopłatą 
lunche (napoje do lunchy i obiadokolacji płatne dodatkowo) lub 
All Inclusive: 3 posiłki w formie bufetu, wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w wybranych barach 
(10:00-01:00), podwieczorek (16:00-18:00), minibar w pokoju 
uzupełniany raz dziennie.
Program sportowy i animacyjny
Bogaty program animacyjny: muzyka na żywo, wieczory tema-
tyczne. Hotel organizuje karmienie płaszczek i białych rekinów. 
Ponadto: koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłownia, sauna, 
jacuzzi. Za opłatą: centrum SPA i centrum sportów wodnych.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny przy kawiarni, przy Golf Bar 
oraz we wszystkich pokojach.
www.villahotels.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Wspaniała oferta dla osób pragnących odpocząć na rajskiej wyspie, a jednocześnie nie lubiących się nudzić na wakacjach. Bogaty wybór 
aktywności sportowych oraz możliwość wypożyczania i poruszania się po wyspie rowerami sprawia, że Malediwy odkryjemy zupełnie 
innymi zmysłami. Hotel chwalony za obsługę i wyżywienie.

Sun Island Resort & Spa – Atol Alifu Dhaalu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11 dni 11 dni

Październik od 7820 13299

Listopad od 7949 13870

Grudzień od 7720 13649

Styczeń od 8770 15399

Luty od 8949 15530

Marzec od 8199 14370

Kwiecień od 8120 14230

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4999 

Dopłata do All Inclusive od 2720 

CENA OD

7720 zł

Kategoria lokalna: *****

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Malowniczy hotel położony jest w sercu tropikalnej wyspy na ato-
lu Ari. Międzynarodowe lotnisko w Male znajduje się ok. 95 km od 
hotelu. Transfer trwa ok. 45 min.
Plaża
Hotel zlokalizowany na wyspie z bogatą roślinnością, otoczonej 
przepiękną, białą, piaszczystą plażą. Leżaki i parasole na plaży 
dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja główna Sea Spray z romantycznymi 
widokami na ocean, koktajl bar Glow serwujący napoje oraz lek-
kie przekąski, restauracja Half Lime serwująca specjały kuchni 
azjatyckiej i owoce morza, basen typu infinity, leżaki, parasole 
i ręczniki dostępne bezpłatnie. 
Pokoje
Hotel posiada 51 eleganckie, bardzo komfortowo urządzone wille. 
Beach Villa zlokalizowane przy plaży o powierzchni ok. 90 m2 dla 
dwóch osób i os. na dostawce. Wille wyposażone są w łazienki 
z wanną i jacuzzi, oddzielny zewnętrzny prysznic, suszarkę do 
włosów, minibar (konsumpcja płatna dodatkowo), TV Sat., bez-
płatny sejf, telefon, indywidualnie sterowaną klimatyzację, zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, szlafrok oraz klapki kąpielowe, taras 
wyposażony jest w leżaki i stoik. Każda willa posiada mały pry-
watny basen z leżakami. Pozostałe typy pokoi opisane na R.pl
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej w formie bufetu lub 
z ustalonego menu (napoje do śniadania płatne dodatkowo). Za 
dopłatą obiadokolacje (napoje do posiłku płatne dodatkowo), 
opcja Full Board czyli lunche i obiadokolacje(napoje do posiłków 
płatne dodatkowo) oraz All inclusive: śniadania, obiady i obiado-
kolacje w formie bufetu, południowa kawa i herbata serwowana 
w godzinach 16:00-17:00. W dniu przyjazdu butelka wina i owoce 
na powitanie. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10.00-
24.00). 
Program sportowy i animacyjny
Hotele nie prowadzi animacji. Oferuje wieczory z muzyką na żywo 
i wieczory filmowe.. Ponadto centrum fitness, bilard (płatny do-
datkowo) rzutki, pokój gier i boisko do gry w siatkówkę plażową. 

Dla Gości hotelowych za dodatkowa opłatą dostępne są lekcje 
gotowania, nurkowanie, wypożyczalnia rowerów, sauna, kajakar-
stwo i wędkowanie.
Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie całego hotelu, 
również w pokojach.
www.amayaresorts.com/amayakudarah/

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal We dwoje

Bardzo elegancki, ale dzięki niewielkiej ilości pokoi kameralny hotel dla wymagających klientów. Na szczególne uznanie zasługują piękne, 
duże ville oraz wille na wodzie zapewniające zjawiskowe widoki na ocean. Hotel chwalony za bardzo dobre jedzenie oraz dodatkowe atakcje 
oferowane Gościom jak: lekcje gotowania czy możliwość wypożyczenia rowerów co pozwoli na aktywne spędzenie wolnego czasu.

Amaya Resort & Spa Kuda Rah – Atol Ari 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

8149 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11 dni 11 dni

Październik od 8320 14370

Listopad od 8599 14949

Grudzień od 8149 14370

Styczeń od 9199 15949

Luty od 9199 15949

Marzec od 8920 15570

Kwiecień od 9199 16030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8199 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5399 

Dopłata do All Inclusive od 4800 

Kategoria lokalna: *****

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych



166

Azja Malediwy

Położenie
Hotel położony na północnym Atolu Raa, na rajskiej wyspie znaj-
dującej się ok. 136 km od międzynarodowego lotniska w Male 
(transfer trwa ok. 45 min) Transfer organizowany jest wodolotem, 
co stanowi dodatkową atrakcję. 
Plaża
Obiekt zlokalizowany na wyspie otoczonej przepiękną, białą, 
piaszczystą plażą z malowniczą laguną. Leżaki i parasole na plaży 
dostępne bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 2 restauracje główne, restauracja a’la carte serwu-
jąca dania kuchni międzynarodowej (płatna dodatkowo), 3 bary, 
w tym swim up bar. Na terenie hotelu znajduje się basen otoczony 
tarasem słonecznym, leżaki i parasole przy basenie dostępne bez-
płatne. Ponadto: salon kosmetyczny, sklep z pamiątkami, centrum 
sportów wodnych.
Pokoje
Kompleks składa się z 215 komfortowych willi utrzymanych w lo-
kalnym stylu. Wille przy plaży (pow. ok. 48 m2) zlokalizowane 
w ogrodzie niedaleko plaży, wyposażone w: łazienkę (prysznic 
– częściowo pod gołym niebem, suszarka do włosów), indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, TV Sat., telefon, sejf, 
minibar (uzupełniany raz dziennie bezpłatnie), zestaw do przy-
gotowywania kawy i herbaty, umeblowany taras.
Wyżywienie
Premium All Inclusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja w formie 
bogatego bufetu w restauracjach Sufura, Jaafai i Thavaa (tylko 
lunch i kolacja), przekąski w barze głównym (10:30-11:30, 16:00-
17:00 i 23:00-24:00). Lokalne i wybrane importowane napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe (10:00-24:00). W ramach AI świeżo 
wyciskane soki owocowe. Płatne dodatkowo: pozostałe napoje 
importowane.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi wieczorne animacje: karaoke, muzyka na żywo, 
pokazy gotowania, dyskoteka na plaży. Infrastruktura sportowa: 
siłownia, badminton, siatkówka plażowa, plażowa piłka nożna, te-
nis stołowy, kort tenisowy (oświetlenie płatne dodatkowo), rzutki, 
sauna. Dodatkowo płatne: bilard, eleganckie SPA, sporty wodne.

Internet
Internet Wi -Fi na terenie hotelu i w pokojach dostępny bezpłat-
nie.
www.adaaran.com

Premium All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Dobrej klasy hotel, cieszący się bardzo dobrymi opiniami wśród Gości. Eleganckie pokoje oraz szeroki wybór atrakcji na terenie hotelu sprawia, 
że to doskonały wybór na rajskie wakacje. Hotel położony jest na pięknym Atolu Raa, znanym z pięknej, nienaruszonej rafy koralowej. Polecamy go 
szczególnie osobom nastawionym na odkrywanie podwodnego świata, ponieważ jest to jedno z najlepszych miejsc na Malediwach do nurkowania.

Adaaran Select Meedhupparu – Atol Raa 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11 dni 11 dni

Październik od 11620 19899

Listopad od 11899 20470

Grudzień od 11449 19899

Styczeń od 13049 22399

Luty od 13049 22399

Marzec od 12799 22049

Kwiecień od 13070 22499

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5949 

CENA OD

11449 zł

Kategoria lokalna: ****

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony na północnym Atolu Kaafu, na wyspie o pow. ok. 
33 ha. Ok. 19 km od międzynarodowego lotniska w Male, transfer 
motorówką trwa ok. 30 min.
Plaża
Obiekt zlokalizowany na wyspie otoczonej przepiękną, białą, 
piaszczystą plażą z malowniczą laguną. Leżaki i parasole na plaży 
dostępne bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Kompleks składa się z komfortowych willi utrzymanych w lo-
kalnym stylu. Recepcja 24 h, 4 restauracje: główna Banyan, a’la 
carte: Sunset, Lohis i Breeze (płatne dodatkowo). 4 bary, m.in.: 
główny Hiyala (10:00-24:00) i bar przy plaży (10:00-18:00). Ba-
sen z wydzieloną częścią dla dzieci, leżaki i parasole przy basenie 
dostępne bezpłatne.
Pokoje
Resort posiada 205 komfortowych pokoi o różnych typach: Wille 
w ogrodzie (pow. ok. 32 m2) - zlokalizowane w ogrodzie niedale-
ko plaży, nowocześnie wyposażone, posiadają: łazienkę (prysznic, 
suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
wiatrak, TV Sat., telefon, sejf, minibar (uzupełniany raz dziennie 
bezpłatnie), zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, ume-
blowany taras. Pozostałe pokoje opisane na R.pl
Wyżywienie
Premium All Inclusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja w formie 
bogatego bufetu w restauracjach hotelowych: Banyan, Lohis i In-
dian Pavilion (tylko lunch i kolacja), Przekąski w barze głównym, 
pizza w Lohis Wave. Lokalne i wybrane importowane napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe (10:00-24:00). W ramach AI świeżo 
wyciskane soki owocowe. Płatne dodatkowo: pozostałe napoje 
importowane.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi wieczorne animacje: karaoke, muzyka na żywo, 
dyskoteka (napoje płatne po godz. 24:00). Infrastruktura sporto-
wa: siłownia, badminton, siatkówka plażowa, tenis stołowy, kort 
tenisowy i squash (oświetlenie płatne dodatkowo). Dodatkowo 
płatne: eleganckie SPA, sporty wodne (snorkeling, windsurfing, 
nurkowanie, surfing, narty wodne, sporty ekstremalne).

Internet
Internet Wi -Fi na terenie hotelu i w pokojach dostępny bezpłat-
nie.
Strona www: www.adaaran.com

Premium All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Niezwykle malowniczy kompleks, otoczony białymi plażami, a w głębi gęsto porośnięty bujną roślinnością tropikalną. Hotel lubiany przez 
Gości z uwagi na przyjemne pokoje, dobre wyżywienie i klubową atmosferę. Idealne miejsce wypoczynku dla ceniących komfort oraz 
amatorów rozrywek i sportów wodnych.

Adaaran Select Hudhuran Fushi – Atol Kaafu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

9420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11 dni 11 dni

Październik od 9599 16499

Listopad od 9849 17049

Grudzień od 9420 16499

Styczeń od 11870 20420

Luty od 11870 20420

Marzec od 10920 18899

Kwiecień od 10870 18820

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10820 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5820 

Kategoria lokalna: ****

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony na północnym Atolu Kaafu, na niewielkiej, ale 
urokliwej wyspie znajdującej się ok. 34 km od międzynarodowego 
lotniska w Male, transfer łodzią trwa ok. 45 min.
Plaża
Hotel zlokalizowany na wyspie z bogatą roślinnością, otoczonej 
przepiękną, białą, piaszczystą plażą. Leżaki i parasole na plaży 
dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna serwująca dania w formie bu-
fetu, organizowane są wieczory tematyczne. 2 bary: w restauracji 
głównej oraz bar Nika, kawiarnia. Brak basenu. Leżaki i paraso-
le na plaży dostępne bezpłatne. Ponadto: sklep z pamiątkami, 
centrum sportów wodnych oraz pralnia (za dodatkową opłatą).
Pokoje
W hotelu dostępnych jest 130 komfortowo urządzonych pokoi. 
Wille w ogrodzie są dwupoziomowe, w każdej znajdują się 4 po-
koje, dwa na parterze i dwa na piętrze. Pokoje o pow. ok. 37 m2 
wyposażone w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, TV Sat., tele-
fon, sejf, minibar (konsumpcja dodatkowo płatna), zestaw do 
przygotowywania kawy i herbaty, umeblowany balkon lub taras. 
Na potwierdzenie dostępne są wille na wodzie z bezpośrednim 
dostępem do oceanu (pow. ok. 67 m2).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja w formie bogatego 
bufetu w restauracji głównej, przekąski (10:30-11:30 i 23:00-
24:00), podwieczorek (16:30-18:00). Lokalne napoje bezalko-
holowe i alkoholowe (09:00-24:00). Płatne dodatkowo: soki ze 
świeżych owoców oraz importowane napoje alkoholowe.
Za dopłatą możliwość wykupienia All Inclusive Silver: wybrane 
alkohole importowane, koktajle alkoholowe z listy, esspresso, 
cappuciono oraz świeżo wyciskane soki. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. W ramach infrastruktury sportowej: 
tenis stołowy, siatkówka plażowa, plażowa piłka nożna. Dodat-
kowo płatne: eleganckie SPA, sporty wodne (m.in. snorkeling, 
windsurfing, nurkowanie, surfing, narty wodne), wycieczki lo-

kalne do Male czy na okoliczne wysepki, wyprawy na ryby oraz 
rejsy przy zachodzie słońca.
Internet
Internet Wi-Fi dostępny w wybranych, ogólnodostępnych czę-
ściach hotelu za opłatą ok. 10 USD/dzień. Kawiarenka internetowa 
dostępna za opłatą.
Strona www: www.adaaran.com

Hotel o kameralnej atmosferze, położony na niewielkiej wyspie z bogatą roślinnością. Panuje tutaj wszechobecny spokój i niczym 
niezmącona cisza, sprawiając, że jest to idealne miejsce dla wszystkich, którzy pragną odpocząć od zgiełku codziennego dnia. Dodatkowo 
wygodna formuła All Inlcusive oraz bogaty wybór sportów wodnych umilą wypoczynek.

Adaaran Club Rannalhi – Atol Kafu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

9070 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11 dni 11 dni

Październik od 9249 15899

Listopad od 9520 16499

Grudzień od 9070 15899

Styczeń od 11449 19699

Luty od 11449 19699

Marzec od 10199 17699

Kwiecień od 10120 17570

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8999 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6470 

All Inclusive Silver od 792 

Kategoria lokalna: ****

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony jest na Południowym Atolu Kaafu, w odległości 
ok. 37 km od międzynarodowego lotniska w Male. Transfer łodzią 
do hotelu trwa ok. 45 min. 
Plaża
Hotel usytuowany na wyspie na pięknej, piaszczystej plaży. 
Bezpłatne leżaki dostępne na plaży oraz na tarasie przy każdym 
pokoju. 
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna Farivalhu, kawiarnia a’la carte Enva-
shi serwująca posiłki, lody, kawę i soki (10:00-22:00), bar główny 
Fun Bar serwujący koktajle i napoje alkoholowe (od 08:00 do 
ostatniego Klienta). Brak basenu. Ręczniki plażowe dostępne 
bezpłatnie. Ponadto: sklepik z pamiątkami i biżuterią.
Pokoje
Resort posiada 75 pokoi o różnym standardzie. Standardowe 
pokoje Beach Front (pow. ok. 21 m2) położone w bungalowach 
w ogrodzie, wyposażone są w: łazienkę z wanną lub prysznicem, 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, minibar (kon-
sumpcja dodatkowo płatna), zestaw do przygotowywania kawy 
lub herbaty, strefę wypoczynkową, taras z leżakami. 
Wyżywienie
Śniadania (07:30 - 09:30), lunche (12:30-14:00) i obiadokolacje 
(19:30 - 21:00) w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. 
Napoje do lunchu i obiadokolacji płatne dodatkowo. Za dopłatą 
wyżywienie All Inclusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja w for-
mie bufetu serwowane w restauracji głównej, napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w barze głównym w godzinach (09:00-24:00), 
w barze przy plaży (09:00-12:00; 14:00-18:00). W ramach all 
inclusive bezpłatnie z minibaru: 2 cole, 2 sprite, 2 sody 
(uzupełniany raz dziennie). 
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje wieczory przy muzyce na żywo, wyścigi krabów 
oraz dyskotekę w barze głównym. Ponadto: bilard, tenis stołowy, 
siatkówka plażowa, siłownia. Płatne dodatkowo: sporty wodne: 
kajaki, pontony, żeglarstwo (katamarany, trimarany, łódki), skute-
ry wodne, windsurfing; wycieczki lokalne do Male czy na okoliczne 
wysepki, wyprawy na ryby, rejsy, prywatne pikniki, delfin-safari. 

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny przy barze głównym oraz 
w pokojach typu Deluxe.
www.funislandmaldives.com

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Nieduży, kameralny hotel o egzotycznej atmosferze, otoczony pięknymi plażami i lazurowym oceanem. Resort z bogatą ofertą dla 
aktywnych ze względu na dobrze wyposażone centrum sportów wodnych, a także ze względu na różnego rodzaju wycieczki lokalne. Idealne 
miejsce do uprawiania snorkelingu! Dobry stosunek jakości do ceny.

Fun Island Resort & SPA – Atol Kaafu 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy

CENA OD

6899 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 11 dni 11 dni

Październik od 7070 12299

Listopad od 7349 12870

Grudzień od 6899 12299

Styczeń od 7470 13230

Luty od 7670 13399

Marzec od 7470 13149

Kwiecień od 7399 13030

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5049 

Dopłata do All Inclusive od 1360 

Kategoria lokalna: ***

8
dni Długość pobytu: 8 rozpoczętych dób hotelowych
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      –› Wylot z: Warszawa 

      –› Lot bezpośredni 
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Niebiańskie plaże, ocean zlewający się z horyzontem, 
bezkresne pola herbaciane i oszałamiający zapach 
przypraw. W towarzystwie uśmiechniętych i przyjaźnie 
nastawionych Lankijczyków odkryjesz tajemnice 
dawnej cywilizacji syngaleskiej oraz buddyjskie 
świątynie. To wszystko znajdziesz na tej niewielkiej, 
rajskiej wyspie!

W regionie
Negombo
Tętniąca życiem turystyczna miejscowość, 
która dawniej była typową wioską rybacką. 
O niegdysiejszym charakterze miasta przypo-
minają targi rybne, kolorowe łodzie rybackie 
oraz menu lokalnych restauracji pełne wyśmie-
nitych potraw z owoców morza.
Kalutara
Urocze, turystyczne miasteczko z szerokim 
wyborem barów, lokalnych restauracji oraz 
sklepików. Na osoby zainteresowane historią 
czeka stupa Gangatilaka, która jest jedną z 
największych stup na Sri lance oraz zamek 
Richmond inspirowany architekturą pałaców 
Maharadżów.
Bentota
Niewielkie, turystyczne miasteczko, będące 
lankijską stolicą sportów wodnych. Malow-
niczo rozciąga się nad niewielką zatoką, nad 
którą znajduje się wiele barów i restauracji 
kuszących zapachami lokalnej kuchni.
Tangalla
To jedna z najpopularniejszych miejscowości 
turystycznych, zlokalizowana na południowym 
wybrzeżu wyspy. Jest bramą do bezkresnych 
wód oceanu gdzie skrywa się podwodne życie. 
Region znany z obecności wielu wspaniałych 

zwierząt morskich  np. delfiny lub wieloryby 
które można podziwiać w tkacie rejsów.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa - Colombo 
- Warszawa (przelot bezpośredni), opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie w wybranym hotelu 
(10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych), trans-
fery lotnisko-hotel-lotnisko, wyżywienie jak 
w opisach hoteli, opiekę polskiego rezydenta, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy lan-
kijskiej, wycieczek lokalnych, zwyczajowych 
napiwków oraz innych wydatków osobistych.

Święta
Dzień Poya - przypada raz w miesiącu, w pełnię 
księżyca. To buddyjskie święto upamiętniające 
oświecenie Buddy. Obowiązuje wtedy zakaz 
sprzedaży i spożywania alkoholu, także w 
barach hotelowych. W sezonie Zima 2020/2021 
Poya przypada m.in: 30.10.2020, 29.11.2020, 
29.12.2020, 28.01.2021, 26.02.2021, 28.03.2021, 
zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu, także 
w barach hotelowych obowiązuje również 
w święta państwowe i religijne.

Informacje ogólne 

Wiza
Przy wjeździe na terytorium Republiki Sri 
Lanki od obywateli Polski wymagany jest 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy 
od daty wjazdu na terytorium Republiki 
Sri Lanki oraz wiza turystyczna. Oferujemy 
możliwość wizowania za pośrednictwem 
Rainbow. Wiza obowiązuje przez 6 miesięcy 
od daty zarejestrowania. Wiza upoważnia 
do dwukrotnego wjazdu po 30 dni każdy. 
Powrót ze Sri Lanki musi nastąpić w termi-
nie obowiązywania wizy. Powyższe warunki 
wizowe obowiązują obywateli Polski.

Czas
+ 4,5 h w stosunku do czasu polskiego 
w okresie zimy.

Język urzędowy
Syngaleski, tamilski, angielski (pomocniczy)

Waluta
1 rupia lankijska (LKR) = 100 centów. Aktu-
alny przelicznik: 100 LKR = 2,50 PLN; 1 USD 
= 120 LKR. Ważniejsze karty kredytowe są 
powszechnie akceptowane. Na Sri Lance 
nie są akceptowane dolary wynane przed 
2006 rokiem i/lub zniszczone, naddarte itp.

Elektryczność
220 V/ 50 Hz standard angielsko-hinduski. 
Na Sri Lance i Malediwach używa się in-
nych typów gniazdek niż w Polsce. Zazwy-
czaj występują gniazdka typu A, z trzema 
dziurkami usytuowanymi na wierzchołkach 
trójkąta. Pasują do nich polskie cienkie 
wtyczki (jak od ładowarki do telefonu). Na-
tomiast nie pasują okrągłe grube wtyczki 
(jak od suszarki do włosów czy zasilacza do 
laptopa). W takich przypadkach konieczne 
jest używanie adaptera (przejściówki).

Szczepienia
Nie ma obowiązku szczepień ochronnych, 
ale zaleca się wcześniejsze szczepienie 
przeciwko żółtaczce typu A i B oraz tężcowi.

Wyloty 
Zbiórka na lotnisku przy stanowisku 
odpraw Rainbow na 2 godz. przed wylotem 
samolotu. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Przelot 
samolotem rejsowym na trasie Warszawa - 
Colombo - Warszawa (przelot bezpośredni).

Beruwela
Bentota

Koggala
Induruwa Tangalla

Kalutara
Wadduwa

Kolombo

Waikkal
Negombo

Indie

SRI  LANKA

Indie

Chiny

Sri Lanka

Azja
Sri Lanka
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Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Wycieczki fakultatywne

Rejs rzeką Madu i farma żółwi
Z portu w okolicy miejscowości Balapitiya, wypłyniemy w re-
laksujący rejs po rozlewiskach rzeki Madu, który umilą ciekawe 
przystanki i piękne widoki. Na tym obszarze żyje około 46 ga-
tunków ptaków, w tym 14 odmian wodnych, kolorowe motyle 
oraz ogromne lilie wodne. Odwiedzimy piękną ponad 200 letnią 
świątynie i lokalne uprawy cynamonu. Wpłyniemy w mangrowce, 
a fakultatywnie można skorzystać z usług Doctor Fish - rybek 
które swymi bezzębnymi dziąsłami potrafią robić przyjemny pe-
dicure. Warto spróbować! W drodze powrotnej zwiedzimy farmę 
żółwi. Cena ok. 40 USD/os.

Kandy i ogrody herbaciane (2 dni)
Pierwszy dzień wycieczki rozpoczniemy od wizyty w sierocińcu dla 
słoni, gdzie nowy dom znalazły słonie porzucone lub chore, a tak-
że młode urodzone już w sierocińcu. Następnie zwiedzimy ogród 
przypraw w ok. Matale. To świetna okazja do kupienia wybranych 
przypraw i kosmetyków. Następnie przejedziemy do Kandy, gdzie 
odwiedzimy m.in. Świątynię Zęba. Późnym wieczorem zobaczy-
my pokaz tradycyjnych tańców ludowych, połączony z tzw. próbą 
ognia, czyli chodzeniem po rozżarzonych węglach. Drugiego dnia 
przejedziemy w wyższe partie wyspy, gdzie zobaczymy przepięk-
ne plantacje herbaciane, układające się malowniczo na stokach 
wzgórz, pośród krajobrazów gór, dolin, wodospadów. Odwiedzimy 
oczywiście fabrykę herbaty, aby zapoznać się z procesem produkcji 
jednej z najsłynniejszych herbat na świecie. Cena ok. 150 USD/os.

Rajska wyspa – Sri Lanka! Ci, którzy szukają 
wygód i relaksu – osiągną to za sprawą życiodaj-
nej ayurwedy i wygodnej bazy hotelowej, a Ci, 
którzy cenią sobie przygodę i niezależność – będą 
mogli wspiąć się na Szczyt Adama wraz z lokalną 
ludnością lub przejechać się na rowerach po 
słynnej Pollonaruwie”. Każda atrakcja dostarczy 
niezapomnianych wrażeń!

Hanna Łuszczek
Rezydent Rainbow

Azja
Sri Lanka
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Pinnawala
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White Water Rafting
White Water Rafting Po przyjeździe do Kitulgala wyruszymy 
w ekscytujący spływ pontonami po rzece Kelani. Podczas spływu 
doświadczymy kontaktu z przepiękną i dziką naturą. Przepłynie-
my również przez teren, który posłużył jako scenografia do filmu 
„Most nad rzeką Kwai”. Cena ok. 180 USD/os.

Park Narodowy Yala (2 dni)
Park Narodowy Yala to jeden z największych parków na Sri Lance. 
Stanowi naturalne środowisko dla około 32 gatunków ssaków: 
słoni, dzików, bawołów, lampartów, niedźwiedzi, małp, jeleni. 
Żyje tu prawie 130 gatunków migrujących i osiadłych ptaków, 
między innymi: pelikany, ibisy, kormorany, bażanty, czaple. 
Niezwykle ciekawym mieszkańcem parku jest waran bengalski. 
W programie oprócz podziwiania fascynującej przyrody, jeep sa-
fari po parku zwiedzanie Galle – fortu holenderskiego wpisanego 
na Listę UNSCO (ok. 1,5 godz.). Cena ok. 175 USD/os.

Sigiriya i Dambula
Weźmiemy udział we wspinaczce na słynną Skalistą Fortecę 
Sigiriya (ok. 3 - 3,5 godz.), która jest prawdopodobnie najwspa-
nialszym miejscem na wyspie. Po zwiedzaniu fortecy. Przejazd do 
Dambulli i zwiedzanie unikatowej świątyni składającej się z pięciu 
jaskiń – również zabytek chroniony przez UNESCO. Wieczorem 
powrót do hotelu. Cena ok. 95 USD/os.

Szczyt Adama
Dla każdej z religii na Sri Lance jest to miejsce święte i ma związek 
ze znajdującym się tutaj odciskiem stopy interpretowanym jako 
odcisk Buddy, Siwy, Adama lub Świętego Tomasza. Setki piel-
grzymów wchodzą na szczyt nocą, by powitać wschód słońca 
i pomodlić się w świątyni. O wschodzie słońca Szczyt Adama 
rzuca cień w kształcie trójkąta, mimo że sam jest dość nieregu-
larny. Wspinaczka na górę odbywa się po ok. 5800 kamiennych 
schodach nocą, a zejście jest rano po śniadaniu. Wycieczka reali-
zowana od grudniowej pełni księżyca do majowej pełni księżyca. 
Cena ok. 110 USD/os.

Park Narodowy Wilpattu
Największy na Sri Lance. Na jego terenie znajduje się ok. 60 natu-
ralnych jezior lub zbiorników z wodą deszczową. Obecnie można 
tu spotkać wiele gatunków zwierząt, m.in.: słonia, niedźwiedzia 
wargacza, sambarę, krokodyla, bawoła, lamparta oraz liczne ptaki 
i gryzonie. Wielka Kronika Mahavamsa mówi, że to właśnie tutaj 
protoplasta rodu Syngalezów Vijaya, poślubił Kuweni, co dało 
początek królestwu. Cena ok. 135 USD/os.

Masaż ayurwedyjski (podczas wybranych objazdów)
Ayurweda - jako koncepcja zdrowia i terapii jest uznawana przez 
Światową Organizację Zdrowia. Narodziła się w Indiach w sta-
rożytności, a na Sri Lance jest niezwykle popularna i stosowana 
w codziennym życiu. Do masaży wykonywanych tą techniką 

stosowane są specjalne olejki na bazie unikatowych mieszanek 
ziół. Masaż trwa ok. 1 godziny, obejmuje głowę i całe ciało. Cena 
ok. 40 USD/os.

Rejs – Wieloryby
Sri Lanka staje się wiodącą destynacją, gdzie można podziwiać 
wieloryby. Dondra na południu Sri Lanki jest głównym portem 
do oglądania tych zwierząt w okresie zimowym. Od grudnia do 
kwietnia mamy aż 95% szans na spotkanie kaszalotów i płetwali 
błękitnych, gdyż ich ścieżka migracji przebiega nieopodal Dondry. 
Rejs potrwa ok. 3-5 godzin. Cena ok. 100 USD/os.

Rejs – Delfiny
Sri Lanka, to również doskonałe miejsce do spotkania z delfina-
mi. Delfiny najlepiej obserwować podczas ok. 2 godzinnego rejsu 
w okolicach miejscowości Kalpitiya. Tam dosłownie dziesiątki tych 
pięknych zwierząt, stadami pluska się w wodzie, dając czasem 
niezwykły pokaz wspólnych zabaw i skoków. Cena ok. 95 USD/os.

Przyroda

Fascynujące mokradła
Na mokradłach Muthurajawela Marsh znajdujących się w pobli-
żu zalewu Negombo można podziwiać wiele gatunków ptaków 
wodno-błotnych. Warto wybrać się tutaj na mały rejs, by móc 
podziwiać niezwykłe krajobrazy.

Zwiedzanie

Brief Garden 
Dom Bawy w okolicach Bentoty. Udostępniony dla zwiedza-
jących dom i ogród Bevisa Bawy – zaprojektowany przez jego 
młodszego brata Geoffreya Bawę - najsłynniejszego architekta 
lankijskiego

Świątynia w Kalutara 
W miejscowości Kalutara znajduje się świątynia Gangatilaka Vi-
hara, która jest otwarta dla zwiedzających. Można tu podziwiać 
między innymi liczne malowidła przedstawiające życie Buddy.

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

Kandy
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Położenie
Elegancki hotel będący perełką architektury lankijskiej autorstwa 
wybitnego, lokalnego architekta Geoffreya Bawy. Hotel położo-
ny w rozległym i dobrze utrzymanym tropikalnym ogrodzie pal-
mowym. Do niewielkiej miejscowości Wadduwa ze skromnym 
wyborem restauracji i barów ok. 1 km. Do centrum Colombo ok. 
31 km, do lotniska ok. 62 km.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej, 
publicznej plaży. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości:
Recepcja 24 h, 2 restauracje: główna oraz ala carte, 2 bary w tym 
1 przy basenie, dyskoteka. Rozległy basen o dł. ok. 85 m, z wy-
dzieloną częścią dla dzieci, bezpłatne ręczniki basenowe, leżaki 
i parasole przy basenie i w ogrodzie przy plaży.
Pokoje
140 pokoi w 2 budynkach. 83 pokoje deluxe o pow. ok. 40 m2 
dla max. 3 os. Stylowe, komfortowo wyposażone w łazienkę 
z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, bezpłatny sejf, TV Sat., telefon, zestaw 
do przygotowania kawy i herbaty, minibar (płatny dodatkowo), 
butelkowana woda, balkon lub taras. Wszystkie pokoje z wido-
kiem na morze. Pozostałe typy pokoi opisane na R.pl
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo. Za dopłatą All Inclusive: śnia-
danie, lunch i obiadokolacja w formie bogatego bufetu, poranne 
i popołudniowe przekąski, kawa i herbata, lokalne napoje bezal-
koholowe i alkoholowe (11:00-23:00). Pozostałe napoje za opłatą. 
Program sportowy i animacyjny:
Animacje w wersji soft, zajęcia sportowe, aerobik przy basenie, 
wieczorem pokazy kulturalne, muzyka na żywo. Ponadto: sala fit-
ness, siatkówka plażowa, tenis stołowy, bilard (płatny ok. 8 USD/
godz.). Za opłatą: eleganckie centrum SPA.
Internet
Internet Wi-Fi bezpłatny na terenie całego hotelu.

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal We dwoje

Wysokiej klasy hotel, bardzo przestronny i stylowo zaprojektowany, idealny dla wymagających Klientów. Jeden z największych hotelowych 
basenów na Sri Lance, bardzo ładnie wkomponowany w ogród palmowy. Klienci chwalą sobie hotelową kuchnię. Za hotelem przebiega linia 
kolejowa, która nie jest uciążliwa dla gości.

Blue Water – Wadduwa 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 5649 9699

Listopad od 5649 9699

Grudzień od 5720 9799

Styczeń od 6449 11020

Luty od 6020 10299

Marzec od 6020 10299

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 3499 

Dopłata do All Inclusive od 840 

CENA OD

5649 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Położenie
Hotel położony wyjątkowo malowniczo, u ujścia rzeki Kalu Gan-
ga, na zachodnim wybrzeżu wyspy. Ok. 3 km od historycznego 
centrum miejscowości Kalutara z szerokim wyborem restauracji 
i sklepów. Do stolicy Kolombo jest ok. 47km.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży. 
Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h., kantor, 2 restauracje serwujące wyśmienite dania 
(również kuchni lankijskiej), 2 bary. Basen z wydzielonym bro-
dzikiem dla dzieci, bezpłatne ręczniki plażowe, leżaki i parasole 
przy basenie. 
Pokoje
Hotel oferuje 99 gustownie i komfortowo wyposażonych pokoi. 
Pokoje superior mogą zakwaterować 2 os. dorosłe. Pokoje wypo-
sażone są w: łazienkę (prysznic, suszarka do włosów), centralnie 
sterowaną klimatyzację z indywidualną regulacją temperatury, 
wiatrak przysufitowy, telefon, TV Sat., mini bar, bezpłatny sejf, 
zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, umeblowany balkon 
lub mini-patio. Dostępne również pokoje superior z widokiem na 
lagunę lub morze.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo. Za dopłatą 3 posiłki, napoje 
płatne dodatkowo lub All Inclusive: śniadanie, lunch i obiadoko-
lacja, przekąski, ciasteczka, kawa i herbata (11:00-12:30), połu-
dniowa kawa i herbata (16:00-17:30). Lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe (10.00-23.00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje wieczorne animacje m.in.: muzyka na żywo, 
show taneczne, pokazy kulturalne, wieczorki rozrywkowe 
i orientalne, raz w tygodniu zajęcia jogi. Ponadto: centrum fit-
ness, siatkówka wodna i plażowa, tenis stołowy, bilard (płatny 
dodatkowo), rzutki.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.avanihotels.com/en/kalutara

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Wyjątkowo luksusowy i elegancki hotel, urządzony w typowym lankijskim stylu. Polecamy szczególnie parom nastawionym na relaksacyjny 
wypoczynek i korzystanie z uroków położonego niedaleko miasta. Hotel słynie z bardzo dobrej kuchni. Sprawdzony i doceniony przez 
naszych Klientów.

Avani Kalutara – Kalutara 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 5249 9020

Listopad od 5249 9020

Grudzień od 5320 9149

Styczeń od 5699 9770

Luty od 5699 9770

Marzec od 5699 9770

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 3499 

Dopłata do All Inclusive od 525 

CENA OD

5249 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Ten wyjątkowo elegancki i komfortowy hotel, zatopiony w ogro-
dzie z tropikalną roślinnością, położony jest w miejscowości Beru-
wala, ok. 55 km od Colombo oraz ok. 90 km do lotniska.
Plaża:
Bezpośrednio przy piaszczystej, publicznej plaży, której sięga rafa 
koralowa. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 5 restauracji: główna Bufe serwująca dania w formie 
bufetu, Raw - sushi, Mezz2 - posiłki w stylu arabskim i dania 
grillowane, Rock Salt - kuchnie świata, Fire - restauracja z show 
cooking, serwująca potrawy z grilla. 2 bary. Na terenie hotelu 
znajduje się duży basen zewnętrzny oraz basen dla dzieci, oto-
czone tarasem słonecznym. Bezpłatne ręczniki basenowe, leżaki 
i parasole przy basenie i w ogrodzie przy plaży.
Pokoje
Hotel posiada 200 pokoi wszystkie z widokiem na ocean. Pokoje 
superior - (pow. ok. 39 m2) dla 2 os. dorosłych i 1 os. na dostawce 
(w formie rozkładanego łóżka). Pokoje są eleganckie i komforto-
wo urządzone. Wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę 
do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację z możliwością in-
dywidualnej regulacji temperatury, bezpłatny sejf, TV Sat., tele-
fon, minibar (konsumpcja za opłatą), zestaw do przygotowania 
kawy i herbaty, umeblowany balkon lub taras. Pozostałe pokoje 
opisane na R.pl
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu w restauracji 
głównej, napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne. Za dopłatą 
All Inclusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja w formie bufetu 
w restauracji głównej, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoho-
lowe (11:00-24:00), lokalne wino tylko do posiłków, konsumpcja 
po 24:00 płatna dodatkowo. 
Program sportowy i animacyjny
Skromne animacje hotelowe m.in. muzyka na żywo. Ponadto: 
siłownia, siatkówka, sala do ćwiczeń jogi, rzutki, badminton. Za 
opłatą: centrum SPA.
Internet
Internet Wi-Fi bezpłatny na terenie całego hotelu.

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal We dwoje

Wyjątkowo elegancki hotel należący do sieci Cinnamon, co jest gwarancją standardu i jakości świadczonych usług. Hotel wyróżnia się 
smaczną i różnorodną kuchnią, a dodatkowym atutem jest fantastyczne położenie tuż przy piaszczystej plaży i w pobliżu znanego targu 
rybnego. Szczególnie polecamy wymagającym Gościom, ceniącym wypoczynek w komfortowym otoczeniu.

Cinnamon Bay – Beruwala 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 5870 10070

Listopad od 5870 10070

Grudzień od 5949 10199

Styczeń od 6549 11199

Luty od 6599 11270

Marzec od 6599 11270

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3899 

Dopłata do All Inclusive od 840 

CENA OD

5870 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Położenie
Hotel położony na południowym wybrzeżu Sri Lanki w bardzo 
dobrze utrzymanym ogrodzie z zapierającym dech w piersiach 
widokiem na bezkresny ocean. Zaledwie ok. 3 km do centrum 
Balapitiya z niewielkim wyborem sklepów i restauracji. Ok. 125 km 
od lotniska w Colombo.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy publicznej, szerokiej, piasz-
czystej plaży. Na terenie hotelu przylegającym do plaży dostępne 
bezpłatnie leżaki, parasole i ręczniki plażowe.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, winda, parking, kantor, restauracja główna Salt 
specjalizująca się w daniach z owoców morza oraz lankijskiej 
kuchni lokalnej i międzynarodowej oraz bar Crismon. Na terenie 
hotelu znajduje się niewielki zewnętrzny basen. Leżaki, parasole 
i ręczniki plażowe przy basenie dostępne bezpłatnie.
Pokoje
Obiekt dysponuje 24 eleganckimi i komfortowo urządzonymi po-
kojami typu deluxe (pow. ok. 40 m2), zlokalizowanymi w 3-pię-
trowym budynku, mogącymi zakwaterować 2 osoby dorosłe oraz 
1 osobę na dostawce (możliwość dostawki w formie normalnego 
łóżka lub rozkładanej sofy). Wszystkie pokoje wyposażone w: 
łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf 
i minibar (dodatkowo płatny), zestaw do przygotowania kawy 
i herbaty oraz balkon z widokiem na ocean. 
Wyżywienie
Śniadania serwowane w formie bufetu i obiadokolacje serwowa-
ne w formie bufetu lub do wyboru z kilku pozycji menu. Napoje do 
obiadokolacji dodatkowo płatne. Za dopłatą All Inclusive – dodat-
kowo lunche serwowane w formie bufetu lub do wyboru z kilku 
pozycji menu oraz lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
w godz. 10:30-23:00.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. W ramach infra-
struktury sportowej dostępna siłownia, a za opłatą: centrum SPA 

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych obiektu 
i w pokojach.
www.shinagawabeach.com

Wyjątkowa obsługa, wykwintna kuchnia, eleganckie wnętrza i przestronne pokoje z panoramicznym widokiem na ocean sprawiają, że jest 
to hotel, który zaspokoi gusta najbardziej wymagających Gości. Ponadto kameralne położenie, przepiękna plaża i intymna atmosfera 
stanowią doskonałą propozycję na romantyczne wakacje we dwoje.

Shinagawa Beach – Balapitiya +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

CENA OD

5749 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 5749 9870

Listopad od 5749 9870

Grudzień od 5820 9970

Styczeń od 7699 13120

Luty od 7520 12820

Marzec od 7520 12820

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5599 

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

Dopłata do All Inclusive od 1435 

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Sri Lanka

Położenie
Hotel położony jest w miejscowości Kalutara, ok. 4 km od centrum 
z szerokim wyborem restauracji, knajpek oraz sklepów. Budynek 
hotelowy znajduje się w pięknym ogrodzie, tuż przy szerokiej 
plaży z pięknym widokiem na Ocean Indyjski. Do lotniska w Co-
lombo ok. 80 km.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości:
Recepcja, restauracja główna 2 restauracje a’la carte, kawiarnia, 
2 bary oraz swim-up bar tuż przy basenie. Ponadto: duży basen 
o nieregularnym kształcie z łagodnym wejściem (zewnętrzne 
jacuzzi bezpłatne), oraz brodzik dla dzieci, leżaki i parasole przy 
basenie oraz w ogrodzie dostępne bezpłatnie. 
Pokoje
Hotel posiada 129 elegancko urządzonych, przestronnych pokoi. 
Pokoje deluxe, o pow. ok. 35 m2, wyposażone są w: łazienkę 
z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klima-
tyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar, zestaw do przy-
gotowywania kawy i herbaty, zagospodarowany balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do obiadoko-
lacji płatne dodatkowo. Za dopłatą All Inclusive: 3 posiłki w formie 
bogatego bufetu serwowanego w restauracji głównej, przekąski 
w kawiarni (11:00-12:00), kawa i ciastko (15:30-17:00), lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w wybranym barze 
(11:00-23:00). 
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft: aerobik przy basenie, boc-
cia, golf. Wieczorami muzyka na żywo, wieczorne show. Ponad-
to: siłownia. Dostępne w hotelu Tangerine: tenis stołowy, rzutki, 
badminton, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w pokojach, lobby, restauracji 
i wybranych barach.
www.tangerinehotels.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Elegancki hotel o wysokim standardzie świadczonych usług, cieszący się bardzo dobrymi opiniami wśród Gości. Położenie w pięknym 
ogrodzie, eleganckie pokoje i bardzo dobre wyżywienie to gwarancja udanego wypoczynku. Dodatkowym atutem jest bliskość miejscowości 
Kalutara, co pozwoli na samodzielne odkrywanie lokalnych atrakcji.

Royal Palms – Kalutara +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 5220 8970

Listopad od 5220 8970

Grudzień od 5270 9070

Styczeń od 5999 10270

Luty od 5999 10270

Marzec od 5999 10270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5099 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3730 

Dopłata do All Inclusive od 1330 

CENA OD

5220 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Azja Sri Lanka

Położenie
Hotel położony jest w miejscowości Kalutara, ok. 4 km od jej 
centrum z szerokim wyborem restauracji, knajpek oraz sklepów. 
Budynek hotelowy znajduje się w zadbanym ogrodzie, bezpo-
średnio graniczącym ze złocistą plażą z pięknymi widokami na 
Ocean Indyjski. Do lotniska w Colombo ok. 80 km.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Brak 
serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna, restauracja a’la carte, kawiarnia, 
3 bary w tym Swim-Up bar tuż przy basenie. Ponadto: basen 
o nieregularnym kształcie oraz brodzik dla dzieci, leżaki i parasole 
przy basenie oraz w ogrodzie dostępne bezpłatnie. 
Pokoje
Hotel posiada 179 wygodnie urządzonych, przestronnych pokoi. 
Pokoje standardowe, o pow. ok. 25 m2, wyposażone są w: ła-
zienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną 
klimatyzację, wiatrak sufitowy, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, 
mini lodówkę, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, za-
gospodarowany balkon lub taras, widok na ogród. 
Wyżywienie
All Inclusive: 3 posiłki w formie bogatego bufetu serwowanego 
w restauracji głównej, oferującej dania kuchni lokalnej oraz mię-
dzynarodowej, przekąski w kawiarni (10:30-12:00), kawa i ciastko 
(15:00-17:00), lokalne napoje bezalkoholowe i wybrane alkoho-
lowe (10:00-24:00). 
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft: aerobik przy basenie, boc-
cia, golf. Wieczorami muzyka na żywo, wieczorne show. W hotelu: 
tenis stołowy, rzutki, badminton, boisko do siatkówki plażowej, 
mini golf, aqua aerobik, siłownia i centrum fitness, plac zabaw 
dla dzieci. 
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w kawiarni, lobby i w poko-
jach.
www.tangerinehotels.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Bardzo dobry hotel o przyjemnej, wakacyjnej atmosferze! Komfortowo urządzony, o wysokim standardzie usług, polecamy dla osób 
nastawionych na spokojny wypoczynek. Położony w dobrej lokalizacji, co umożliwia odkrywanie uroków pobliskiego centrum miasta 
we własnym zakresie. Dodatkowym atutem jest smaczna kuchnia.

Tangerine Beach – Kalutara 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

CENA OD

5049 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 5049 8699

Listopad od 5049 8699

Grudzień od 5120 8799

Styczeń od 5349 9199

Luty od 5349 9199

Marzec od 5349 9199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4920 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3699 

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Sri Lanka

Położenie
Ten przyjemny hotel położony jest w niewielkiej miejscowości 
Beruwala, na ładnie zagospodarowanym terenie zielonym, poro-
śniętym drzewami palmowymi. Miejscowość Bentota z szerokim 
wyborem restauracji, barów i sklepów, oddalona jest o ok. 6 km. 
Hotel położony jest w odległości ok. 60 km od centrum Colombo 
oraz ok. 95 km od lotniska.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor wymiany walut, restauracja główna Gol-
den Palms z widokiem na ogród, restauracja a’la carte, 2 bary: 
główny oraz bar przy plaży. Duży basen z wydzieloną częścią dla 
dzieci, ręczniki plażowe, leżaki i parasole dostępne przy basenie 
bezpłatnie, dobrze wyposażona siłownia.
Pokoje
W hotelu znajduje się 98 przyjemnie urządzonych pokoi delux, 
wszystkie z widokiem na ocean. W każdym pokoju można kom-
fortowo zakwaterować 2 osoby dorosłe oraz osobę na dostawce. 
Pokoje wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do 
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak przysu-
fitowy, TV Sat., bezpłatny sejf, telefon, mini lodówkę, zestaw do 
przygotowywania kawy i herbaty, umeblowany balkon lub taras. 
Wyżywienie
Śniadania i  obiadokolacje serwowane w  restauracji głównej 
w formie bogatego bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne do-
datkowo. Za dopłatą możliwe lunche lub All Inclusive: śniadanie, 
lunch, obiadokolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. W ramach infrastruktury sportowej: 
siatkówka plażowa, tenis stołowy, bilard, siłownia. Za opłatą: 
masaże i zabiegi w centrum SPA.
Internet
W częściach wspólnych hotelu oraz w pokojach Internet Wi-Fi 
dostępny bezpłatnie.
www.the-palms-hotel-beruwela-sri-lanka-en.ww.lk

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Kameralny hotel z miłą obsługą, który polecamy szczególnie parom szukającym relaksu, chcącym wypocząć wśród zieleni i uciec od 
blichtru charakterystycznego dla wielkich kurortów. Bliskość Bentoty sprawia, że jest to idealny hotel dla osób nastawionych zarówno 
na plażowanie jak i odkrywanie lokalnego życia.

The Palms – Beruwala 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 4570 7899

Listopad od 4570 7899

Grudzień od 4649 8020

Styczeń od 5799 9949

Luty od 5049 8699

Marzec od 4820 8299

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4230 

Dopłata do All Inclusive od 490 

CENA OD

4570 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Azja Sri Lanka

Położenie
Ten urokliwy hotel otoczony palmowym gajem, położony jest 
w przytulnej rybackiej wiosce Mahawaskaduwa, ok. 4 km od 
centrum miejscowości Kalutara. Ok. 39 km od centrum Colombo 
oraz ok. 72 km od lotniska.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy złotej, szerokiej i piaszczy-
stej plaży. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Teren hotelowy składa się z 2 części: hotelowej oraz sportowej 
Mermaid Club. Recepcja, kantor, restauracja z widokiem na ocean, 
2 bary: przy basenie i bar główny obok restauracji, 2 baseny: głów-
ny z tarasem słonecznym, drugi w części Mermaid Club przezna-
czony do aktywnego spędzania czasu, bezpłatne leżaki i ręczniki. 
Pokoje
81 nowocześnie wyposażonych pokoi. Pokoje standardowe - 
(pow. ok. 27 m2) - mogące zakwaterować max. 3 osoby. Wypo-
sażone w: łazienkę (prysznic, suszarka do włosów), centralnie 
sterowaną klimatyzację, TV-Sat., bezpłatny sejf, mini bar za 
opłatą, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty. Wszystkie 
pokoje posiadają częściowy widok na morze oraz balkon lub ta-
ras. Pozostałe pokoje opisane na R.pl
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bogatego 
bufetu, przekąski w ciągu dnia (10:30-12:00, 15:30-17:30). Świe-
że owoce oraz soki (10:30-17:30), lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe (10:00-24:00). 
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny dla dzieci i dla dorosłych 
w ciągu dnia i wieczorami, m.in.: muzyka na żywo, pokazy kultu-
ralne, pokazy magii. Szeroki wybór atrakcji sportowych i rekre-
acyjnych w Mermaid Club: aqua aerobik, gra w piłkę wodną oraz 
innych aktywnych zajęć, dobrze wyposażona siłownia, aerobik, 
joga, siatkówka, squash, badminton, tenis stołowy, boccia, kry-
kiet, rzutki oraz gry planszowe. 
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu. 
www.mermaidhotelnclub.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Przytulny hotel w spokojnej, bajkowej okolicy o typowo wakacyjnym klimacie, cieszący się bardzo pozytywnymi opiniami wśród Gości. 
Niewątpliwymi atutami tego hotelu są piękna, szeroka plaża oraz eleganckie pokoje. Dodatkowo, dzięki rozdzieleniu części hotelowej 
i rekreacyjnej – każdy może w pełni oddać się swoim ulubionym zajęciom.

Mermaid Hotel & Club – Kalutara 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

CENA OD

5480 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 5480 9399

Listopad od 5480 9399

Grudzień od 5549 9520

Styczeń od 6120 10470

Luty od 5949 10199

Marzec od 5549 9520

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5499 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4799 

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Sri Lanka

Położenie
Kameralny i elegancki hotel, położony jest ok. 5 km od centrum 
znanej miejscowości turystycznej - Bentota, z szerokim wyborem 
restauracji, barów i sklepów. Do lotniska w Colombo ok. 105 km. 
Za hotelem przebiega linia kolejowa, która nie jest uciążliwa dla 
gości hotelowych.
Plaża
Obiekt położony jest bezpośrednio przy przepięknej, szerokiej 
i piaszczystej plaży. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, winda, kantor. Restauracja główna z widokiem na 
ocean, restauracja a’la carte serwująca dania kuchni międzynaro-
dowej, 4 bary: bar główny, przy basenie, w restauracji oraz bar na 
dachu. Ponadto: duży basen, brodzik dla dzieci, leżaki i parasole 
przy basenie oraz ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie.
Pokoje
Hotel posiada 76 przestronnych i elegancko urządzonych pokoi 
superior oraz delux.
Pokoje superior - (pow. ok. 25 m2) mogące zakwaterować max. 
2 osoby i 1 osobę na dostawce (możliwość dostawki w formie 
rozkładanego łóżka), wyposażone są w: łazienkę z prysznicem lub 
wanną, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację 
z indywidualną regulacją temperatury, wiatrak przysufitowy, TV 
Sat., telefon, bezpłatny sejf, minibar (konsumpcja płatna dodat-
kowo), zestaw do przygotowywania kawy i herbaty. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bufetu, 
przekąski (11:00-15:00), lokalne napoje bezalkoholowe, alkoho-
lowe i koktajle przyrządzone z lokalnych alkoholi (10:00-24:00). 
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Program sportowy: sala fitness, 
siłownia, siatkówka, badminton, rzutki, szachy, bilard (płatny 
dodatkowo ok. 6 USD/ godz.). Centrum SPA za opłatą.
Internet
Na terenie całego hotelu, Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie.
www.pandanusbeach.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Elegancki hotel, który polecamy szczególnie parom chcącym spędzić wymarzony urlop w kameralnej i miłej atmosferze. Hotel bardzo 
lubiany przez naszych Klientów, szczególnie za dobry serwis oraz fantastyczna plażę! Dodatkowym atutem są wszystkie pokoje z widokiem 
na morze.

Pandanus Beach – Induruwa 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 5720 9799

Listopad od 5720 9799

Grudzień od 5799 9949

Styczeń od 6420 10999

Luty od 6249 10699

Marzec od 6249 10699

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4699 =

CENA OD

5720 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Azja Sri Lanka

Położenie
Komfortowy, ciekawie zaprojektowany hotel zaledwie ok. 7 km do 
historycznego centrum Kalutary ze znanym zamkiem Richmond 
i stupą Gangatilaka. Ok. 35 km od centrum stolicy Sri Lanki, ok. 
80 km od lotniska w Colombo.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy publicznej, szerokiej, piasz-
czystej plaży. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, windy, parking, restauracja główna, bary: główny 
oraz bar przy basenie Aqua Peel, taras wypoczynkowy, czytelnia. 
Na terenie hotelu znajduje się duży basen z wydzieloną częścią 
dla dzieci, leżaki i parasole oraz ręczniki plażowe przy basenie 
dostępne bezpłatnie. 
Pokoje
Obiekt dysponuje 140 eleganckimi i nowocześnie urządzonymi 
pokojami typu superior (o pow. ok. 43 m2), zlokalizowanymi 
w 3-piętrowym budynku, mogącymi zakwaterować 2 osoby do-
rosłe oraz 1 osobę na dostawce. Wszystkie pokoje wyposażone 
w: łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, szlafrok 
i klapki kąpielowe, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., 
telefon, sejf i minbar (konsumpcja płatna dodatkowo), zestaw do 
przygotowania kawy i herbaty oraz balkon z widokiem na ocean. 
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje serwowane w formie bufetu lub do 
wyboru 3-4 dania z karty menu w restauracji głównej. Napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo. Za dopłatą All Inclusive - do-
datkowo lunche oraz lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
w barze głównym (10:00-23:00) i w barze przy basenie (10:00-
19:00) oraz słodkie przekąski i napoje gorące (10:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program sportowy i animacyjny w wersji soft: 
aqua aerobik, siatkówka plażowa, piłka wodna, siłownia. Za do-
datkową opłatą: bilard, centrum SPA.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych obiektu 
i w pokojach.
www.citrusleisure.com

All Inclusive Przy plaży Dla rodzin

Hotel wyróżniający się doskonałą lokalizacją przy złotej, długiej na 450 m plaży oraz wyśmienitą kuchnią będący bardzo dobrą propozycją na 
rodzinne wakacje. Goście mogą korzystać z wygodnej formuły All Inclusive oraz dużego wyboru sportów i animacji. Dodatkowo, bliskość Kalutary 
sprawia, że jest to również idealna propozycja dla osób poszukujących bazy wypadowej do samodzielnego zwiedzania tej części Sri Lanki.

Citrus Waskaduwa – Kalutara +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

CENA OD

4980 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 4980 8299

Listopad od 4980 8299

Grudzień od 5049 8399

Styczeń od 5470 9020

Luty od 5549 9149

Marzec od 5480 9070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4970 

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 4320 

Dopłata do All Inclusive od 910 

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Sri Lanka

Położenie
Hotel położony jest na rozległym obszarze ponad 15 ha, na terenie 
bujnego lasu mangrowego, pośród przepięknej laguny Oceanu 
Indyjskiego. Hotel zlokalizowany jest w odległości ok. 4 km do 
niewielkiej miejscowości Maravila, ok. 60 km od centrum Colom-
bo oraz ok. 33 km od lotniska.
Plaża
Obiekt położony w pobliżu plaży - wielkość plaży zależy od 
warunków pogodowych. Leżaki na plaży dostępne bezpłatnie 
(jedynie do zachodu słońca).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, restauracja główna Kundira, restauracja a’la carte 
przy basenie serwująca dania kuchni międzynarodowej, 2 bary: 
Ran Thambili oraz bar przy basenie. Duży basen, brodzik dla dzie-
ci, ręczniki plażowe oraz leżaki i parasole przy basenie dostępne 
bezpłatnie. 
Pokoje
162 przestronne pokoje standardowe, zlokalizowane w domkach 
położonych w ogrodzie (w każdym domku 4 pokoje) o pow. ok. 
54 m2, mogące zakwaterować 2 osoby dorosłe oraz 1 osobę na 
dostawce. Pokoje wyposażone w: łazienkę z prysznicem lub wan-
ną, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
wiatrak przysufitowy, TV Sat., telefon, na zapytanie wstawiane do 
pokoju: bezpłatny sejf i mini lodówka (zestaw do przygotowania 
kawy i herbaty, umeblowany taras. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja w formie bufetu 
w restauracji głównej, przekąski, lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe (10:00-23:30). Za opłatą: importowane napoje bez-
alkoholowe i alkoholowe oraz świeżo wyciskane soki. 
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program sportowy i animacyjny: aqua aerobik, 
siatkówka, koszykówka, 5-dołkowe pole golfowe, tenis (oświe-
tlenie kortów - płatne dodatkowo), squash, badminton, tenis 
stołowy, siłownia. 
Internet
W lobby Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie.
www.clubpalmbay.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Hotel klubowy o przyjaznej atmosferze, położony w spokojnej okolicy. Zaletą są bardzo duże pokoje o podstawowym wyposażeniu, 
ale dobrym standardzie. Hotel spełni oczekiwania zarówno osób nastawionych na aktywny wypoczynek, jak i szukających relaksu 
w malowniczym otoczeniu.

Club Palm Bay – Maravila +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

CENA OD

4849 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 4849 8349

Listopad od 4849 8349

Grudzień od 4920 8470

Styczeń od 5420 9299

Luty od 5180 8899

Marzec od 5149 8849

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 3499 

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Azja Sri Lanka

Położenie
Hotel położony w zadbanym ogrodzie, w miejscowości Negombo, 
w spacerowej odległości (ok. 3 km) od pełnego postkolonialnych 
zabytków centrum tego miasta z licznymi atrakcjami, sklepami, 
barami i restauracjami. Do stacji kolejowej w Negombo ok. 2,5 km. 
Do centrum Colombo ok. 40 km, ok. 13 km od lotniska w Colombo.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy publicznej, szerokiej, piasz-
czystej plaży. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, winda, parking, restauracja główna z widokiem na 
Ocean Indyjski oraz Pirate Bar. Duży basen z wydzieloną częścią 
dla dzieci, ręczniki oraz leżaki i parasole przy basenie dostępne 
bezpłatnie. Za dodatkową opłatą: pralnia, kantor, lekarz.
Pokoje
Obiekt dysponuje 61 pokojami standardowymi, zlokalizowa-
nymi w  3-piętrowym budynku, mogącymi zakwaterować 2 
osoby dorosłe oraz 1 osobę na dostawce (możliwość dostawki 
w formie normalnego łóżka lub rozkładanej sofy). Wszystkie 
pokoje położone są od strony oceanu i wyposażone w: łazienkę 
z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf i mini lodówkę, 
zestaw do przygotowania kawy i herbaty oraz balkon lub taras. 
Możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla dziecka do 2 roku 
życia. Na zapytanie i potwierdzenie hotel oferuje również pokoje 
typu suite i apartamenty.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (06:30-09:30), za dodatkową opłatą 
obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo oraz 
3 posiłki dziennie - dodatkowo lunche serwowane w formie bu-
fetu 12:30-14:30, napoje płatne dodatkowo. Obiekt specjalizuje się 
w kuchni lokalnej oraz międzynarodowej. Ponadto w hotelowej 
restauracji dostępne dania a’la carte kuchni lankijskiej, a w ho-
telowych barach lokalne i importowane napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe (za dodatkową opłatą). Od czasu do czasu hotel 
organizuje tematyczne wieczory barbecue.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, ale z nawiązką re-

kompensuje to tętniące życiem centrum Negombo z szerokim 
wachlarzem atrakcji oraz mnóstwem barów, kafejek i restauracji.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych obiektu 
oraz w pokojach hotelowych.
www.paradisebeachsrilanka.com

Przy plaży We dwoje

Hotel o przyjaznej atmosferze i dobrym stosunku jakości do ceny. Jest to bardzo dobra oferta dla mniej wymagających Klientów, ceniących 
sąsiedztwo plaży oraz rozrywki pobliskiego Negombo. Bliskość największych miast Sri Lanki sprawia, że jest to również idealna propozycja 
dla osób poszukujących bazy wypadowej do samodzielnego zwiedzania tej części wyspy.

Paradise Beach Hotel – Negombo 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

CENA OD

4720 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 4720 8149

Listopad od 4720 8149

Grudzień od 4780 8249

Styczeń od 5099 8770

Luty od 5099 8770

Marzec od 5099 8770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4870 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 4120 

Dopłata do HB od 210 

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Sri Lanka

Położenie
Hotel położony na niedużym półwyspie porośniętym palmami 
kokosowymi. Z jednej strony zwieńczony piękną plażą, z drugiej 
lasem mangrowym wzdłuż koryta rzeki uchodzącej nieopodal do 
oceanu (aby dostać się do hotelu należy przeprawić się hotelową 
łódką - transport bezpłatny, brak stałego rozkładu, czas transferu 
ok. 2 min.) Do centrum miejscowości Waikkal ok. 4 km. Do lotni-
ska w Colombo ok. 18 km.
Plaża
Bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja specjalizująca się w daniach kuchni lankij-
skiej i międzynarodowej, lobby bar, zewnętrzny bar przy basenie, 
sala telewizyjna. Na terenie hotelu znajduje się basen oraz brodzik 
dla dzieci, otoczone tarasem słonecznym (leżaki i ręczniki plażo-
we dostępne bezpłatnie). Płatne dodatkowo: sklep z pamiątkami.
Pokoje
Hotel posiada łącznie 88 pokoi i bungalowów. 
Pokoje standardowe, o pow. ok. 20 m2, dla max. 3 os. dorosłych, 
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem z częściowo przeszklo-
nym dachem oraz baterią słoneczną ogrzewającą wodę, suszarkę 
do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, wiatrak sufitowy, 
TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę, zestaw do przy-
gotowywania kawy i herbaty, część wypoczynkową oraz taras. 
Pokoje urządzone są w lokalnym stylu eco, wykorzystującym 
naturalne materiały oraz lokalne rękodzieło. Posiadają widok na 
morze lub rzekę. 
Bungalowy deluxe, o pow. ok. 23 m2, bardzo eleganckie, eksklu-
zywnie wyposażone, wyposażone dodatkowo w indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, minibar (konsumpcja płatna dodatkowo) 
oraz widok na ocean.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo. Za dopłatą wyżywienie All Inc-
lusive: 3 posiłki w restauracji głównej, przekąski (15:30-17:30 oraz 
23:00-24:00), lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole (10:00-
24:00). Płatne dodatkowo: napoje importowane, świeże soki.

Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje wieczory przy muzyce na żywo, wieczorne show, 
pokazy lokalnych artystów i rzemieślników m.in. garncarstwo, 
lokalna kuchnia. Ponadto: tenis stołowy, rzutki, szachy, gry plan-
szowe, bule, siatkówka plażowa. Za dodatkową opłatą: bilard, 
rowery, squash, rowerki wodne, kajaki, katamarany, centrum 
SPA. Hotel oferuje płatne dodatkowo lokalne wycieczki piesze 
i rowerowe z przewodnikiem oraz m.in. rejsy po rzece w celu 
obserwacji ptaków.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.
www.ranweli.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Hotel położony w spokojnej, cichej i bardzo zielonej okolicy, kładący duży nacisk na ekologię, co widać zarówno w stylu, w jakim jest 
urządzony, jak również w ofercie dodatkowych aktywności. Piękna zatokowa plaża jest jego kolejnym, mocnym atutem. Miejsce doskonałe 
dla osób lubiących żyć w zgodzie z naturą.

Ranweli Holiday Village – Waikkal 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 4599 7930

Listopad od 4599 7930

Grudzień od 4649 8020

Styczeń od 5420 9299

Luty od 5420 9299

Marzec od 4649 8020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4699 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4120 

Dopłata do All Inclusive od 910 

CENA OD

4599 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Azja Sri Lanka

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Położenie
Hotel położony w miejscowości Koggala oferującej turystom nie-
wielki wybór sklepów, barów i restauracji. Ok. 13 km na południe 
od historycznego centrum Galle z zabytkowym fortem holender-
skim, ok. 170 km do lotniska w Colombo.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy przepięknej, szerokiej, 
piaszczystej plaży ciągnącej się na długości kilku kilometrów. 
Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor, sala telewizyjna, 2 restauracje: główna 
z widokiem na ocean, restuaracja a’la carte serwująca dania 
kuchni lokalnej, międzynarodowej i owoce morze, pizzeria, 3 bary, 
w tym jeden przy basenie. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny, 
w tym 1 z wydzieloną częścią dla dzieci, przy basenie leżaki, pa-
rasole i ręczniki plażowe dostępne bezpłatnie. Dodatkowo: sklep 
z pamiątkami.
Pokoje
Hotel oferuje swoim Gościom 200 pokoi deluxe z widokiem na 
morze lub wewnętrzne patio (pow. ok. 27 m2), eleganckie i kom-
fortowe (możliwość dostawki w  formie rozkładanego łóżka, 
w konfiguracji 2+2 możliwa jest tylko jedna dostawka. Drugie 
dziecko śpi z rodzicami). Wyposażone w: łazienkę z prysznicem, 
suszarką do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację z moż-
liwością indywidualnej regulacji temperatury, wiatrak przysu-
fitowy, bezpłatny sejf, TV Sat., telefon, mini bar (konsumpcja 
za opłatą), zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, ume-
blowany balkon lub taras. Hotel posiada również 8 pokoi typu 
suite dostępnych na potwierdzenie (pow. ok. 44 m2) dodatkowo 
wyposażonych w: salon wypoczynkowy, wannę, stację muzyczną 
do iPad’a.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu w restauracji głównej, 
napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Za dopłatą All Inc-
lusive: śniadanie, lunch, obiadokolacja w formie bufetu, kawa, 
herbata, przekąski (16:00-18:00), lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe (10:00-24:00). Dodatkowo płatne: importowane 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz świeżo wyciskane soki.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft: pokazy kulturalne, muzyka 
na żywo. Ponadto rzutki, tenis stołowy, siatkówka plażowa, aqua 
aerobik, tenis ziemny (w hotelu Koggala Village). Za dopłatą: 
centrum SPA z zabiegami ayurwedy.
Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie w ogólnodostępnych czę-
ściach hotelu.
www.thelongbeachresort.com

Hotel położony przy jednej z najpiękniejszych plaż na Sri Lance, idealny na długie romantyczne spacery wzdłuż morza. Polecamy szczególnie 
osobom nastawionym na spokojny relaks, oraz tym którzy pragną na własną rękę odkrywać uroki południa Sri lanki z uwagi na bliskość 
urokliwego miasteczka Galle.

The Long Beach Resort – Koggala +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 4420 7649

Listopad od 4420 7649

Grudzień od 4470 7720

Styczeń od 4670 8049

Luty od 4670 8049

Marzec od 4670 8049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4470 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 3770 

Dopłata do All Inclusive od 385 

CENA OD

4420 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Sri Lanka

Położenie
Hotel położony jest w miejscowości Kalutara, ok. 4 km od centrum 
z szerokim wyborem restauracji, knajpek oraz sklepów. Zlokalizo-
wany jest w niewielkim ogrodzie, tuż przy pięknej, złocistej plaży. 
Do lotniska w Colombo ok. 80 km.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży. Brak serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Recepcja, kantor, restauracja główna Rasa serwująca posiłki 
w formie bufetu, restauracja serwująca owoce morza, 2 bary ser-
wujące przekąski i napoje. Ponadto: basen, leżaki i parasole przy 
basenie oraz w ogrodzie dostępne bezpłatnie. Płatne dodatkowo: 
sklep z pamiątkami, lekarz, centrum SPA.
Pokoje
Hotel posiada 69 przyjemnie urządzonych pokoi (w większości 
z częściowym widokiem na morze). Pokoje standardowe wy-
posażone są w: łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do 
włosów (na zapytanie), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
wiatrak sufitowy, TV Sat., telefon, sejf, mini bar (konsumpcja płat-
na dodatkowo, lodówka uzupełniana jest na życzenie), zestaw 
do przygotowywania kawy i herbaty, zagospodarowany balkon 
lub taras. Na zapytanie i potwierdzenie możliwość wstawienia 
łóżeczka dla dziecka do 2 roku życia.
Wyżywienie
Śniadania. Za dopłatą możliwe wyżywienie do obiadokolacji 
w formie bufetu (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo), 
dopłata do 3 posiłków: dodatkowo lunche (napoje do lunchy 
płatne dodatkowo) lub All Inclusive: 3 posiłki w formie bufetu, 
przekąski w ciągu dnia, lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole 
(10:00-23:00). Restauracja główna serwuje dania kuchni lokalnej 
i międzynarodowej.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Do syspozycji gości: badminton, 
rzutki, siłownia.
Internet
Internet Wi-Fi dostępny częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.cocoroyalbeach.com

Przy plaży We dwoje

Niewielki hotel o miłej i kameralnej atmosferze. Zlokalizowany blisko turystycznej miejscowości, co umożliwia odkrywanie uroków 
pobliskiego centrum miasta we własnym zakresie. Świetna propozycja dla osób, które mają skromniejszy budżet i wymagania.

Coco Royal Beach Resort – Kalutara 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 4370 7520

Listopad od 4349 7520

Grudzień od 4480 7749

Styczeń od 4849 8349

Luty od 4849 8349

Marzec od 4849 8349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4399 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 3830 

Dopłata do All Inclusive od 805 

CENA OD

4349 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Położenie
Niewielki hotel położony ok. 3,5 km od centrum turystycznej 
miejscowości - Negombo, która oferuje turystom szeroki wybór 
sklepów, restauracji i barów. Hotel jest dobrą bazą wypadową do 
atrakcji oferowanych przez Negombo – znajduje się tam zabytko-
wy holenderski fort z 1672 r., kanał holenderski, liczne zabytkowe 
kościoły oraz słynny targ rybny. Do lotniska w Colombo ok. 15 km.
Plaża
Bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej, publicznej plaży. Brak 
serwisu plażowego. Plaże w okolicy Negombo uznawane są za 
jedne z najpiękniejszych na Sri Lance.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor, sala telewizyjna, sala konferencyjna. Re-
stauracja główna specjalizująca się w daniach kuchni międzyna-
rodowej, 2 bary: altanowy bar przy basenie i bar w lobby. Ładnie 
zaaranżowany ogród i część basenowa, 2 baseny i brodzik dla 
dzieci, bezpłatne leżaki przy basenie, bezpłatne ręczniki kąpielo-
we, plac zabaw dla dzieci. Za dodatkową opłatą: pralnia, usługi 
medyczne, centrum masażu, sklepik z biżuterią i pamiątkami.
Pokoje
Hotel posiada 97 pokoi zlokalizowanych w 3 kilkupiętrowych 
budynkach, pow. ok. 26 m2 mogących zakwaterować max. 2 
osoby dorosłe i  1 osobę na dostawce (możliwość dostawki 
w formie rozkładanego łóżka). Pokoje standardowe posiadają 
podstawowe wyposażenie: łazienkę z prysznicem lub wanną, 
(suszarka do włosów dostępna na zapytanie), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, wiatrak przysufitowy, TV Sat., telefon, 
bezpłatny sejf, czajnik elektryczny, 2 butelki wody mineralnej 
uzupełniane codziennie. Pokoje delux dodatkowo mają balkony. 
Na zapytanie możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla 
dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Przy małym obłożeniu 
hotelu obiadokolacje serwowane do stolika, do wyboru z trzech 
pozycji w menu. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. Za 
dopłatą lunche – napoje do lunchu płatne dodatkowo na miejscu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny, który obejmuje wieczorne 

spektakle i kolacje tematyczne. W ramach infrastruktury sporto-
wej: siatkówka plażowa oraz tenis stołowy.
Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie w recepcji hotelu.
www.camelot.lk

Przy plaży We dwoje

Wakacyjna atmosfera, przepiękna plaża oraz wygodnie zaprojektowana strefa basenowa to niewątpliwe atuty tego hotelu. Idealnie sprawdzi 
się jako baza wypadowa do samodzielnego odkrywania zabytków i uroków życia nocnego w miejscowości Negombo. Świetna oferta 
za niewygórowaną cenę.

Camelot Beach – Negombo 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: środy, piątki, niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni 12/13 dni

Październik od 4680 8070

Listopad od 4680 8070

Grudzień od 4749 8199

Styczeń od 4749 8199

Luty od 4680 8070

Marzec od 4680 8070

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4799 

CENA OD

4680 zł

Kategoria lokalna: na Sri Lance nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Sri Lanka – Esencja Cejlonu 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 3 godz. przed wylotem samolotu. Przelot sa-
molotem rejsowym (rejs bezpośredni) na trasie 
Warszawa-Colombo. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Colombo, odprawa pasz-
portowo-wizowa, spotkanie z pilotem. Transfer 
do hotelu na śniadanie i odpoczynek po po-
dróży. Następnie przejazd do Pinnawali, gdzie 
odwiedzimy sierociniec dla słoni. Tutaj nowy 
dom znalazły zwierzęta porzucone przez swoje 
stada lub zranione. Będziemy także świadkami 
codziennej kąpieli słoni w pobliskiej rzece Ma 
Oya. Obiadokolacja w hotelu w ok. Sigiriyi lub 
Habarany. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Polonna-
ruwy, średniowiecznej stolicy kraju. Odwiedzimy 
ruiny Pałacu Królewskiego, tzw. Czworobok: Da-
lada Maluwa - kompleks 12 zabytkowych budowli 
i świątyń, których historia sięga XI w. oraz Gal Vi-

hara - monumentalną skałę, w której wyrzeźbio-
ne są cztery posagi Buddy, z których jeden jest 
dość kontrowersyjny i jego mudra do teraz jest 
przedmiotem sporów. Następnie wybierzemy się 
na safari w Parku Narodowym Minneriya (możli-
we parki Kaudulla lub Hurulu Eco - w zależności 
od tego, gdzie przemieszczą się słonie), który 
zamieszkuje ponad 200 dzikich słoni, a także 
bawoły, dziki, niedźwiedzie, lamparty, krokodyle 
oraz ponad 160 gatunków ptaków. To najbardziej 
znany Park Narodowy na Sri Lance, który chroni 
słonie cejlońskie. Tylko tutaj można je zobaczyć 
w tak dużych stadach, żyjące w naturalnych wa-
runkach. Po parku poruszamy się w otwartych 
jeepach, tak aby móc swobodnie obserwować 
i fotografować przyrodę i dzikie zwierzęta. Po 
południu dla chętnych możliwość zrelaksowania 
się podczas masażu ayurwedyjskiego lub wizyta 
w wiosce lankijskiej (dodatkowo płatne ok. 40 
USD/os.). Nocleg w hotelu w okolicy Sigiriyi lub 
Habarany, obiadokolacja. (Trasa ok. 80 km).

 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Sigiriyi. 
Skalna Forteca Sigiriya (lista UNESCO) jest sie-
dzibą królewską z V w. n.e. zbudowaną na szczy-
cie 200 metrowej skały. Do dzisiaj zachowały się 
fundamenty dolnego i górnego pałacu, ogrody 
pałacowe i słynne freski przedstawiające nie-
biańskie dziewice. Następnie udamy się do pięciu 
świątyń jaskiniowych w Dambulli (obiekt na liście 
UNESCO), jednego z najważniejszych miejsc kultu 
buddyjskiego na Sri Lance. Świątynie to wykute 
w skale groty, w których znajdują się posągi Bud-
dy. Po drodze do Kandy zatrzymamy się w ogro-
dzie przypraw w ok. Matale, gdzie poznamy tajniki 
uprawy roślin mających zastosowanie w tradycyj-
nej, ayurwedyjskiej medycynie. Kandy położone 
jest malowniczo na wzgórzach wokół jeziora, nad 
brzegiem którego znajduje się jedno z najbardziej 
znanych miejsc na Sri Lance - Świątynia Zęba, naj-
ważniejsza świątynia buddyjska na wyspie z reli-
kwią Zęba Buddy. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
w hotelu w Kandy. (Trasa ok. 100 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu odwiedzimy Muzeum 
Kamieni Szlachetnych, gdzie zapoznamy się ze 
szczegółami ich wydobycia i obróbki. Sri Lanka 
słynie z wydobycia kamieni szlachetnych i pół 
szlachetnych. To stąd pochodzą słynne błękitne 
szafiry, rubiny oraz kamień księżycowy. Następ-
nie udamy się w kierunku malowniczych wzgórz 
porośniętych krzewami herbacianymi, gdzie 
droga z Kandy wiedzie licznymi serpentynami. 
Odwiedzimy plantację herbaty i fabrykę, gdzie 
weźmiemy udział w pokazie produkcji słynnej na 
całym świecie herbaty cejlońskiej, będzie także 
okazja do degustacji i zrobienia zakupów. Prze-
jazd do Colombo. Obiadokolacja i nocleg w ho-
telu w okolicach Colombo. (Trasa ok. 110 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu Zwiedzanie Colombo - 
barwnej metropolii, w której przeplatają się ślady 
kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim gwarem 
i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.: świątynię 
buddyjską, kościół Wolvendhal (zabytek z okre-
su panowania Holendrów), ratusz, Ogrody Cy-

W programie: Colombo - barwna metropolia • Pinnawala - sierociniec dla słoni • Safari w parku Minneriya • Świątynia Zęba w Kandy 

• Matale - ogród przypraw • malowidła jaskiniowe w Sigiriyi i Dambulli • plantacje herbaty • wypoczynek na Sri Lance lub Malediwach

• impreza dostępna także w wersji de luxe pod kodem SXC/MSX

Colombo

P.N.
Minneriya

PolonnaruwaSigiriya

Kandy

Matale

SRI  LANKA

Pinnawala

Wyciśnijmy z wakacji to co najlepsze 
- MOC ESENCJI CEJLONU! Dzikie 
słonie na safari, ogrody herbaciane, 
malownicze pejzaże z Lwiej Skały, 
zachwycające świątynie w Dambulli, 
relaksującą ayurwedę i wreszcie za-
służony wypoczynek nad oceanem!

Hanna Łuszczek
Koordynator Rainbow na Sri Lance

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

13
dni

12
dni

lub
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namonowe - ekskluzywne przedmieścia, gdzie 
w pięknych pokolonialnych willach mieszczą się 
liczne ambasady i elitarne szkoły, Bandaranaike 
Memorial International Conference Hall - prezent 
dla Sri Lanki od Ludowej Republiki Chin, a tak-
że replikę posągu Buddy Aukana „zjadającego 
słońce”. Impreza SLC: We wczesnych godzinach 
popołudniowych przejazd na wypoczynek do 
wybranego hotelu na Sri lance. Impreza SMC: 
We wczesnych godzinach popołudniowych prze-
jazd na lotnisko i przelot na Malediwy. Powitanie 
przez anglojęzycznego przedstawiciela lokalne-
go agenta na lotnisku w Male. Transfer łodzią 
motorową lub samolotem do wybranego hotelu.
Impreza SLC
 Dzień 7-11 lub 7-12  Pobyt w wybranym ho-
telu. Czas wolny na wypoczynek, plażowanie 
i zakupy. Możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych.
Impreza SMC
 Dzień 7-10 lub 7-11  Pobyt w wybranym ho-
telu. Czas wolny na wypoczynek, plażowanie 
i zakupy. Możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych.
 Dzień 11 lub 12  Śniadanie, wykwaterowanie 
z hotelu, transfer na lotnisko w Male, przelot do 
Colombo. Zakwaterowanie w hotelu w ok. Co-
lombo, czas wolny
Imprezy SLC i SMC
 Dzień 12 lub 13  Wczesne wykwaterowanie 
z hotelu (śniadanie w postaci pakietów podróż-
nych), transfer na lotnisko w Colombo. Przelot 
samolotem rejsowym (rejs bezpośredni) na tra-
sie Colombo- Warszawa. Przylot do Warszawy. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. W zależno-
ści od godzin przelotu wykwaterowanie z hotelu 
odbywa się przedostatniego dnia wieczorem lub 
ostatniego w nocy. Sri Lanka to kraj buddyjski, 
w trakcie zwiedzania świątyń obowiązuje skro-

my stój (zakryte ramiona i kolana), świątynie 
zwiedza się na boso.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele o  standardzie od-
powiadającym **/*** w  ocenie organizatora 
- (5 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: 
we wszystkich hotelach wyposażone są w: 
klimatyzację, łazienkę, często minibar (płatny 
dodatkowo) i TV.
Część pobytowa SLC. Hotele - (6 lub 7 rozpo-
czętych dób hotelowych) zakwaterowanie w ho-
telu wybranym z oferty „Wypoczynek Sri Lanka”.
Część pobytowa SMC. Hotele (5 lub 6 rozpoczę-
tych dób hotelowych) zakwaterowanie w hotelu 
wybranym z oferty „Wypoczynek Malediwy”, 
1 ostatni nocleg przed wylotem do Polski na Sri 
Lance w Colombo lub okolicy.
ŚWIADCZENIA
SLC. Cena podstawowa obejmuje: przy wy-
borze trasy Warszawa - Colombo - Warszawa: 
przelot samolotem rejsowym, opłaty lotnisko-
we, 5 rozpoczętych dób hotelowych podczas 
objazdu, 5 śniadań, 4 obiadokolacje, 6 lub 7 roz-
poczętych dób hotelowych w wybranym hotelu 
pobytowym, wyżywienie jak w opisie hotelu, 
transfery klimatyzowanym autokarem, opiekę 
polskiego pilota i rezydenta podczas wypoczyn-
ku, program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż). 
SMC. Cena podstawowa obejmuje: przelot 
samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Co-
lombo - Warszawa (przelot bezpośredni), opła-
ty lotniskowe, 5 rozpoczętych dób hotelowych 
na objeździe, 5 śniadań, 4 obiadokolacje, 5 lub 
6 rozpoczętych dób hotelowych wyżywienie jak 
w opisie hoteli, 1 ostatni nocleg na - Sri Lance 
w Colombo lub okolicy, transfery: klimatyzowa-
nym autokarem na Sri Lance, łodzią motorową, 
wodolotem lub awionetką na Malediwach, opie-
kę polskiego pilota na Sri Lance (na Malediwach 

anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego 
agenta), program turystyczny j.w., ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych, kelnerów, obsługi grupy w systemie TGS 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
225 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: wydatków własnych, dodatkowych 
posiłków i napoi, wizy lankijskiej oraz wycieczek 
fakultatywnych. 
Wycieczki fakultatywne: masaż ayurwedyjski (ok. 
40 USD/os.), wioska lankijska (ok. 40 USD/os.). 
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 01.02.2020 r. i mogą ulec zmianie. 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Masaż ayurwedyjski. Ayurweda - jako koncep-
cja zdrowia i terapii jest uznawana przez Świato-
wą Organizację Zdrowia. Narodziła się w Indiach 
w starożytności, a na Sri Lance jest niezwykle 
popularna i stosowana w codziennym życiu. Do 
masaży wykonywanych tą techniką stosowane 
są specjalne olejki na bazie unikatowych mie-
szanek ziół. Masaż trwa ok. 1 godz., obejmuje 
głowę i całe ciało. Cena ok. 40 USD/os.
Wioska lankijska rządzi się swoimi prawami, 
dni płyną tam bardzo pracowicie swoim unika-
towym rytmem. Woły pracują na roli, mieszkań-
cy wioski pracują wraz z nimi, kobiety dodat-
kowo zajmują się domem i świetnie gotują. Do 
miasta trzeba udać tam tuk tukiem. I ty możesz 
zakosztować lokalnych klimatów jeśli udasz się 
z nami do typowej lankijskiej wioski - przej-
dziesz się wozem zaprzęgniętym w silne woły, 
odwiedzisz mieszkańców w ich domu, skosztu-
jesz lokalnych specjałów, a w drogę powrotną 
udasz się tuk tukiem. Niezapomniana przygoda. 
Cena ok. 40 USD/os. 
WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium Re-
publiki Sri Lanki od obywateli Polski wymagany 
jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od 
daty wjazdu na terytorium Republiki Sri Lanki 
oraz wiza turystyczna. Oferujemy możliwość 

wizowania za pośrednictwem Rainbow. Wiza 
obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zarejestro-
wania. Wiza upoważnia do dwukrotnego wjaz-
du po 30 dni każdy. Powrót ze Sri Lanki musi 
nastąpić w terminie obowiązywania wizy. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, w związku z tym prosimy o kontakt 
ze sprzedawcą w celu weryfikacji. 

Wycieczka dostępna jest również 
w wersji de luxe (kod SXC/MSX) z sze-
regiem udogodnień dodatko wych, 
takich jak: maksymalnie 20 osób 
w autokarze i wysokiej klasy hotele 4* 
z klimatyzacją. Szczegółowe informa-
cje w systemie rezerwacyjnym R.pl. 

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

Coco Royal 
***

od 849 zł

Tangerine Beach 
****

od 1449 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3830 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.10 - 05.11 3830 7399

28.10 - 09.11 3830 7399

08.11 - 19.11 3830 7399

11.11 - 23.11 3870 7520

18.11 - 30.11 3830 7399

29.11 - 10.12 3899 7520

02.12 - 14.12 3899 7520

09.12 - 21.12 3899 7520

20.12 - 31.12 4230 8070

23.12 - 04.01 4549 8070

03.01 - 14.01 3830 7399

10.01 - 21.01 3830 7399

13.01 - 25.01 4170 7970

17.01 - 28.01 4499 8199

20.01 - 01.02 4499 8199

24.01 - 04.02 4430 8070

31.01 - 11.02 4430 8070

03.02 - 15.02 4430 8070

10.02 - 22.02 4370 7970

14.02 - 25.02 4499 8199

21.02 - 04.03 3899 7520

24.02 - 08.03 3830 7399

03.03 - 15.03 3870 7399

07.03 - 18.03 3849 7399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4430 

Cena za dziecko już od 4449 

Dopłata za pok. 1 os. od 521 

Dopłata za termin świąteczny 220 

Opłata za proc. wizową na Sri Lankę  189 

Kod imprezy: SLC/SMC

więcej na: R.pl
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Azja Sri Lanka

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 3 godz. przed wylotem samolotu. Przelot sa-
molotem rejsowym (rejs bezpośredni) na trasie 
Warszawa-Colombo. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Colombo, odprawa pasz-
portowo-wizowa i spotkanie z pilotem. Transfer 
do hotelu na śniadanie i odpoczynek po podró-
ży. Następnie udamy się na zwiedzanie Colom-
bo - barwnej metropolii, w której przeplatają się 
ślady kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim 
gwarem i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.: 
świątynię buddyjską, kościół Wolvendhal (za-
bytek z okresu panowania Holendrów), ratusz, 
Ogrody Cynamonowe - ekskluzywne przedmie-
ścia, gdzie w pięknych pokolonialnych willach 
mieszczą się liczne ambasady i elitarne szkoły, 
Bandaranaike Memorial International Confe-
rence Hall - prezent dla Sri Lanki od Ludowej 
Republiki Chin, a także replikę posągu Buddy 

Aukana „zjadającego słońce”. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu odwiedzimy sieroci-
niec dla słoni w Pinnawali, gdzie nowy dom zna-
lazły zwierzęta porzucone przez swoje stada lub 
zranione. Będziemy także świadkami codziennej 
kąpieli słoni w pobliskiej rzece Ma Oya. Następ-
nie zwiedzanie pięciu świątyń jaskiniowych 
w Dambulli, jednego z najważniejszych miejsc 
kultu buddyjskiego na Sri Lance (lista UNESCO). 
Świątynie to wykute w skale groty, w których 
znajdują się posągi Buddy. Pierwsza ze świątyń 
powstała już w I w. p.n.e. Przejazd do hotelu 
w  ok. Dambulla/Sigiriya/Polonnaruwa/Anu-
radhapura, obiadokolacja. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd w kierunku 
Anuradhapury, pierwszej stolicy Sri Lanki. Po 
drodze odwiedzimy kolebkę buddyzmu na Sri 
Lance - Mihintale z imponującym sanktuarium 
na wzgórzu, do którego droga wiedzie po 1840 
granitowych schodach. Schody te pokonuje się 
w kilku fragmentach, z których każdy prowadzi 
do innej świątyni (Kantaka Cetija, Dagoba Am-
basthala, Dagoba Drzewa Mangowego i wiele 
innych). Następnie kontynuujemy podróż do 
Anuradhapury. Zwiedzimy tam skalną świątynię 
Isurumuniya (III w. p.n.e.) z posągiem siedzące-
go Buddy, która słynie z pięknych rzeźb w skale. 
Zobaczymy także święte drzewo Sri Maha Bodhi, 
mające dla buddystów znaczenie religijne, gdyż 
zostało wyhodowane ze szczepu tego figowca, 
pod którym Budda doznał oświecenia oraz liczne 
świątynie, m.in.: Wielką Stupę - Ruwanveliseya 
z charakterystycznym murem złożonym z figur 
słoni naturalnej wielkości, dagobę Jethawanara-
maya i wiharę (klasztor buddyjski) Abhayagiriya, 
które zostały wpisane na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Jako relaks po długim dniu pro-
ponujemy skorzystanie z wycieczki fakultatywne 
- masaż ayurwedyjski (płatny dodatkowo). Po-

wrót do hotelu w ok. Dambulla/Trójkąta Histo-
rycznego, obiadokolacja. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd w kierunku mia-
sta Sigiriya, po drodze odwiedzimy fabrykę bati-
ku, gdzie podziwiać będziemy tradycyjny proces 
uzyskiwania wzorów na tkaninach. Skalna Forte-
ca Sigiriya (lista UNESCO) jest siedzibą królewską 
z V w. n.e. zbudowaną na szczycie 200-metro-
wej skały. Do dzisiaj zachowały się fundamenty 
dolnego i górnego pałacu, do którego dostępu 
bronią wąskie schody, wiodące pomiędzy rzeź-
bionymi lwimi łapami, a także ogrody pałacowe 
i słynne freski przedstawiające niebiańskie dzie-
wice, znajdujące się na ścianach skalnej jaskini. 
Możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywne 
–wizyta w wiosce lankijskiej (płatna dodatkowo). 
Przejazd do Polonnaruwy, średniowiecznej stoli-
cy kraju. Odwiedzimy tu ruiny Pałacu Królewskie-
go, tzw. Czworobok: Dalada Maluwa - kompleks 
12 zabytkowych budowli i świątyń, których histo-
ria sięga XI w. oraz Gal Vihara - monumentalną 

skałę, w której wyrzeźbione są cztery posagi 
Buddy, z których jeden jest dość kontrowersyjny 
i jego mudra do teraz jest przedmiotem sporów. 
W pobliskiej pracowni rzeźby w drewnie będzie 
można podejrzeć umiejętności miejscowych 
rzemieślników oraz zakupić lokalne pamiątki. 
Powrót do hotelu w ok. Trójkąta Historycznego, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd do Kandy. 
Po drodze zatrzymamy się w ogrodzie przy-
praw w  ok. Matale, gdzie poznamy tajniki 
uprawy przypraw i ich zastosowanie. W Kandy 
najbardziej można odczuć wpływy buddyjskie 
na wyspie. Miasto położone jest malowniczo na 
wzgórzach wokół jeziora Kandy, nad brzegiem 
którego znajduje się jedno z najbardziej zna-
nych miejsc na Sri Lance - Świątynia Zęba (lista 
UNESCO), najważniejsza świątynia buddyjska 
na wyspie z relikwią Zęba Buddy. Popołudnio-
wy pokaz tańców połączony z tzw. próbą ognia, 
czyli chodzeniem po rozżarzonych węglach. Za-

Sri Lanka – Łza z policzka Indii
W programie: buddyjskie ośrodki kultu - Anuradhapura i Mihintale • sierociniec dla słoni • Świątynia Zęba w Kandy • malowidła jaskiniowe 
w Sigiriyi i Dambulli • plantacje herbaty • Równina Hortona i „koniec świata” • impreza dostępna także w wersji de luxe pod kodem SLX

Colombo

Anuradhapura
Mihintale

Polonnaruwa
Sigiriya

Dambula

Kandy

Nuwara
Eliya

Park
Narodowy

Yala

Galle

Równiny Hortona

Matale

Tissamaharama

SRI  LANKA
Pinnawala

Marzyliście kiedyś o tym, aby 
dotrzeć na koniec świata i przeżyć 
wspaniałą przygodę? Wielu spośród 
Was na pewno tak. Zapraszam na Sri 
Lankę, krainę herbaty, wspaniałej 
kuchni, cudownych zabytków 
i przepięknych plaż. Przybywajcie 
i spełniajcie marzenia!

Agnieszka Płachta
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

13
dni

12
dni

lub
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kwaterowanie, obiadokolacja w hotelu w Kandy. 
(Trasa ok. 140 km).
 Dzień 7  Śniadanie i dalsze zwiedzanie Kan-
dy: Królewskie Ogrody Botaniczne, jedne z naj-
lepiej utrzymanych w Azji, z ponad pięcioma ty-
siącami gatunków flory, zobaczymy m.in.: ogród 
japoński oraz Dom Orchidei. Odwiedzimy także 
Muzeum Kamieni Szlachetnych (z pokazami 
obróbki klejnotów), a także sklep z jedwabia-
mi, gdzie będzie możliwość zakupu wyrobów 
z jedwabiu. Popołudnie wolne na dalsze zakupy 
i samodzielne zwiedzanie kolonialnego Kandy. 
Obiadokolacja w hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu udamy się 
w kierunku Nuwara Eliya, miasta zwanego „Małą 
Anglią” ze względu na klimat i widoczne pozosta-
łości po brytyjskich osadnikach. Droga z Kandy 
pokonuje 1400 m przewyższenia i wiedzie liczny-
mi serpentynami, poprzez malownicze wzgórza 
porośnięte krzewami herbacianymi. Odwiedzimy 
plantację i  fabrykę herbaty, gdzie weźmiemy 
udział w  pokazie produkcji słynnej na całym 
świecie herbaty cejlońskiej, będzie także okazja 
do degustacji i zrobienia zakupów. Następnie 
przejazd do Parku Narodowego Równiny Horto-
na, wpisanego na listę UNESCO. Jest to płasko-
wyż rozciągający się na wysokości ponad 2000 
m n.p.m., gdzie wielbiciele natury będą w swoim 
żywiole. Dotrzemy do najpopularniejszego punk-
tu widokowego parku zwanego Końcem Świata. 
Jest to miejsce na krawędzi płaskowyżu, gdzie 
strome urwisko opada prawie pionowo, o ponad 
1200 m w dół, ku sąsiedniej dolinie (prosimy 
o zabranie butów trekkingowych i kurtek prze-
ciwdeszczowych). Obiadokolacja w hotelu w ok. 
Nuwara Eliya. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd dalej na 
południe. Zatrzymamy się na punkcie widoko-

wym, z którego podziwiać będziemy Ella Gap 
- górską rozpadlinę oraz przepiękną panoramę 
na okoliczne wzgórza, kolejnym przystankiem 
będzie wodospad Ravana. Po południu udamy 
się do Parku Narodowego Yala, gdzie weźmiemy 
udział w jeep safari, podczas którego poznamy 
zróżnicowane krajobrazy - sawanny, formacje 
skalne, laguny. Przy odrobinie szczęścia być 
może uda się nam zobaczyć jedne z najwięk-
szych zwierząt występujące na wyspie, czyli 
słonia, lamparta, niedźwiedzia, bawoła lub kro-
kodyla. Okres między listopadem a kwietniem 
jest również najlepszy do obserwacji ptaków: 
pelikanów, ibisów i kormoranów. Obiadokolacja 
w hotelu w ok. Tissamaharama lub Hambantota. 
(Trasa ok. 160 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd na zachod-
nie wybrzeże wyspy do wybranego hotelu na 
część pobytową. Po drodze odwiedzimy Fort 
Holenderski w Galle, wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Zarówno fort 
jak i stara część Galle zachowały wyjątkowy, 
kolonialny urok, który kontrastuje z współcze-
sną gwarną częścią miasta, typową dla miast 
południowej Azji. Po drodze zatrzymamy się 
przy słynnych lankijskich rybakach, łowiących 
siedząc na palach wystających z dna oceanu. 
(Trasa ok. 160 km). Z Galle transfer do hoteli 
wypoczynkowych.
 Dzień 11 lub 11-12  Pobyt w wybranym hotelu 
na zachodnim wybrzeżu Sri Lanki. Czas wolny 
na wypoczynek, plażowanie i zakupy. Możliwość 
skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
 Dzień 12 lub 13  Wczesne wykwaterowanie 
z hotelu (śniadanie w postaci pakietów podróż-
nych), transfer na lotnisko w Colombo. Przelot 
samolotem rejsowym (rejs bezpośredni) na tra-
sie Colombo- Warszawa. Przylot do Warszawy. 

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. W zależno-
ści od godzin przelotu wykwaterowanie z hotelu 
odbywa się przedostatniego dnia wieczorem, 
lub ostatniego w nocy. Sri Lanka to kraj bud-
dyjski, w trakcie zwiedzania świątyń obowiązuje 
skromy stój (zakryte ramiona i kolana), świąty-
nie zwiedza się na boso.
HOTELE
Część objazdowa. W części objazdowej (9 roz-
poczętych dób hotelowych), zakwaterowanie 
w  hotelach o standardzie odpowiadającym 
**/*** w ocenie organizatora. Pokoje: we 
wszystkich hotelach wyposażone są w: klima-
tyzację, łazienkę, często minibar (płatny dodat-
kowo) i TV. Do dyspozycji gości: restauracja, bar, 
w większości hoteli także basen i Internet.
Części pobytowa. Wybrany hotel - (2 lub 3 roz-
poczęte doby hotelowe). Opisy hoteli dostępne 
w sekcji „Wypoczynek Sri Lanka” i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl..
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa - Colombo 
- Warszawa (przelot bezpośredni), opłaty lotni-
skowe, 9 rozpoczętych dób hotelowych podczas 
objazdu, 9 śniadań, 8 obiadokolacji, 2 lub 3 roz-
poczęte doby hotelowe w wybranym hotelu 
pobytowym, wyżywienie jak w opisie hotelu, 
transfery klimatyzowanym autokarem, opiekę 
polskiego pilota i rezydenta podczas wypoczyn-
ku, program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, napiwków dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych, kelnerów, obsługi grupy w systemie TGS 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
302 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: wydatków własnych, dodatkowych 
posiłków i napoi, wizy lankijskiej oraz wycieczek 
fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: masaż ayurwedyjski (ok. 
40 USD/os.), wioska lankijska (ok. 40 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 

pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 01.02.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium Re-
publiki Sri Lanki od obywateli Polski wymagany 
jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od 
daty wjazdu na terytorium Republiki Sri Lanki 
oraz wiza turystyczna. Oferujemy możliwość 
wizowania za pośrednictwem Rainbow. Wiza 
obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zarejestro-
wania. Wiza upoważnia do dwukrotnego wjazdu 
po 30 dni każdy. Powrót ze Sri Lanki musi nastą-
pić w terminie obowiązywania wizy. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski. 

Wycieczka dostępna jest również 
w wersji de luxe (kod SLX) z sze regiem 
udogodnień dodatko wych, takich jak: 
maksymalnie 20 osób w autokarze 
i wysokiej klasy hotele 4* z kli-
matyzacją. Szczegółowe informa cje 
w systemie rezerwacyjnym R.pl. 

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

Coco Royal 
***

od 299 zł

Tangerine Beach 
****

od 449 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4370 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.10 - 05.11 4370 8470

28.10 - 09.11 4370 8470

01.11 - 12.11 4370 8470

04.11 - 16.11 4399 8470

08.11 - 19.11 4370 8470

11.11 - 23.11 4420 8549

15.11 - 26.11 4370 8470

18.11 - 30.11 4370 8470

22.11 - 03.12 4420 8549

25.11 - 07.12 4420 8549

29.11 - 10.12 4420 8549

02.12 - 14.12 4420 8549

06.12 - 17.12 4420 8549

09.12 - 21.12 4420 8549

13.12 - 24.12 4449 8549

16.12 - 28.12 4699 9020

20.12 - 31.12 4799 9149

23.12 - 04.01 5070 9149

27.12 - 07.01 5270 9470

30.12 - 11.01 5070 9149

03.01 - 14.01 4399 8470

06.01 - 18.01 4370 8470

10.01 - 21.01 4370 8470

13.01 - 25.01 4699 9020

17.01 - 28.01 5049 9249

20.01 - 01.02 5030 9249

24.01 - 04.02 4970 9149

27.01 - 08.02 4970 9149

31.01 - 11.02 4970 9149

03.02 - 15.02 4970 9149

07.02 - 18.02 4899 9020

10.02 - 22.02 4899 9020

14.02 - 25.02 5030 9249

17.02 - 01.03 4499 8699

21.02 - 04.03 4420 8549

24.02 - 08.03 4430 8470

28.02 - 11.03 4370 8470

03.03 - 15.03 4370 8470

07.03 - 18.03 4370 8470

10.03 - 22.03 4370 8470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5070 

Cena za dziecko już od 4699 

Dopłata za pok. 1 os. od 929 

Dopłata za termin sylwestrowy 320 

Dopłata za termin świąteczny 220 

Opłata za proc. wizową na Sri Lankę  189 

Kod imprezy: SLT

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 3 godz. przed wylotem samolotu. Przelot sa-
molotem rejsowym (rejs bezpośredni) na trasie 
Warszawa-Colombo. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Colombo, odprawa pasz-
portowo-wizowa i spotkanie z pilotem. Transfer 
do hotelu na śniadanie i odpoczynek po podró-
ży. Następnie udamy się na zwiedzanie Colom-
bo - barwnej metropolii, w której przeplatają się 
ślady kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim 
gwarem i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.: 
świątynię buddyjską, kościół Wolvendhal (za-
bytek z okresu panowania Holendrów), ratusz, 
Ogrody Cynamonowe - ekskluzywne przedmie-
ścia, gdzie w pięknych pokolonialnych willach 
mieszczą się liczne ambasady i elitarne szkoły, 

Bandaranaike Memorial International Confe-
rence Hall - prezent dla Sri Lanki od Ludowej 
Republiki Chin, a także replikę posągu Buddy 
Aukana „zjadającego słońce”. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu odwiedzimy sieroci-
niec dla słoni w Pinnawali, gdzie nowy dom zna-
lazły zwierzęta porzucone przez swoje stada lub 
zranione. Będziemy także świadkami codzien-
nej kąpieli słoni w pobliskiej rzece Ma Oya. Po 
południu możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych do wyboru (dodatkowo płatne) 
- safari w Parku Narodowym Minneriya (możli-
we parki Kaudulla lub Hurulu Eco - w zależności 
od tego, gdzie przemieszczą się słonie), który 
zamieszkuje ponad 200 dzikich słoni, a także 
bawoły, dziki, niedźwiedzie, lamparty, krokody-
le oraz ponad 160 gatunków ptaków lub masaż 

W programie: sierociniec dla słoni • rafting na rzece Kelani • safari w Parku Narodowym Yala i Minneriya • skalna forteca Sigiriya 

• plantacja i fabryka herbaty • wodospad Ravana • ubezpieczenie Pakiet Sport w cenie

Sri Lanka – Smak herbaty z cynamonem 

Colombo

Sigiriya

Kandy

Nuwara Eliya
Gampola

Kithugalla

Tissamaharama
P.N. Yala

Gale

SRI  LANKA

Pinnawala

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

13
dni

12
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ayurwedyjski lub wizyta w wiosce lankijskiej. 
Obiadokolacja w hotelu w ok. Dambulla/Pol-
lonnaruwa/Sigiriya/Giritale (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd w  kierunku 
miasta Sigiriya. Skalna Forteca Sigiriya (lista 
UNESCO) jest siedzibą królewską z  V w. n.e. 
zbudowaną na szczycie 200-metrowej skały. Do 
dzisiaj zachowały się fundamenty dolnego i gór-
nego pałacu, do którego dostępu bronią wąskie 
schody, wiodące pomiędzy rzeźbionymi lwimi 
łapami, a także ogrody pałacowe i słynne freski 
przedstawiające niebiańskie dziewice, znajdują-
ce się na ścianach skalnej jaskini. W drodze do 
Kandy odwiedzimy ogród przypraw w ok. Matale, 
gdzie poznamy tajniki uprawy przypraw i ich za-
stosowanie Następnie udamy się do Kandy, mia-
sta w którym najbardziej można odczuć wpływy 
buddyjskie na wyspie. Kandy położone jest ma-
lowniczo na wzgórzach wokół jeziora Kandy, nad 
brzegiem którego znajduje się jedno z najbardziej 
znanych miejsc na Sri Lance - Świątynia Zęba (li-
sta UNESCO), najważniejsza świątynia buddyjska 
na wyspie z relikwią Zęba Buddy. Zakwaterowa-
nie i obiadokolacja w Kandy. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Gampoli - dawnej stolicy Sri Lanki z XIV w., 
obecnie prowincjonalnego miasteczka, położo-
nego ok. 20 km na południe od Kandy. W tych 
okolicach na wzgórzu Ambuluwawa znajdują 
się świątynie głównych religii Sri Lanki, a wśród 
nich budowla, wzorowana na buddyjskich 
stupach o imponującej architekturze, owinięta 
jak wstęgą schodami, wiodącymi do samego 
jej szczytu. Będzie okazja wspiąć się na nią 
i z wysokości podziwiać krajobrazy. Następnie 
udamy się do miejscowości Kithugalla, z której 
rozpoczniemy pasjonujący rafting rzeką Kelani. 
Podczas tej niezapomnianej wyprawy będzie 
okazja do podziwiania tropikalnej flory, ciągną-
cej się wzdłuż brzegów - ta niezwykła sceneria 
posłużyła jako tło do filmu „Most na rzece Kwai”. 
Przejazd w kierunku Nuwara Eliya, poprzez ma-
lownicze wzgórza porośnięte krzewami herba-
cianymi (droga z Kandy pokonuje 1400 m prze-
wyższenia i wiedzie licznymi serpentynami). 
Odwiedzimy plantację i fabrykę herbaty, gdzie 
weźmiemy udział w pokazie produkcji słynnej 
na całym świecie herbaty cejlońskiej, będzie 
także okazja do degustacji i zrobienia zakupów. 
Obiadokolacja w hotelu w ok. Nuwara Eliya/
Bandarawela/Haputale. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do Parku 
Narodowego Yala. Po drodze zatrzymamy się 
na punkcie widokowym, z którego podziwiać 
będziemy Ella Gap - górską rozpadlinę oraz 
przepiękną panoramę na okoliczne wzgórza, 
kolejnym przystankiem będzie wodospad Ra-
vana. Po dotarciu do Yala weźmiemy udział 

w popołudniowym jeep safari, podczas któ-
rego poznamy jego zróżnicowane krajobrazy 
- sawanny, formacje skalne, laguny. Przy odro-
binie szczęścia być może uda się nam zobaczyć 
jedne z największych zwierząt występujące na 
wyspie, czyli słonia, lamparta, niedźwiedzia, ba-
woła lub krokodyla. Okres między listopadem 
a kwietniem jest również najlepszy do obser-
wacji ptaków - pelikanów, ibisów i kormoranów. 
Obiadokolacja w hotelu w ok. Tissamaharama 
lub Hambantota. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd na zachodnie 
wybrzeże wyspy do wybranego hotelu na część 
pobytową. Po drodze odwiedzimy Fort Holen-
derski w Galle, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Zarówno fort jak i stara 
część Galle zachowały wyjątkowy, 
kolonialny urok, który kontra-
stuje z współczesną gwarną 
częścią miasta, typową dla 
miast południowej Azji. 
Po drodze zatrzymamy się 
przy słynnych lankijskich 
rybakach, łowiących sie-
dząc na palach wystających 
z dna oceanu. (Trasa ok. 160 
km). Z Galle transfer do hoteli 
wypoczynkowych.
 Dzień 8-11 lub 8-12  Pobyt w wybranym ho-
telu na zachodnim wybrzeżu Sri Lanki. Czas wol-
ny na wypoczynek, plażowanie i zakupy. Możli-
wość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
 Dzień 12 lub 13  Wczesne wykwaterowanie 
z hotelu (śniadanie w postaci pakietów podróż-
nych), transfer na lotnisko w Colombo. Przelot 
samolotem rejsowym (rejs bezpośredni) na tra-
sie Colombo- Warszawa. Przylot do Warszawy. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. W zależno-
ści od godzin przelotu wykwaterowanie z hotelu 
odbywa się przedostatniego dnia wieczorem, 
lub ostatniego w nocy. Sri Lanka to kraj bud-
dyjski, w trakcie zwiedzania świątyń obowiązuje 
skromy stój (zakryte ramiona i kolana), świąty-
nie zwiedza się na boso.
HOTELE
Część objazdowa. W części objazdowej (6 roz-
poczętych dób hotelowych), zakwaterowanie 
w hotelach o standardzie odpowiadającym **/ 
*** w ocenie organizatora. Pokoje: we wszyst-
kich hotelach wyposażone są w: klimatyzację, 
łazienkę, często minibar (płatny dodatkowo) 
i TV. Do dyspozycji gości: restauracja, bar, w 
większości hoteli także basen i Internet.
Część pobytowa. Wybrany hotel - (5 lub 6 
rozpoczętych dób hotelowych). Opisy hoteli 
dostępne w sekcji „Wypoczynek Sri Lanka” i w 
systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Colom-
bo - Warszawa (przelot bezpośredni), opłaty 
lotniskowe, 6  rozpoczętych dób hotelowych 
podczas objazdu, 6 śniadań, 5 obiadokolacji, 
5 lub 6 rozpoczętych dób hotelowych w wy-
branym hotelu pobytowym, wyżywienie jak 
w  opisie hotelu, transfery klimatyzowanym 
autokarem, opiekę polskiego pilota i rezydenta 
podczas wypoczynku, program turystyczny j.w., 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż, pakiet sport).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków 
dla lokalnych przewodników, kierowców, ba-

gażowych, kelnerów, obsługi grupy 
w systemie TGS (łącznie koszt 

uczestnictwa w  programie 
ok. 230 USD/os., płatny 

pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje:  wydatków 
własnych, dodatkowych 
posiłków i  napoi, wizy 

lankijskiej oraz wycieczek 
fakultatywnych.

Wycieczki fakultatywne: wioska 
lankijska (ok. 40 USD/os.) safari 

w Parku Narodowym Minneriya (ok. 70 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 01.02.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Safari w Parku Narodowym Minneryia. Park 
Narodowy Minneriya zamieszkuje ponad 200 
dzikich słoni, a  także bawoły, dziki, niedź-
wiedzie, lamparty, krokodyle oraz ponad 160 
gatunków ptaków. To najbardziej znany Park 
Narodowy na Sri Lance, który chroni słonie 
cejlońskie. Tylko tutaj można je zobaczyć w tak 
dużych stadach, żyjące w naturalnych warun-
kach. Po parku poruszamy się w  otwartych 
jeepach, tak aby móc swobodnie obserwować 
i fotografować przyrodę i dzikie zwierzęta. Cena 
ok. 70 USD/os.
Lankijska wioska. Wioska rządzi się swoimi 
prawami, dni płyną tam bardzo pracowicie swo-
im unikatowym rytmem. Woły pracują na roli, 
mieszkańcy wioski pracują wraz z nimi, kobiety 
dodatkowo zajmują się domem i świetnie gotu-
ją. Do miasta trzeba udać tam tuk tukiem. I ty 
możesz zakosztować lokalnych klimatów jeśli 
udasz się z nami do typowej lankijskiej wioski 
- przejdziesz się wozem zaprzęgniętym w silne 
woły, odwiedzisz mieszkańców w  ich domu, 
skosztujesz lokalnych specjałów, a w drogę po-
wrotną udasz się tuk tukiem. Niezapomniana 
przygoda. Cena ok. 40 USD/os.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium Re-
publiki Sri Lanki od obywateli Polski wymagany 
jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od 
daty wjazdu na terytorium Republiki Sri Lanki 
oraz wiza turystyczna. Oferujemy możliwość 
wizowania za pośrednictwem Rainbow. Wiza 
obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zareje-
strowania. Wiza upoważnia do dwukrotnego 
wjazdu po 30 dni każdy. Powrót ze Sri Lanki 
musi nastąpić w terminie obowiązywania wizy. 
Powyższe warunki wizowe obowiązują obywa-
teli Polski.

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

Coco Royal 
***

od 699 zł

Tangerine Beach 
****

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

3999 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 12.11 3999 7699

04.11 - 16.11 3999 7699

15.11 - 26.11 3999 7699

22.11 - 03.12 4030 7749

25.11 - 07.12 4030 7749

06.12 - 17.12 4099 7749

13.12 - 24.12 4030 7749

16.12 - 28.12 4320 8220

27.12 - 07.01 4870 8649

30.12 - 11.01 4699 8349

06.01 - 18.01 3999 7699

10.01 - 21.01 3999 7699

17.01 - 28.01 4649 8449

20.01 - 01.02 4649 8449

27.01 - 08.02 4599 8349

31.01 - 11.02 4599 8349

07.02 - 18.02 4520 8220

14.02 - 25.02 4649 8449

17.02 - 01.03 4099 7849

28.02 - 11.03 3999 7699

10.03 - 22.03 3999 7699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4599 

Cena za dziecko już od 4349 

Dopłata za pok. 1 os. od 650 

Dopłata za termin sylwestrowy 320 

Opłata za proc wizową na Sri Lankę  189 

Kod imprezy: SLN

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 3 godz. przed wylotem samolotu. Przelot sa-
molotem rejsowym (rejs bezpośredni) na trasie 
Warszawa-Colombo. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Colombo, odprawa pasz-
portowo-wizowa i spotkanie z pilotem. Transfer 
do hotelu na śniadanie i odpoczynek po podró-
ży. Następnie udamy się na zwiedzanie Colom-
bo - barwnej metropolii, w której przeplatają się 
ślady kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim 
gwarem i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.: 
świątynię buddyjską, kościół Wolvendhal (za-
bytek z okresu panowania Holendrów), ratusz, 
Ogrody Cynamonowe - ekskluzywne przedmie-
ścia, gdzie w pięknych pokolonialnych willach 
mieszczą się liczne ambasady i elitarne szkoły, 
Bandaranaike Memorial International Confe-
rence Hall - prezent dla Sri Lanki od Ludowej 
Republiki Chin, a także replikę posągu Buddy 

Aukana „zjadającego słońce”. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu odwiedzimy sieroci-
niec dla słoni w Pinnawali, gdzie nowy dom zna-
lazły zwierzęta porzucone przez swoje stada lub 
zranione. Będziemy także świadkami codziennej 
kąpieli słoni w pobliskiej rzece Ma Oya. Następ-
nie zwiedzanie pięciu świątyń jaskiniowych 
w Dambulli, jednego z najważniejszych miejsc 
kultu buddyjskiego na Sri Lance. Świątynie to 
wykute w skale groty, w których znajdują się po-
sągi Buddy. Pierwsza ze świątyń powstała już 
w I w. p.n.e. Dla chętnych popołudniowy lecz-
niczo-relaksacyjny masaż ayurvedyjski (płatny 
ok. 40 USD/os.). Nocleg w hotelu w Sigiriyi, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 4  Dla chętnych poranny lot balonem nad 
malowniczym regionem Sygiriyi (płatny ok. 210 
USD). Po śniadaniu wejdziemy na skalna Fortecę 
Sigiriyę (UNESCO), która jest siedzibą królewską 
z V w. n.e. zbudowaną na szczycie 200-metrowej 

skały. Do dzisiaj zachowały się fundamenty dolne-
go i górnego pałacu, do którego dostępu bronią 
wąskie schody, wiodące pomiędzy rzeźbionymi 
lwimi łapami, a także ogrody pałacowe i słynne 
freski przedstawiające niebiańskie dziewice, znaj-
dujące się na ścianach skalnej jaskini. Następnie 
zwiedzimy Mihintale - położone na legendarnym 
wzgórzu, miejscu spotkania mnicha Mahindy i kró-
la Devanampiyatissa, w wyniku którego buddyzm 
zakorzenił się na Sri Lance, a Mihintale stało się 
jego kolebką. Piękne położenie gwarantuje wspa-
niałe widoki. Przejazd do hotelu w Polonnaruwie, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu odkryjemy Polonnaru-
wę na rowerach (ok. 3 h). Podczas wspólnego 
przejazdu odwiedzimy dawną stolicę królestwa 
lankijskiego: Pałac Królewski, tzw. Czworobok: 
Dalada Maluwa - kompleks 12 zabytkowych 
budowli i świątyń, których historia sięga XI w. 
oraz Gal Vihara - monumentalną skałę, w której 
wyrzeźbione są cztery posagi Buddy, z których 

jeden jest dość kontrowersyjny i  jego mudra 
do teraz jest przedmiotem sporów. Następnie 
skosztujemy lokalnych potraw podczas lunchu 
w formie pikniku (w cenie). Przejazd do Kandy. 
Po drodze zatrzymamy się w ogrodzie przypraw 
w  ok. Matale, gdzie poznamy tajniki uprawy 
przypraw i ich zastosowanie. Kandy położone 
jest malowniczo na wzgórzach wokół jeziora, 
nad brzegiem którego znajduje się jedno z naj-
bardziej znanych miejsc na Sri Lance - Świątynia 
Zęba, najważniejsza świątynia buddyjska na 
wyspie z relikwią Zęba Buddy. Zwiedzanie świą-
tyni podczas wieczornego, podniosłego obrzędu 
puja, któremu towarzyszą tradycyjni bębniarze 
i ofiarowywane są kwiaty. Zakwaterowanie, obia-
dokolacja w hotelu w Kandy. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do miej-
scowości Kithugalla, z której rozpoczniemy pa-
sjonujący rafting rzeką Kelani (ok. 1 h, stopień 
trudności niewysoki). Podczas tej niezapomnia-
nej wyprawy będzie okazja do podziwiania tro-
pikalnej flory, ciągnącej się wzdłuż brzegów - ta 
niezwykła sceneria posłużyła jako tło do filmu 
„Most na rzece Kwai”. Kolejna atrakcją tego dnia 
będzie przejazd lankijską lokalną koleją na tra-
sie górskiej ze zniewalającymi widokami. Nocleg 
w hotelu w okolicach Bandarawela/Haputale, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu przejedzie-
my vanami na wzgórze Lipton’s Seat - magiczne 
miejsce, gdzie Sir Thomas Lipton, twórca marki 
herbaty znanej na całym świecie lubił przesia-
dywać i cieszyć oczy widokiem ogrodów herba-
cianych. Z tego miejsca rozpościerają się niesa-
mowite widoki na okoliczne góry i pola, którymi 
będziemy się delektować przy filiżance herba-
ty. Następnie przejedziemy na start trekkingu. 
Marszruta zajmie nam ok. 2 godz, po drodze 
zatrzymamy się, aby własnoręcznie pozbierać 
herbatę, pod okiem lokalnych wprawnych zbie-
raczek. Podczas marszu wśród malowniczych 
pól herbacianych odwiedzimy wioskę zbiera-
czy, a w niej hinduistyczną świątynię, a także 
lokalną fabrykę z możliwością zakupu świeżo 
wyprodukowanej herbaty. Na zakończenie lunch 
na świeżym powietrzu (w cenie) Powrót do ho-
telu, obiadokolacja. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do miejsco-
wości Ella, znanej ze swego pięknego położenia. 
Jest świetnym miejscem wypadowym na liczne 
trekkingi, przede wszystkim na Mały Szczyt Ada-
ma. Zdobędziemy ten szczyt wspólnie (ok. 1,5 h). 
W trakcie trekkingu dotrzemy na punkt widoko-
wy Ella Gap, gdzie zrobimy przerwę na zdjęcia. 
Stąd też najbliżej jest do słynnego Nine Arches 
Bridge- Mostu Dziewięciu Łuków - zwanego też 
Mostem na Niebie. Można podziwiać go z punktu 
widokowego oraz przespacerować się po nim. 
Przejazd do niezwykle malowniczego wodo-
spadu Ravana, z którym związana jest ciekawa 
legenda o porwaniu księżniczki Sity. Następnie 
udamy się do Parku Narodowego Udawalawe 
obejmującego obszar rozległych trawiastych 
równin nad rzeką Walawe. Jego główną atrakcją 
są słonie, ale spotykać można tu także krokodyle 
błotne, szakale złociste, gerezy, bawoły, łaskuny 
palmowe oraz liczne gatunki ptaków i wiele in-
nych. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Ham-
bantocie lub Udawalawe. (Trasa ok. 180 km).

W programie: odkrywanie Pollonaruwy na rowerach • trekking na plantacji herbaty • Lipton’s seat - ławeczka Sir Liptona • Buddyjski ośrodek 
kultu Mihintale • Świątynia Zęba w Kandy • rafting na rzece Kelani • malowidła jaskiniowe w Sigiriyi i Dambulli • dla chętnych lot balonem 
nad Sigiriją • ubezpieczenie Pakiet Sport w cenie

Harce na Lance

Colombo

Mihintale

Polonnaruwa
Sigiriya

Dambula

Kandy

Kitulgala
Little Adam’s

Peak
Diyaluma

P.N. Udawalawe

Lipton’s Seat

Galle

Matale
SRI  LANKA

Pinnawala

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

13
dni

12
dni

lub
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 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd na zachodnie 
wybrzeże wyspy. Po drodze odwiedzimy Fort 
Holenderski w Galle, wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Zarówno fort, 
jak i stara część Galle, zachowały wyjątkowy, 
kolonialny urok, który kontrastuje z współcze-
sną gwarną częścią miasta, typową dla miast 
południowej Azji. Po drodze zatrzymamy się 
przy słynnych lankijskich rybakach, łowiących 
siedząc na palach wystających z dna oceanu. 
Po zwiedzaniu transfer do wybranego hotelu 
na część pobytową.
 Dzień 10-11 lub 10-12  Pobyt w wybranym 
hotelu na zachodnim wybrzeżu Sri Lanki. Czas 
wolny na wypoczynek, plażowanie i  zakupy. 
Możliwość skorzystania z wycieczek fakulta-
tywnych.
 Dzień 12 lub 13  Wczesne wykwaterowanie 
z hotelu (śniadanie w postaci pakietów podróż-
nych), transfer na lotnisko w Colombo. Przelot 
samolotem rejsowym (rejs bezpośredni) na tra-
sie Colombo- Warszawa. Przylot do Warszawy. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. W zależno-
ści od godzin przelotu wykwaterowanie z hotelu 
odbywa się przedostatniego dnia wieczorem, 
lub ostatniego w nocy. Sri Lanka to kraj bud-
dyjski, w trakcie zwiedzania świątyń obowiązuje 
skromy stój (zakryte ramiona i kolana), świąty-
nie zwiedza się na boso.
Wyjazd ma charakter wyprawy. Będziemy jeź-
dzić i spacerować po górzystych terenach. Nie 
będą to trudne podejścia, trzeba jednak zabrać 
wygodne sportowe buty (najlepiej trekkingowe) 
na piesze wycieczki i lekkie kurtki przeciwdesz-
czowe. Program dla osób które pragną odkry-
wać uroki danego miejsca w sposób aktywny.

HOTELE
Część objazdowa. Zakwaterowanie w hotelach 
o standardzie odpowiadającym **/ *** w ocenie 
organizatora (8 rozpoczętych dób hotelowych). 
Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone są 
w: klimatyzację, łazienkę, często minibar (płatny 
dodatkowo) i TV. Do dyspozycji gości: restauracja, 
bar, w większości hoteli także basen i Internet.
Część pobytowa. Wybrany hotel - (3 lub 4 roz-
poczęte doby hotelowe). Opisy hoteli dostępne 
w sekcji „Wypoczynek Sri Lanka” i w sys-
temie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmu-
je: przelot samolotem rej-
sowym na trasie Warsza-
wa - Colombo - Warszawa 
(przelot bezpośredni), 
opłaty lotniskowe, 8  roz-
poczętych dób hotelowych 
podczas objazdu, 8  śniadań, 
7 obiadokolacji, 3 lub 4 rozpoczę-
te doby hotelowe w wybranym hotelu 
pobytowym, wyżywienie jak w opisie hotelu, 
transfery klimatyzowanym autokarem, opiekę 
polskiego pilota i rezydenta podczas wypoczyn-
ku, program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż, pakiet 
sport).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, napiwków 
dla lokalnych przewodników, kierowców, baga-
żowych, kelnerów (łącznie koszt uczestnictwa 
w programie ok. 283 USD/os., płatny pilotowi 
jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków własnych, 
dodatkowych posiłków i napoi, wizy lankijskiej 
oraz wycieczek fakultatywnych.

Wycieczki fakultatywne: masaż ayurwedyjski 
(ok. 40 USD/os.), lot balonem (ok. 210 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 01.02.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Masaż ayurwedyjski. Ayurweda - jako koncep-
cja zdrowia i terapii jest uznawana przez Świato-
wą Organizację Zdrowia. Narodziła się w Indiach 
w starożytności, a na Sri Lance jest niezwykle 

popularna i stosowana w codziennym 
życiu. Do masaży wykonywanych 

tą techniką stosowane są spe-
cjalne olejki na bazie uni-

katowych mieszanek ziół. 
Masaż trwa ok. 1  godz., 
obejmuje głowę i  całe 
ciało. Cena ok. 40 USD/os.
Lot Balonem. Poranny lot 

balonem nad malowniczym 
regionem Sygiriyi. Z lotu ptaka 

oglądać będziemy budzącą się do 
życia przyrodę oraz lankijską wieś: dziką 

dżunglę wokół Lwiej Skały, pola ryżowe, bro-
dzące w nich bawoły, czasem można zobaczyć 
o tej porze spacerujące słonie. Kolory schodzą-
cego słońca ubarwiać będą krajobraz podczas 
spokojnego dryfowania balonem po niebie. 
Cena ok. 210 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium 
Republiki Sri Lanki od obywateli Polski wyma-
gany jest paszport ważny co najmniej 6 mie-
sięcy od daty wjazdu na terytorium Republiki 
Sri Lanki oraz wiza turystyczna. Oferujemy 
możliwość wizowania za pośrednictwem Rain-
bow. Wiza obowiązuje przez 6 miesięcy od daty 

zarejestrowania. Wiza upoważnia do dwukrot-
nego wjazdu po 30 dni każdy. Powrót ze Sri 
Lanki musi nastąpić w terminie obowiązywania 
wizy. Powyższe warunki wizowe obowiązują 
obywateli Polski. Osoby posiadające inne oby-
watelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt ze sprzedawcą w celu weryfikacji.

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

Coco Royal 
***

od 430 zł

Tangerine Beach 
****

od 720 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4449 zł

Pociągiem, rowerem, na pontonie, 
pieszo - aktywnie, ale przede wszyst-
kim ciekawie i inaczej poznaje się 
wyspę na Harcach! Zabytki, przyroda, 
lokalne smaki i klimaty. Gorąco 
polecam. 

Paulina Klamecka
Pilot wycieczek Rainbow

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

25.10 - 05.11 4449 8599

01.11 - 12.11 4449 8599

04.11 - 16.11 4449 8599

15.11 - 26.11 4449 8599

22.11 - 03.12 4499 8699

25.11 - 07.12 4530 8699

06.12 - 17.12 4499 8699

13.12 - 24.12 4499 8699

16.12 - 28.12 4799 9199

23.12 - 04.01 5170 9270

27.12 - 07.01 5370 9599

30.12 - 11.01 5149 9270

06.01 - 18.01 4449 8599

13.01 - 25.01 4799 9199

24.01 - 04.02 5070 9270

27.01 - 08.02 5070 9270

03.02 - 15.02 5070 9270

07.02 - 18.02 4999 9199

14.02 - 25.02 5120 9399

17.02 - 01.03 4570 8799

28.02 - 11.03 4449 8599

10.03 - 22.03 4449 8599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5149 

Cena za dziecko już od 4770 

Dopłata za pok. 1 os. od 850 

Dopłata za termin sylwestrowy 320 

Dopłata za termin świąteczny 220 

Opłata za proc. wizową na Sri Lankę  189 

Kod imprezy: SLH

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 3 godz. przed wylotem samolotu. Przelot sa-
molotem rejsowym (rejs bezpośredni) na trasie 
Warszawa-Colombo. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Colombo, odprawa pasz-
portowo-wizowa i spotkanie z pilotem. Transfer 
do hotelu na śniadanie i odpoczynek po podró-
ży. Następnie udamy się na zwiedzanie Colom-
bo - barwnej metropolii, w której przeplatają się 
ślady kolonialnej przeszłości z wielkomiejskim 
gwarem i nowoczesnością. Zobaczymy m.in.: 
świątynię buddyjską, kościół Wolvendhal (za-
bytek z okresu panowania Holendrów), ratusz, 
Ogrody Cynamonowe - ekskluzywne przedmie-
ścia, gdzie w pięknych pokolonialnych willach 
mieszczą się liczne ambasady i elitarne szkoły, 
Bandaranaike Memorial International Confe-

rence Hall - prezent dla Sri Lanki od Ludowej 
Republiki Chin, a także replikę posągu Buddy 
Aukana „zjadającego słońce”. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu odwiedzimy sieroci-
niec dla słoni w Pinnawali, gdzie nowy dom zna-
lazły zwierzęta porzucone przez swoje stada lub 
zranione. Będziemy także świadkami codzien-
nej kąpieli słoni w pobliskiej rzece Ma Oya. Po 
południu możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych do wyboru (dodatkowo płatne) 
- safari w Parku Narodowym Minneriya (możli-
we parki Kaudulla lub Hurulu Eco - w zależności 
od tego, gdzie przemieszczą się słonie), który 
zamieszkuje ponad 200 dzikich słoni, a także 
bawoły, dziki, niedźwiedzie, lamparty, krokody-
le oraz ponad 160 gatunków ptaków lub masaż 
ayurwedyjski lub wizyta w wiosce lankijskiej. 
Obiadokolacja w hotelu w ok. Dambulla/Pol-

lonnaruwa/Sigiriya/Giritale (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd w kierunku 
miasta Sigiriya. Skalna Forteca Sigiriya (lista 
UNESCO) jest siedzibą królewską z V w. n.e. 
zbudowaną na szczycie 200-metrowej skały. 
Do dzisiaj zachowały się fundamenty dolnego 
i górnego pałacu, do którego dostępu bronią 
wąskie schody, wiodące pomiędzy rzeźbionymi 
lwimi łapami, a także ogrody pałacowe i słyn-
ne freski przedstawiające niebiańskie dziewi-
ce, znajdujące się na ścianach skalnej jaskini. 
W drodze do Kandy odwiedzimy ogród przy-
praw w ok. Matale, gdzie poznamy tajniki upra-
wy przypraw i ich zastosowanie Następnie uda-
my się do Kandy, miasta w którym najbardziej 
można odczuć wpływy buddyjskie na wyspie. 
Kandy położone jest malowniczo na wzgórzach 
wokół jeziora Kandy, nad brzegiem którego 
znajduje się jedno z najbardziej znanych miejsc 

na Sri Lance - Świątynia Zęba (lista UNESCO), 
najważniejsza świątynia buddyjska na wyspie 
z relikwią Zęba Buddy. Zakwaterowanie i obia-
dokolacja w Kandy. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Gampoli - dawnej stolicy Sri Lanki z XIV w., 
obecnie prowincjonalnego miasteczka, położo-
nego ok. 20 km na południe od Kandy. W tych 
okolicach na wzgórzu Ambuluwawa znajdują 
się świątynie głównych religii Sri Lanki, a wśród 
nich budowla, wzorowana na buddyjskich 
stupach o imponującej architekturze, owinięta 
jak wstęgą schodami, wiodącymi do samego 
jej szczytu. Będzie okazja wspiąć się na nią 
i z wysokości podziwiać krajobrazy. Następnie 
udamy się do miejscowości Kithugalla, z której 
rozpoczniemy pasjonujący rafting rzeką Kelani. 
Podczas tej niezapomnianej wyprawy będzie 
okazja do podziwiania tropikalnej flory, ciągną-

W programie: sierociniec dla słoni • rafting na rzece Kelani • safari w Parku Narodowym Yala i Minneriya • skalna forteca Sigiriya 

• plantacja i fabryka herbaty • wodospad Ravana

Sri Lanka – Smak herbaty z cynamonem – objazd 

Colombo

Sigiriya

Kandy
Matale

Nuwara Eliya
Gampola

Kithugalla

Tissamaharama
P.N. Yala

Galle

SRI  LANKA

Pinnawala

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Wyloty z: Warszawa  

9
dni
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cej się wzdłuż brzegów - ta niezwykła sceneria 
posłużyła jako tło do filmu „Most na rzece Kwai”. 
Przejazd w kierunku Nuwara Eliya, poprzez ma-
lownicze wzgórza porośnięte krzewami herba-
cianymi (droga z Kandy pokonuje 1400 m prze-
wyższenia i wiedzie licznymi serpentynami). 
Odwiedzimy plantację i fabrykę herbaty, gdzie 
weźmiemy udział w pokazie produkcji słynnej 
na całym świecie herbaty cejlońskiej, będzie 
także okazja do degustacji i zrobienia zakupów. 
Obiadokolacja w hotelu w ok. Nuwara Eliya/
Bandarawela/Haputale. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu udamy się do Parku 
Narodowego Yala. Po drodze zatrzymamy się 
na punkcie widokowym, z którego podziwiać 
będziemy Ella Gap - górską rozpadlinę oraz 
przepiękną panoramę na okoliczne wzgórza, 
kolejnym przystankiem będzie wodospad Ra-
vana. Po dotarciu do Yala weźmiemy udział 
w popołudniowym jeep safari, podczas któ-
rego poznamy jego zróżnicowane krajobrazy 
- sawanny, formacje skalne, laguny. Przy odro-
binie szczęścia być może uda się nam zobaczyć 
jedne z największych zwierząt występujące na 
wyspie, czyli słonia, lamparta, niedźwiedzia, ba-
woła lub krokodyla. Okres między listopadem 
a kwietniem jest również najlepszy do obser-
wacji ptaków - pelikanów, ibisów i kormoranów. 
Obiadokolacja w hotelu w ok. Tissamaharama 
lub Hambantota. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu odwiedzimy Fort Ho-
lenderski w Galle, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Zarówno fort jak i stara 
część Galle zachowały wyjątkowy, kolonialny 
urok, który kontrastuje z współczesną gwarną 
częścią miasta, typową dla miast południowej 
Azji. Po drodze zatrzymamy się przy słynnych 
lankijskich rybakach, łowiących siedząc na 

palach wystających z dna oceanu. (Trasa ok. 
160 km). Obiadokolacja w hotelu w okolicach 
Koggala lub Negombo. Zakwaterowanie w ho-
telu o standardzie odpowiadającym 3* w ocenie 
organizatora. Pokoje klimatyzowane, z łazien-
kami, hotel położony przy plaży, z basenem. 
Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie. Czas wolny na wypo-
czynek, plażowanie i zakupy. W zależności od 
położenia hotelu możliwość skorzystania z wy-
cieczek fakultatywnych. Obiadokolacja.
 Dzień 9  Wczesne wykwaterowanie z hotelu 
(śniadanie w postaci pakietów podróżnych), 
transfer na lotnisko w Colombo. Przelot samo-
lotem rejsowym (rejs bezpośredni) na trasie 
Colombo- Warszawa. Przylot do Warszawy. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. W zależno-
ści od godzin przelotu wykwaterowanie z hotelu 
odbywa się przedostatniego dnia wieczorem, 
lub ostatniego w nocy. Sri Lanka to kraj bud-
dyjski, w trakcie zwiedzania świątyń obowiązuje 
skromy stój (zakryte ramiona i kolana), świąty-
nie zwiedza się na boso.
HOTELE
8 rozpoczętych dób hotelowych (6 rozpoczę-
tych dób hotelowych na objeździe w hotelach 
o standardzie odpowiadającym **/ *** w oce-
nie organizatora, 2 rozpoczęte doby w hotelu 
*** w ocenie organizatora, przy plaży. Pokoje: 
we wszystkich hotelach wyposażone są w: kli-
matyzację, łazienkę, często minibar (płatny do-
datkowo) i TV. Do dyspozycji gości: restauracja, 
bar, w większości hoteli także basen i Internet.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Colom-
bo - Warszawa (przelot bezpośredni),  opłaty 

lotniskowe, 6 rozpoczętych dób hotelowych 
podczas objazdu, 6 śniadań, 5 obiadokolacji, 
2 rozpoczęte doby w hotelu *** w ocenie or-
ganizatora, przy plaży, śniadania i 
obiadokolacje, transfery klimaty-
zowanym autokarem, opiekę 
polskiego pilota i rezydenta 
podczas wypoczynku, 
program turystyczny j.w., 
ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, Assistance i ba-
gaż, pakiet sport).
Cena podstawowa nie obej-
muje: biletów wstępu do zwie-
dzanych obiektów, napiwków dla 
lokalnych przewodników, kierowców, bagażo-
wych, kelnerów, obsługi grupy w systemie TGS 
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok. 
230 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: wydatków własnych, dodatkowych 
posiłków i napoi, wizy lankijskiej oraz wycieczek 
fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: wioska lankijska (ok. 
40 USD/os.) safari w Parku Narodowym Min-
neriya (ok. 70 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny oraz wysokość opłat za 
pakiet uczestnictwa w programie podane zosta-
ły na dzień 01.02.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Safari w Parku Narodowym Minneryia. Park 
Narodowy Minneriya zamieszkuje ponad 200 
dzikich słoni, a  także bawoły, dziki, niedź-
wiedzie, lamparty, krokodyle oraz ponad 160 
gatunków ptaków. To najbardziej znany Park 
Narodowy na Sri Lance, który chroni słonie 
cejlońskie. Tylko tutaj można je zobaczyć w tak 
dużych stadach, żyjące w naturalnych warun-
kach. Po parku poruszamy się w  otwartych 
jeepach, tak aby móc swobodnie obserwować 
i fotografować przyrodę i dzikie zwierzęta. Cena 
ok. 70 USD/os.
Lankijska wioska. Wioska rządzi się swoimi 
prawami, dni płyną tam bardzo pracowicie 
swoim unikatowym rytmem. Woły pracują na 
roli, mieszkańcy wioski pracują wraz z nimi, ko-
biety dodatkowo zajmują się domem i świetnie 
gotują. Do miasta trzeba udać tam tuk tukiem. 
I ty możesz zakosztować lokalnych klimatów 
jeśli udasz się z nami do typowej lankijskiej 
wioski - przejdziesz się wozem zaprzęgnię-
tym w silne woły, odwiedzisz mieszkańców 
w ich domu, skosztujesz lokalnych specjałów, 
a w drogę powrotną udasz się tuk tukiem. Nie-
zapomniana przygoda. Cena ok. 40 USD/os.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium 
Republiki Sri Lanki od obywateli Polski wyma-

gany jest paszport ważny co najmniej 6 miesię-
cy od daty wjazdu na terytorium Republiki Sri 
Lanki oraz wiza turystyczna. Oferujemy moż-

liwość wizowania za pośrednictwem 
Rainbow. Wiza obowiązuje przez 

6 miesięcy od daty zarejestro-
wania. Wiza upoważnia do 

dwukrotnego wjazdu po 
30 dni każdy. Powrót ze Sri 
Lanki musi nastąpić w ter-
minie obowiązywania wizy. 

Powyższe warunki wizowe 
obowiązują obywateli Polski. 

Osoby posiadające inne obywa-
telstwo niż polskie mogą podlegać 

innym warunkom wizowym, w związku z tym 
prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu we-
ryfikacji.

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

CENA OD

4299 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.10 - 09.11 4349 8770

06.11 - 16.11 4299 8699

13.11 - 23.11 4349 8770

20.11 - 30.11 4299 8699

27.11 - 07.12 4299 8699

04.12 - 14.12 4299 8699

11.12 - 21.12 4399 8849

18.12 - 28.12 4770 9470

25.12 - 04.01 4930 9249

01.01 - 11.01 4320 8699

08.01 - 18.01 4399 8849

15.01 - 25.01 4970 9470

22.01 - 01.02 4970 9470

29.01 - 08.02 4970 9470

05.02 - 15.02 4970 9470

12.02 - 22.02 4899 9349

19.02 - 01.03 4349 8770

26.02 - 08.03 4349 8770

05.03 - 15.03 4299 8699

12.03 - 22.03 4299 8699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5199 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4799 

Dopłata za pok. 1 os. od 1031 

Dopłata za termin sylwestrowy 320

Dopłata za termin świąteczny 220

Opłata za proc. wizową na Sri Lankę  189

Kod imprezy: SLE

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

      –› Lot bezpośredni   
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W regionie
Stare Goa
Pełna zabytkowych kościołów, postkolonialnej 
architektury dawna stolica stanu Goa, której 
początki sięgają XV wieku. Lokalny klimat, 
mieszkańcy i lista światowego dziedzictwa 
UNESCO to magnesy przyciągające do Starego 
Goa turystów z całego świata.
Panijm
Obecna stolica stanu Goa, która do dziś 
zachowała urok i kolonialny klimat. Wąskie 
uliczki, na których do dziś słychać rozmowy po 
portugalsku, rezydencjonalna zabudowa, targi 
przypraw i lokalnego rękodzieła to tylko nie-
liczne z atrakcji tego miasta, które na głównym 
deptaku oferuje również nocne rozrywki i za-
pachami lokalnej kuchni zaprasza do licznych 
barów i restauracji. 
Margao
Tętniące życiem gospodarcze i kulturalne 
centrum południowej części Goa. Zatłoczo-
ne uliczki, a na nich: sprzedawcy kwiatów, 
przypraw, jedwabiu, wyrobów rękodzielniczych 
i aromatyczna lokalna kuchnia, sprawiają, 
że Margao to idealne miejsce na zakup tury-
stycznej pamiątki z Indii. 
Candolim, Colva, Benaulim
Niewielkie, turystyczne miasteczka malowni-
czo położone przy najpiękniejszych goańskich 
plażach oferują turystom atrakcje w postaci 
sportów wodnych w ciągu dnia oraz wieczorne 
rozrywki w lokalnych barach i restauracjach.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs 
non stop) na trasie Warszawa - Goa - Warsza-

wa, opłaty lotniskowe, 7 lub 14 rozpoczętych 
dób hotelowych w wybranym hotelu na Goa, 
transfery lotnisko - hotel - lotnisko, wyżywienie 
jak w opisach hoteli, opiekę polskiego pilota, 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy in-
dyjskiej, wycieczek lokalnych, zwyczajowych 
napiwków, dodatkowych posiłków i napoi oraz 
innych wydatków osobistych.

Przelot
Samolot PLL LOT typu Dreamliner  lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) na trasie 
Warszawa - Goa - Warszawa z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania 
lotu. Pozostałe napoje typu soft, alkohole 
oraz wszystkie inne pozycje z menu sky baru 
dostępnego na pokładzie samolotu pozostają 
płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogate 
menu, w tym napoje alkoholowe i bezalko-
holowe oraz zwiększony limit bagażowy. We 
wszystkich klasach indywidualny system 
rozrywki pokładowej z osobnym monitorem 
przed każdym fotelem. Więcej informacji na 
stronach wstępnych katalogu w sekcji Komfort 
Dalekich Podróży. W przypadku niemożliwości 
wykonania rejsu samolotem Dreamliner, PLL 
LOT zapewni inny samolot o podobnym stan-
dardzie (rejs non stop).

Informacje ogólne 

Wiza
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest pasz-
port ważny co najmniej 6 miesięcy od 
daty powrotu i wiza. Koszt pośrednictwa 
w uzyskaniu wizy to 219 zł/os. Konieczne 
jest wypełnienie i potwierdzenie wniosku 
wizowego najpóźniej na 7 dni roboczych 
przed rozpoczęciem imprezy, dostarczenie 
skanów paszportu i zdjęć opisanych w 
instrukcji wizowania na wizy.indie@R.pl. 
E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie 
może przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapy-
taj opiekuna wycieczki lub agenta, u którego 
dokonywałeś rezerwację. Powyższe warunki 
obowiązują obywateli Polski. Osoby posia-
dające inne obywatelstwo niż polskie mogą 
podlegać innym warunkom wizowym, w 
związku z tym prosimy o kontakt z opie-
kunem rezerwacji lub agentem, u którego 
dokonywałeś zakupu wycieczki.

Czas
+ 3,5 h w stosunku do czasu polskiego 
w okresie zimy.

Język urzędowy
Hindi oraz angielski.

Waluta
Indie 1 rupia indyjska INR dzieli się na 
100 pajs. Aktualny przelicznik: 1 USD = 
64 INR 

Elektryczność
220 V / 50 Hz standard angielsko - hindu-
ski. W większości hoteli wtyczki są takie jak 
w Polsce.

Telefony
Telefony komórkowe działają na terenie 
prawie całych Indii. Prosimy o sprawdzenie 
kosztów roamingu u swojego operatora.

Orientacyjne ceny 
Woda 1l ok. 15 - 30 INR, cola 0,5l ok. 40 INR, 
piwo 0,6l ok. 60 - 150 INR.

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

Goa to bajeczne plaże łączące atmosferę postkolonialnej 
Azji z klimatem śródziemnomorskim. Mieszanina kultur 
indyjskiej i europejskiej przejawia się zarówno w architekturze, 
jak i kuchni regionu. Raj dla amatorów sportów wodnych 
i parasailingu z mnóstwem dobrych restauracji, sklepów 
oraz obnośnych sprzedawców, a to wszystko doprawione 
pikantnym curry.

Cavelossim

Margao

Varca
Benaulim

Bogmalo

Vasco da Gama

Cansaulim
Majorda/Betalbatim
Colva/Salcette
Sernabatim

Old GOA

PondaGoa
International
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INDIE
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Wycieczki fakultatywne

Stare Goa i Panaji
Całodzienna wycieczka do dawnej i obecnej stolicy stanu Goa. 
Zwiedzanie dawnej portugalskiej prowincji otoczonej nadrzecz-
nymi gajami palmowymi, w której urzekną nas wieże katedry, 
dzwonnice oraz kopuły kościołów, które stanowią najbardziej 
imponujące zabytki Goa, będąc zarazem jednym z najlepszych 
przykładów architektury renesansowej na świecie. Odwiedzimy 
Bazylikę Bom Jesus gdzie znajdują się relikwie Świętego Francisz-
ka Ksawerego oraz Katedrę Se, wybudowane w XVI i XVII w. Prze-
jazd do miasta Ponda uważanego za serce hinduizmu na Goa. Po 
drodze zatrzymamy się w jednej ze świątyń wzniesionych ku czci 
bogini Mahalasa, Mangueshi lub Shree Shantadurga, aby poprosić 

o spokój ducha oraz błogosławieństwo. W obecnej stolicy Goa, Pa-
naji będzie czas wolny na zakupy oraz wypróbowanie miejscowej 
kuchni podczas lunchu (we własnym zakresie). Cena od 139 zł/os.

Wodospad Dudhsagar oraz plantacja przypraw
Zapraszamy Państwa do zobaczenia jednego z najbardziej ma-
lowniczych zakątków Goa. Bedzie to całodzienna wycieczka do 
drugiego co do wielkości w Indiach wodospadu. To też dzień jaz-
dy terenowymi samochodami poprzez bezdroża, liczne strumie-
nie. Wodospad Dudhsagar znajduje się blisko wschodniej granicy 
stanu Goa około 65 km od miasta Margao. Po przyjeździe na miej-
sce czeka nas półgodzinny trekking do samego wodospadu, który 
ma wysokość 603 metry. Będzie tam czas na orzeźwiającą kąpiel 
w czystej, chłodnej wodzie pod kaskadami strumieni oraz relaks 

Goa to tropikalny raj Indii. Ponad 120 km ma-
lowniczych, szerokich plaż, które przeplatają się 
w krajobrazie z gajami palmowymi i portugalską, 
kolonialną architekturą. Miejsce o bogatej histo-
rii, nietypowej kulturze, przepięknej, naturalnej 
scenerii. Wyśmienita kuchnia, sporty wodne 
i miasteczka tętniące życiem. Każdy w tym egzo-
tycznym miejscu znajdzie atrakcje dla siebie. 

Maria Klepacz
Rezydent Rainbow

Indie
Goa
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Panaji

Panaji
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w cieniu otaczających drzew. Następnie udamy się do „wioski 
przypraw”, gdzie zjemy tradycyjny lunch. Będziemy też oglądać 
plantację, a od miejscowych dowiemy się ciekawych faktów na 
temat uprawy i zastosowania rosnących tam roślin. Warto zabrać: 
wygodne buty, krem z filtrem, strój kąpielowy, ręczniki, nakrycie 
głowy, aparat/kamerę. Cena od 199 zł/os.

Rejs „Rozbitkowie”
Rejs rozpoczniemy w Panjim na Grande Island, skąd udamy się 
na odosobnione plaże na cyplu Dona Paula. Podczas rejsu czas 
na łowienie owoców morza, zaopatrzeni zostaną Państwo w żyłki 
wędkarskie. Następnie lunch - na gorącym grillu przygotowane 
zostaną potrawy z połowu dnia. Po popołudniu na plaży, spę-
dzonym na relaksie, pływaniu, siatkówce plażowej oraz innych 
plażowych grach, powrót do hotelu. Zdecydowanie polecamy 
rejs dla wszystkich kochających wodę, niezależnie od wieku. 
Przejrzystość wody uzależniona jest od pogody. Warto zabrać: 
wygodne buty, krem z filtrem, strój kąpielowy, ręczniki, nakrycie 
głowy, aparat/ kamerę. Obsługa lokalna bez polskiego pilota. 
Cena od 159 zł/os. 

Spotkanie z dziką naturą Goa
Podróż wzdłuż malowniczego wybrzeża rzeki Mandovi to do-
skonała okazja, aby poznać bogatą, bujną i dziką przyrodę Goa. 
Podczas dwugodzinnego rejsu zobaczą Państwo zimorodka – 
ptaka, który jest symbolem Goa, miejscowych, żyjących na małej 
wysepce, a przed wszystkim krokodyle, które stanowią główną 
atrakcję rejsu. Temu wszystkiemu będą towarzyszyć widoki na 
Stare Goa z całkowicie innej perspektywy niż ze strony lądu. Ob-
sługa lokalna bez polskiego pilota. Cena od 139 zł/os.

Rejs na wędkowanie
Wyruszamy o 7:00 rano łodzią rybacką, zaopatrzeni w lekkie 
śniadanie, w towarzystwie przewodnika - eksperta w dziedzinie 
połowu ryb. Rejs w kierunku wyspy, gdzie spędzimy kilka godzin 
na połowach. Połów zarówno z dna, jak i na przynętę. Cena obej-
muje: transport, woda mineralna, piwo, napoje bezalkoholowe, 
owoce. Warto zabrać: wygodne buty, krem z filtrem, strój kąpie-
lowy, ręczniki, nakrycie głowy, aparat/kamerę. Wycieczka reali-
zowana maksymalnie dla 4 osób. Obsługa lokalna bez polskiego 

pilota. Cena ok. 305 USD/os. lub ok. 383 USD/os. (z lunchem, 
czasem wolnym na kąpiel i nurkowanie). 

Zwiedzanie

Zobacz portugalski fort
Fort Aguada to XVII wieczny portugalski fort, znajdujący się 
w miejscowości Candolim. Z fortu można podziwiać wspaniałe 
widoki na pobliską plażę oraz Morze Arabskie.

Przyroda

Bajeczny świat motyli
Butterfly Conservatory Of Goa – absolutna gratka dla miłośników 
przyrody. Oglądaj piękne motyle (prawie 25 gatunków) hodowa-
ne w oranżerii. Zlokalizowane w miejscowości Ponda około 20 km 
od miejscowości Colva. 

Kuchnia

Poznaj smaki indyjskiej kuchni
Niezwykle aromatyczne przyprawy to znak rozpoznawczy kuch-
ni indyjskiej. Kuchnię indyjska dzieli się na kuchnię Zachodu, 
Wschodu, Północy i Południa. Odwiedzając Goa warto spróbować 
kilku tradycyjnych potraw danego regionu. 

Relaks

Zakupy na Margao Market
Targ Margao Market znajduje się ok. 5 km na wschód od miejsco-
wości Colva. Można tutaj kupić dosłownie wszystko od przypraw 
po meble. Polecamy również zakup pamiątek.

Odpocznij na Baga Beach
Baga Beach, to piękna plaża z drobnym piaskiem, chętnie odwie-
dzana przez turystów. Przy plaży liczne sklepiki, bary i restauracje. 
Nie brakuje również atrakcji dla amatorów sportów wodnych. Od-
dalona o ok. 5 km od Candolim.

Pływające kasyno
Kasyno Royale Goa, zlokalizowane na statku to idealna rozrywka 
dla miłośników mocnych wrażeń. Doskonałe miejsce na wieczor-
ne wyjście na drinka. 

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

Dudhsagar
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Położenie
Elegancki i komfortowy hotel, należący do cenionej sieci ho-
telowej Novotel, znany jest przede wszystkim z malowniczego 
położenia na południowym wybrzeżu Goa, na ogromnym tere-
nie ponad 80 tys. m2. Otoczony jest przepięknym tropikalnym 
ogrodem. Do miasta Margao ok. 15 km, a do lotniska ok. 45 km. 
Plaża
Obiekt położony jest bezpośrednio przy przepięknej piaszczystej 
plaży – Cavelossim (przejście przez hotelowy ogród). Brak ser-
wisu plażowego. Leżaki i parasole udostępniane są przez lokalne 
bary na plaży – za dodatkową opłatą. 
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 3 restauracje: główna Seagull, 
Mama Mia (a’la carte) serwująca przekąski i dania z grilla oraz 
Kebabs‘n’Kurries (a’la carte) ze specjałami lokalnej kuchni indyj-
skiej, a także 2 bary: bar główny Amalia i bar przy basenie – Tia 
Maria. Goście hotelu mogą korzystać z rozległego basenu ze-
wnętrznego, otoczonego tarasem słonecznym. Leżaki i parasole 
przy basenie oraz ręczniki kąpielowe dostępne – bezpłatnie. Za 
dodatkową opłatą: sklepik z pamiątkami. 
Pokoje
W hotelu znajduje się 181 komfortowo urządzonych pokoi 2-os. 
standardowych typu superior (możliwość 1 dostawki w formie 
składanego łóżka) usytuowanych w willach w ogrodzie (w każdej 
willi 2 lub 4 pokoje). W willach 2-pokojowych taras wspólny dla 
obu pokoi. Pokoje wyposażone są w: łazienkę (prysznic, suszarka 
do włosów), klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw 
do przygotowywania kawy i herbaty, minibar (konsumpcja za do-
datkową opłatą; bezpłatnie dwie butelki wody dziennie/pokój). 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:30), lunch (12:30-14:30), obia-
dokolacja (19:30-22:30) serwowane w formie bogatego bufetu 
w restauracji głównej. Ponadto napoje zimne i gorące oraz lokalne 
napoje bezalkoholowe i alkohole w barze przy basenie w godz. 
11:00-23:00 a przekąski w godz. 11:00-19:00. Restauracje a’la car-
te: Mamma Mia oraz Kebabs‘n’Kurries dostępne za dodatkową 
opłatą, po wcześniejszej rezerwacji miejsc. 

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi bogaty program animacji dziennych i wieczor-
nych. W ciągu dnia zabawy przy basenie, water polo, tenis stoło-
wy, bilard, siatkówka plażowa. Plac zabaw dla dzieci. Wieczorem 
pokazy lokalnych artystów i muzyka na żywo. Ponadto: siłownia, 
sauna, jacuzzi. Płatne dodatkowo: centrum SPA z bogatą oferta 
zabiegów ayurwedyjskich, zajęcia jogi, tenis, sporty wodne na 
plaży. 
Internet
Internet Wi-Fi – dostępny w lobby i strefie basenowej płatny (ok. 
1,5 USD/godz.). 
www.accorhotels.com

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Elegancki, wysokiej klasy hotel, należący do znanej sieci Novotel. To jeden z najchętniej wybieranych przez naszych Gości obiektów, słynący 
z bardzo dobrej kuchni i położony bezpośrednio przy pięknej plaży. Polecamy szczególnie wymagającym Gościom ceniącym aktywny 
wypoczynek i kontakt z naturą, a także, ze względu na ilość atrakcji i formułę All Inclusive, rodzinom z dziećmi. 

Novotel Goa Dona Sylvia – Cavelossim 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

6049 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6349 9970 11870 17899

Grudzień od 6049 9720 11370 17499

Styczeń od 6649 10799 12370 19299

Luty od 6849 10970 12699 19599

Marzec od 6720 10949 12499 19549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6699 10270 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 6020 8899 

Kategoria lokalna: ****+

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Wysokiej klasy obiekt położony na malowniczym południowym 
wybrzeżu Goa. Hotel inspirowany jest stylem indo-portugalskim, 
łączącym ze sobą klasyczną elegancję z charakterystycznym re-
gionalnym urokiem, i zlokalizowany jest w pięknym tropikalnym 
ogrodzie, pośród wysokich palm kokosowych i mieniących się 
lagun. Do centrum Majorda ze skromnym wyborem sklepów 
i barów ok. 4 km. Do lotniska ok. 17 km.
Plaża
Obiekt położony przy piaszczystej, szerokiej plaży Arossim (przej-
ście przez hotelowy ogród) z łagodnym zejściem do morza. Na 
plaży leżaki, parasole i ręczniki dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, kantor wymiany walut, 5 re-
stauracji: główna Pavilion z kuchnią indyjską i międzynarodową, 
Kebabs&Kurries ze specjałami lokalnej kuchni indyjskiej, Tempero 
z kuchnią goańską, Royal Afghan - przekąski i dania z grilla, Otti-
mo z kuchnią włoską, bar przy basenie z panoramicznym wido-
kiem na morze. Ponadto rozległy basen o nieregularnym kształ-
cie i brodzik dla dzieci, otoczone tarasem słonecznym. Leżaki, 
parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie dostępne bezpłatnie.
Pokoje
W hotelu znajdują się 252 nowocześnie urządzone pokoje 2-os. 
o różnym standardzie (o pow. ok. 40 m2; z maksymalnie 1 dostaw-
ką w formie normalnego lub rozkładanego łóżka) zlokalizowane 
na parterze lub 1. piętrze kilku (jednopiętrowych) willi. Pokoje 
standardowe wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV 
Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw do przygotowywania kawy 
i herbaty, minibar (konsumpcja płatna dodatkowo; bezpłatnie 
2 butelki wody dziennie/pokój). Pokoje na 1. piętrze posiadają 
balkon, a na parterze – taras z widokiem na hotelowy ogród. Za 
dopłatą pokoje typu lagoon view z widokiem na efektowne ogro-
dowe kaskady i oczka wodne.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej w formie bogatego 
bufetu. Za dopłatą: opcja Half Board – dodatkowo obiadokolacje 
lub opcja Full Board – dodatkowo lunche i obiadokolacje w re-

stauracji głównej formie bufetu. Pozostałe restauracje oraz dania 
dania a’la carte w restauracji głównej za dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny w wersji soft – muzyka na 
żywo w strefie restauracji (min. raz w tygodniu). Za dodatkową 
opłatą: zajęcia jogi, siłownia, centrum fitness i sporty wodne na 
plaży, a w centrum SPA szeroka oferta masaży i zabiegów ayur-
wedyjskich. Dla najmłodszych mini klub oraz plac zabaw.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w częściach ogólnodostęp-
nych hotelu i w pokojach.
www.itchotels.in

Przy plaży Fit & Fun We dwoje Dla rodzin

Ekskluzywny hotel o nowoczesnych wnętrzach, z niebanalną kuchnią i doskonałym serwisem, ceniony wśród najbardziej wymagających 
Gości. Dodatkowo położenie w spokojnej okolicy, tuż przy pięknej piaszczystej plaży, a także w pobliżu lokalnych atrakcji Goa, sprawią 
że będzie to idealne miejsce na rajskie wakacje w gronie rodziny lub przyjaciół.

ITC Grand Goa Resort & SPA – Majorda 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

7080 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 7399 12120 13620 21499

Grudzień od 7080 11820 13099 20999

Styczeń od 7470 12249 13730 21720

Luty od 7470 12180 13730 21599

Marzec od 7320 12149 13499 21549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5549 7849 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 5549 7849 

Dopłata do HB od 875 1750 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Elegancki i ekskluzywny hotel, zlokalizowany jest w spokojnej 
miejscowości Salcete na południowym wybrzeżu Goa, ok. 15 km 
od lotniska, ok. 6 km od niewielkiej miejscowości Majorda ze 
skromnym wyborem sklepów i barów. Hotel położony jest na du-
żym, zielonym terenie pośród przepięknej tropikalnej roślinności.
Plaża
Hotel zlokalizowany jest bezpośrednio przy przepięknej, piasz-
czystej plaży Utorda. Brak serwisu plażowego. Leżaki i parasole 
udostępniane są przez lokalne bary na plaży - za dodatkową 
opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja, kantor, przestronne i eleganckie lobby, 2 restauracje: 
główna Portofino serwująca dania kuchni międzynarodowej oraz 
restauracja Mallika z lokalną kuchnią indyjską, 3 bary: bar główny 
oraz położone przy basenie: snack bar Aquarius serwujący prze-
kąski oraz azjatyckie specjały i Sunken Bar z napojami. Ponadto 
duży basen o nieregularnym kształcie, jacuzzi, leżaki i parasole 
przy basenie bezpłatne. Dla dzieci: basen, mini zjeżdżalnia, plac 
zabaw. Za opłatą: sklepy, lekarz, salon kosmetyczny, pralnia, ma-
saże i zabiegi w bogato wyposażonym centrum SPA.
Pokoje
Hotel oferuje 88 elegancko i komfortowo urządzonych pokoi de-
luxe (na parterze), o pow. ok. 32 m2, mogą zakwaterować max. 
3 osoby dorosłe. Pokoje wyposażone są w: łazienkę z prysznicem 
lub wanną, suszarkę do włosów, szlafroki, indywidualnie sterowa-
ną klimatyzację, wiatrak sufitowy, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, 
minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą), zestaw do przygoto-
wywania kawy i herbaty, balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania (07:30-11:00), z możliwością dopłaty do obiadokolacji 
(formuła half board) i dodatkowo lunchy (formuła full board) ser-
wowanych w formie bogatego bufetu w restauracji głównej. Za 
opłatą opcja All Inlcusive: śniadanie, lunch (12:30-15:00), obiado-
kolacja (19:30-22:30) oraz lokalne napoje bezalkoholowe i lokalne 
alkohole w barze głównym (11:00-20:00). Za opłatą możliwość 
korzystania z pozostałych restauracji i barów.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft: siłownia, siatkówka, krykiet, 
tenis stołowy, koszykówka (oświetlenie płatne ok. 11 USD/godz.). 
Płatne dodatkowo: nauka robienia sztucznych kwiatów, malowa-
nie na szkle, płótnie i ceramice (płatne ok. 7 USD/0,5 godz.), tenis 
ziemny (ok. 10 USD/godz., oświetlenie ok. 16 USD/godz.), bilard 
(ok. 5 USD/godz.), play station (ok. 4 USD/godz.).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby hotelu i w pokojach.
www.kenilworthhotels.com/goa

All Inclusive za dopłatą Przy plaży We dwoje

Ekskluzywny hotel dla wymagających Gości, o przyjemnej, kameralnej atmosferze. Szczególnie polecamy osobom ceniącym sobie spokojny 
wypoczynek i kontakt z naturą. Dodatkowymi atutami tego resortu są piękny, zadbany ogród, bardzo dobra i różnorodna kuchnia oraz 
wysoki standard świadczonych usług.

Kenilworth Resort Goa – Salcete 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

5170 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5470 8199 10399 14949

Grudzień od 5170 7949 9899 14530

Styczeń od 5870 9080 11070 16420

Luty od 5349 7970 10199 14570

Marzec od 5249 7949 10020 14530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4899 6599 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3249 3270 

Dopłata do HB od 809 1617 

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Wysokiej klasy, elegancki hotel położony w południowej części 
wybrzeża Goa, na dużym, zadbanym terenie zielonym. Do cen-
trum tętniącej życiem miejscowości Margao z szerokim wyborem 
restauracji, barów i sklepów ok. 12 km. Do lotniska Dabolim ok. 
28 km.
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, białej, piasz-
czystej plaży Varca z białym piaskiem. Brak serwisu plażowego. 
Leżaki i parasole udostępniane są przez lokalne bary na plaży – za 
dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, 3 restauracje serwujące dania 
różnorodnych kuchni w tym: japońskiej, chińskiej, tajskiej oraz 
owoce morza, bar Tangerine i bar przy basenie, 24h room service 
(za dodatkową opłatą). Duży basen o nieregularnym kształcie 
z leżakami i parasolami. Za opłatą: pralnia, sklepy, salon piękno-
ści, masaże i zabiegi w hotelowym centrum SPA (w tym zabiegi 
ayurvedy). Na terenie hotelu znajduje się kasyno Dunes.
Pokoje
Hotel posiada 154 komfortowe i elegancko wyposażone pokoje 
o różnym standardzie. Pokoje standardowe z widokiem na ogród, 
o pow. ok. 41 m2, wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, su-
szarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., 
telefon, bezpłatny sejf, minibar (butelkowana woda bezpłatna, 
pozostała konsumpcja za opłatą), zestaw do przygotowywania 
kawy i herbaty, umeblowany balkon lub taras. Pokoje premium 
wyposażone są jak pokoje standardowe, dodatkowo posiadają 
widok na basen. Na zapytanie i potwierdzenie pokoje typu suite.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w formie bogatego bufetu w restauracji 
głównej hotelu. Za dopłatą możliwość wykupienia lunchy i/lub 
obiadokolacji. Obiadokolacja i lunche w formie bufetu. Wyśmie-
nita lokalna kuchnia goańska i miedzynarodowa.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft dla dorosłych: wieczory 
przy muzyce na żywo. Za dodatkową opłatą: siatkówka wodna 
i plażowa, piłka nożna, szachy, gry planszowe, a także sporty 

wodne na plaży. Ponadto bogato wyposażona siłownia oraz 
centrum SPA (sauna sucha, parowa oraz jacuzzi bezpłatne dla 
gości hotelowych po wcześniejszej rezerwacji, zabiegi w centrum 
SPA płatne dodatkowo).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu, również w po-
kojach.
Kategoria lokalna: *****
www.thezurihotels.com/goa

Przy plaży We dwoje

Ekskluzywny hotel, bardzo atrakcyjnie położony tuż przy szerokiej, pięknej plaży, a zarazem w niedużej odległości od popularnej 
miejscowości Margao. Polecamy osobom ceniącym sobie luksus oraz spokojny wypoczynek, jednak chcącym od czasu do czasu skorzystać 
z uroków większej miejscowości oferującej liczne, doskonałe restauracje i bary.

Zuri White Sands Goa Resort – Colva 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6049 9349 11370 16870

Grudzień od 5720 8949 10799 16199

Styczeń od 8670 14670 15749 25770

Luty od 6649 10549 12370 18870

Marzec od 6499 10499 12099 18799

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 3249 3270 

Dopłata do HB od 956 1911 

CENA OD

5720 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Kompleks hotelowy należący do sieci Club Mahindra, jednej 
z największych sieci hotelowych w Indiach, zlokalizowany w tro-
pikalnym, zadbanym ogrodzie w południowej części wybrzeża 
Goa. Do turystycznych miejscowości Varca i Benaulim, z szerokim 
wyborem restauracji, barów i sklepów ok. 3 km. Do miasta Margao 
ok. 12 km. Do międzynarodowego lotniska ok. 35 km.
Plaża
Obiekt położony jest bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej 
plaży Varca z białym piaskiem. Brak serwisu plażowego. Leża-
ki i parasole udostępniane są przez lokalne bary na plaży – za 
dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 2 restauracje: główna Tamara 
z kuchnią międzynarodową i lokalną oraz restauracja a’la carte 
Waterfield Cafe (dodatkowo płatna) ze specjałami kuchni go-
ańskiej i międzynarodowej, bar przy basenie. Na terenie hotelu 
znajdują się dwa baseny zewnętrzne (w tym jeden z jacuzzi) oto-
czone tarasem słonecznym oraz brodzik dla dzieci (ze zjeżdżal-
nią). Ponadto za dodatkową opłatą: pralnia, sklep z pamiątkami.
Pokoje
W hotelu, ciekawie łączącym architekturę współczesną i kolonial-
ny styl portugalski, znajduje się 209 funkcjonalnie urządzonych 
pokoi 2-os. (łóżko małżeńskie z max 1 dostawką w formie nor-
malnego lub rozkładanego łóżka) ulokowanych w budynku głów-
nym i kilku willach w ogrodzie. Pokoje standardowe typu superior 
w budynku głównym wyposażone są w: łazienkę (prysznic lub 
wanna, suszarka do włosów – na zapytanie), centralnie sterowaną 
klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw do przygoto-
wywania kawy i herbaty, mini lodówkę oraz balkon (z widokiem na 
otoczenie hotelu). Łóżeczko dla dziecka – na zapytanie i po wcze-
śniejszej rezerwacji. Na zapytanie i za dopłatą dostępne pokoje 
typu studio, mogące zakwaterować rodzinę 2+2. Pokoje wyposa-
żone jak pokoje superior posiadają dodatkowo aneks kuchenny. 
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:30), lunch (12:30-15:30), obia-
dokolacja (19:30-22:30) serwowane w formie bogatego bufetu 
w restauracji głównej hotelu oraz lokalne alkohole i napoje bez-

alkoholowe dostępne w barze (11:00-21:00). Ponadto dania a’la 
carte w restauracji Waterfield Cafe (po wcześniejszej rezerwacji 
miejsc) za dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego dla dorosłych, ale 
posiada bogaty wachlarz animacji i zabaw dla dzieci, mini klub 
(dla dzieci w wieku 5-12 lat) oraz plac zabaw dla najmłodszych. 
Ponadto siłownia, a także płatne dodatkowo: centrum SPA z bo-
gatą ofertą masaży i zabiegów ayurwedyjskich, zajęcia jogi i me-
dytacji, a także sporty wodne na plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby hotelowym.
www.clubmahindra.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Idealne miejsce dla Gości, poszukujących komfortowego wypoczynku z dala od wielkomiejskiego zgiełku i hałasu. Wyśmienita kuchnia, 
wygodna formuła All Inlcusive oraz bogata oferta animacyjna dla dzieci gwarantują udane rodzinne wakacje w egzotycznym otoczeniu! 
Jeden z najchętniej wybieranych hoteli przez naszych Gości w poprzednim sezonie!

Club Mahindra Varca Beach Resort – Varca 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 4470 6199 8649 11530

Grudzień od 4249 5970 8270 11149

Styczeń od 4349 6149 8449 11449

Luty od 4530 6270 8749 11649

Marzec od 4420 6249 8549 11599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4749 6270 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3949 4670 

CENA OD

4249 zł

Kategoria lokalna: *****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Wysokiej klasy, elegancki hotel butikowy zlokalizowany w pół-
nocnej części wybrzeża Goa, w obfitującej w sklepy, restauracje 
i bary turystycznej miejscowości Candolim. Obiekt położony 
w niewielkiej odległości od najbardziej znanych atrakcji tej części 
Indii, m.in.: do fortu Aguada ok. 4 km, do stolicy Goa, Panaji ok. 15 
km, do Starego Goa ok. 20 km. Do lotniska ok. 35 km.
Plaża
Obiekt położony jest ok. 500 m od szerokiej piaszczystej plaży 
Candolim. Brak serwisu plażowego. Leżaki i parasole udostępnia-
ne są przez lokalne bary na plaży – za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor wymiany walut, przestronne lobby, 2 re-
stauracje: główna The Palms z kuchnią międzynarodową i lokalną 
(06:30-23:30) oraz Red Mango (19:30-22:30) ze specjałami kuch-
ni goańskiej i owocami morza, bar w restauracji głównej. Goście 
hotelu mogą korzystać z rozległego basenu zewnętrznego, oto-
czonego tarasem słonecznym. Leżaki i parasole przy basenie oraz 
ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie. Ponadto parking, a za 
dodatkową opłatą: sklep z pamiątkami i biżuterią.
Pokoje
W kilku budynkach hotelowych (łączących architekturę współ-
czesną i lokalne motywy) znajduje się 78 gustownie urządzonych 
pokoi 2-os. typu superior (o pow. ok. 25 m2; możliwość maksy-
malnie 1 dostawki w formie normalnego lub rozkładanego łóżka). 
Pokoje (z widokiem na otoczenie hotelu lub hotelowy basen) 
wyposażone są w: łazienkę (prysznic, suszarkę do włosów na 
zapytanie), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., tele-
fon, bezpłatny sejf, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, 
minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-11:00), lunch (12:30-14:30) i obia-
dokolacja (19:30-22:30) serwowane w formie bogatego bufetu 
w restauracji głównej hotelu oraz przekąski, kawa, herbata, lo-
kalne napoje bezalkoholowe i alkohole dostępne w barze głów-
nym w godz. 11:00-23:00. Dania a’la carte w restauracji głównej 
i restauracja Red Mango (po wcześniejszej rezerwacji miejsc) za 
dodatkową opłatą.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, ale z nawiązką re-
kompensuje to położenie w Candolim, przy jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych plaż Goa i w pobliżu największych atrakcji 
północnej części tego wybrzeża Indii. Hotel organizuje wieczory 
tematyczne z lokalną muzyką na żywo (min. raz w tygodniu). 
Ponadto: tenis stołowy, bilard, siłownia.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu 
oraz w pokojach.
www.radisson.com

All Inclusive We dwoje

Kameralny hotel, należący do jednej z najlepszych sieci hotelowych na świecie. Polecamy szczególnie wymagającym Gościom ceniącym 
wypoczynek w spokojnym otoczeniu, ale z możliwością posmakowania i dotknięcia lokalnej goańskiej kultury. Znakomita obsługa, niebanalna 
kuchnia, niebiańskie plaże i atrakcje turystyczne „na wyciągnięcie ręki” zaspokoją najbardziej wyszukane gusta!

Radisson Goa Candolim – Candolim 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

4549 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 4780 6880 9249 12749

Grudzień od 4549 6699 8849 12449

Styczeń od 4649 6820 9020 12649

Luty od 4849 6949 9349 12870

Marzec od 4720 6920 9149 12820

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5299 7449 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 4749 6320 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Komfortowy hotel zlokalizowany w północnej części wybrzeża 
Goa, w  turystycznej miejscowości Calangute. Tworzą go kli-
matyczne wille zbudowane w stylu portugalskim, zatopione 
w dobrze utrzymanym tropikalnym ogrodzie. W pobliżu obiektu 
znajdują się liczne restauracje, bary i sklepy. Do stolicy Goa, Panaji 
ok. 15 km, do Starego Goa ok. 20 km. Do lotniska ok. 45 km.
Plaża
Obiekt położony jest tuż przy piaszczystej, szerokiej plaży Baga 
Beach. Brak serwisu plażowego. Leżaki i parasole dostępne za 
dodatkową opłatą w lokalnych barach na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor wymiany walut, przestronne lobby, restau-
racje główna Vasco da Gama z kuchnią międzynarodową i spe-
cjałami lokalnej kuchni goańskiej, a także bar główny. Na terenie 
hotelu znajduje się niewielki basen o nieregularnym kształcie, 
wraz z brodzikiem dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe 
przy basenie dostępne bezpłatnie. Ponadto do dyspozycji Gości 
bezpłatny parking.
Pokoje
W kilkunastu niskich budynkach hotelowych usytuowanych w zie-
lonym ogrodzie znajduje się ponad 100 gustownie urządzonych 
2-osobowych pokoi standardowych typu superior (o pow. ok. 
32 m2). Wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka 
do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., tele-
fon, bezpłatny sejf, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, 
minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą; bezpłatnie dwie butelki 
wody dziennie/pokój) i balkon (z widokiem na otoczenie hotelu).
Wyżywienie
Śniadania serwowane w hotelowej restauracji w formie bogatego 
bufetu. Ponadto za dodatkową opłatą na miejscu w hotelu: moż-
liwość zakupu obiadów i obiadokolacji (lokalna kuchnia goańska 
i międzynarodowa; restauracja otwarta w godz. 07:30-23:00) 
oraz napoi bezalkoholowych i alkoholowych w barze głównym 
(12:00-23:00).
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, ale z nawiązką re-
kompensuje to położenie w Calangute, przy jednej z najbardziej 

rozpoznawalnych plaż Goa (z szerokim wachlarzem możliwości 
uprawiania sportów wodnych za dodatkową opłatą) i w pobliżu 
flagowych atrakcji północnej części tego wybrzeża Indii. Ponadto 
za dodatkową opłatą bogata oferta zabiegów SPA, w tym masaży 
ayurwedyjskich.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w recepcji hotelu.
www.csmgoa.com

Przy plaży We dwoje

Colonia Santa Maria – Calangute 

Niewysoka zabudowa, ciekawa architektura i piękny ogród nadają obiektowi kameralny charakter. Atutem jest świetna lokalizacja przy 
plaży oraz w pobliżu pełnego atrakcji i rozrywek centrum turystycznego Calangute. Polecamy zarówno na romantyczny wypoczynek 
we dwoje, egzotyczny wypad ze znajomymi, a także – ze względu na duży teren i bliskość plaży – na wakacje w gronie rodziny. 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 3780 4780 7399 9070

Grudzień od 3580 4599 7070 8770

Styczeń od 3670 4749 7220 9020

Luty od 3849 4849 7520 9199

Marzec od 3749 4820 7349 9149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3949 4670 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3699 4149 

CENA OD

3580 zł

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Dobrej klasy hotel, należący do sieci Club Mahindra, zlokalizo-
wany w tropikalnym ogrodzie w południowej części wybrzeża 
Goa. Do turystycznych miejscowości Varca i Benaulim, z szerokim 
wyborem restauracji, barów i sklepów ok. 3 km. Do miasta Margao 
ok. 10 km. Do międzynarodowego lotniska ok. 30 km.
Plaża
Szeroka, piękna piaszczysta plaża położona ok. 1 km od obiektu 
(2 razy dziennie kursuje bezpłatny bus dowożący Gości hotelo-
wych na plażę). Brak serwisu plażowego. Leżaki i parasole udo-
stępniane są przez lokalne bary na plaży – za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, lobby, kantor wymiany walut, bezpłatny sejf w re-
cepcji, 2 restauracje: główna La Terrazza z kuchnią międzynaro-
dową i lokalną oraz restauracja Barbeque Bay z daniami z grilla 
i kuchnią indyjską oraz Sol Bar. Goście hotelu mogą korzystać 
z basenu o nieregularnych kształtach oraz brodzika dla dzieci. 
Leżaki i parasole oraz ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie. 
Ponadto parking, a za dodatkową opłatą: pralnia oraz sklepiki 
z pamiątkami.
Pokoje
Hotel oferuje 106 funkcjonalnie urządzonych pokoi 2-os. (łóżko 
małżeńskie z max. 1 dostawką w formie normalnego lub rozkła-
danego łóżka; pow. ok. 37 m2) ulokowanych w budynku głównym 
i kilku willach w ogrodzie. Pokoje typu superior wyposażone są 
w: łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka do włosów), centralnie 
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw 
do przygotowywania kawy i herbaty, minibar (konsumpcja płatna 
dodatkowo; bezpłatnie dwie butelki wody uzupełniane codzien-
nie) oraz balkon (z widokiem na hotelowy ogród). Łóżeczko dla 
dziecka – na zapytanie i po wcześniejszej rezerwacji.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:30), lunch (12:30-15:30) oraz 
obiadokolacja (19:30-22:30) serwowane w  formie bogatego 
bufetu w restauracji La Terrazza. Lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkohole dostępne w barze Sol w godz. 11:00-23:00. Ponadto: 
płatne dodatkowo napoje importowane oraz świeże soki. Dania 
a’la carte w restauracji La Terrazza serwującej specjały kuchni 

indyjskiej i goańskiej oraz kuchnię włoską, chińską i tajską (po 
wcześniejszej rezerwacji miejsc) oraz specjały restauracji Bar-
beque Bay za dodatkową opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w wersji soft. Dwa razy w tygodniu 
wieczory przy muzyce na żywo. Ponadto: siłownia, tenis stołowy, 
biblioteka oraz pokój gier. Dla dzieci: mini disco, plac zabaw. Za 
dodatkową opłatą: sauna, centrum SPA z bogatą ofertą masaży 
i zabiegów ayurwedyjskich, bilard, łucznictwo, sporty wodne na 
plaży (m.in. skuter wodny, narty wodne).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w recepcji hotelu.
www.clubmahindra.com

All Inclusive We dwoje Dla rodzin

Club Mahindra Emerald Palms Resort – Varca 

Hotel wyróżniający się wyśmienitą i urozmaiconą kuchnią, szeroką ofertą zabiegów w centrum SPA oraz swobodną, wakacyjną atmosferą. 
Urokliwa zabudowa hotelu, nawiązująca do niewielkiego miasteczka, pozwala na spokojny wypoczynek. Ze względu na dużą ilość atrakcji 
oraz wygodną formułę All Inclusive polecamy rodzinom z dziećmi oraz osobom ceniącym leniwy wypoczynek w przyjemnym otoczeniu!

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 4170 5599 8149 10520

Grudzień od 3999 5370 7849 10149

Styczeń od 4049 5549 7930 10449

Luty od 4230 5670 8249 10649

Marzec od 4120 5630 8049 10599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4449 5570 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3999 4670 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Komfortowy hotel o nowoczesnym wystroju, położony na pół-
nocnym wybrzeżu słonecznego Goa, w popularnej turystycznej 
miejscowości Calangute, pełnej lokalnych rozrywek, sklepów, re-
stauracji i barów. Do fortu Aguada ok. 5 km, do stolicy Goa – Pa-
naji ok. 15 km, do Starego Goa ok. 25 km. Do międzynarodowego 
lotniska w Dabolim ok. 40 km.
Plaża
Obiekt położony w spacerowej odległości ok. 2 km od jednej 
z najbardziej znanych plaż Goa – szerokiej, piaszczystej Calan-
gute z łagodnym zejściem do morza. Brak serwisu plażowego. 
Leżaki i parasole udostępniane są przez lokalne bary na plaży – za 
dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, eleganckie lobby, kantor wymiany walut, winda, 
restauracja główna Barracuda ze specjałami kuchni indyjskiej oraz 
międzynarodowej. Na terenie obiektu znajduje się duży basen ze-
wnętrzny ze słodką wodą oraz brodzikiem dla dzieci. Leżaki i pa-
rasole przy basenie dostępne bezpłatnie dla Gości hotelu. Brak 
ręczników kąpielowych. Dodatkowo dostępny bezpłatny parking.
Pokoje
W kilku 4-piętrowych budynkach hotelowych, otoczonych ziele-
nią, znajduje się 121 komfortowo urządzonych pokoi 2-osobowych 
typu superior (wyłącznie łóżka małżeńskie; brak możliwości do-
stawek). Pokoje wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, te-
lefon, TV Sat., bezpłatny sejf, zestaw do przygotowywania kawy 
i herbaty, mini lodówkę (bezpłatnie butelka wody dziennie/
pokój) oraz balkon (z widokiem na otoczenie hotelu).
Wyżywienie
Śniadania serwowane w hotelowej restauracji w formie bogatego 
bufetu. Za dodatkową opłatą formuła Half Board – obiadokola-
cje serwowane w formie bogatego bufetu w restauracji głównej 
(napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne na miejscu), która 
specjalizuje się w lokalnej kuchni goańskiej oraz międzynarodo-
wej. Ponadto w restauracji Barracuda za dodatkową opłatą dania 
a’la carte.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, ale z nawiązką 
rekompensuje to położenie blisko centrum turystycznej miej-
scowości Calangute z jej atrakcjami, restauracjami i barami oraz 
w pobliżu pięknej plaży z szerokim wachlarzem możliwości upra-
wiania sportów wodnych (za dodatkową opłatą).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w częściach ogólnodostęp-
nych hotelu oraz w pokojach.
www.staybloom.com

We dwoje

Dobrej klasy hotel o wysokim standardzie świadczonych usług, którego największą zaletą jest położenie w sąsiedztwie atrakcji i rozrywek 
turystycznego Calangute. Idealna propozycja na egzotyczne wakacje we dwoje, a także dla osób poszukujących bazy wypadowej do 
samodzielnego zwiedzania tej części Indii!

Bloom Suites – Calangute 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3549 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 3749 4720 7349 8970

Grudzień od 3549 4570 7020 8720

Styczeń od 3649 4670 7199 8899

Luty od 3699 4549 7270 8699

Marzec od 3599 4520 7099 8649

Dopłata do HB od 280 560 

Kategoria lokalna: ****

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Niewielki, kameralny hotel zlokalizowany w tropikalnym, zadba-
nym ogrodzie w południowej części słonecznego wybrzeża Goa. 
Do centrum turystycznej miejscowości Colva z szerokim wyborem 
lokalnych restauracji barów, sklepów i specjałów z lokalnego tar-
gu spacerowa odległość ok. 1 km, do miasta Margao ok. 10 km. 
Do międzynarodowego lotniska ok. 25 km.
Plaża
Hotel usytuowany ok. 200 m od popularnej szerokiej plaży Colva 
z pięknym, drobnym piaskiem. Brak serwisu plażowego. Leżaki 
i parasole udostępniane są przez lokalne bary na plaży – za do-
datkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, kantor wymiany walut, re-
stauracja główna Sunrise z kuchnią międzynarodową oraz ze 
specjałami lokalnej kuchni goańskiej, a przy basenie bar Sunset. 
Na terenie hotelu znajduje się duży basen zewnętrzny o nieregu-
larnym kształcie oraz brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki 
kąpielowe przy basenie dostępne bezpłatnie. Ponadto parking, 
a za dodatkową opłatą: sklep z upominkami, pralnia oraz fryzjer.
Pokoje
W jednopiętrowym głównym budynku hotelowym (łączącym 
architekturę współczesną i  lokalne motywy) znajduje się ok. 
35 funkcjonalnie urządzonych pokoi 2-os. o różnym standardzie. 
Pokoje typu deluxe (o pow. ok. 35 m2; łóżko małżeńskie z maksy-
malnie 1 dostawką w formie normalnego lub rozkładanego łóżka 
dla dziecka w wieku do 12 lat; brak możliwości dostawki dla oso-
by dorosłej) usytuowane na parterze lub 1 piętrze wyposażone 
są w: łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka do włosów – na 
zapytanie), centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, 
bezpłatny sejf, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty oraz 
minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą). Brak balkonów.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji głównej hotelu w formie bo-
gatego bufetu. Za dodatkową opłatą na miejscu w hotelu: moż-
liwość zakupu obiadów i obiadokolacji (lokalna kuchnia goańska 
i międzynarodowa) oraz napoi bezalkoholowych, alkoholowych 
i przekąsek.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, ale z nawiązką re-
kompensuje to położenie w pobliżu Colvy – jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych plaż Goa i w pełnej lokalnych atrakcji miejsco-
wości o tej samej nazwie. Ponadto płatne dodatkowo: jacuzzi, 
sauna, hotelowe centrum SPA z bogatą ofertą masaży i zabie-
gów ayurwedyjskich, a także szeroki wybór sportów wodnych 
na plaży.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu 
i w pokojach.
www.soulvacation.in

We dwoje

Bardzo przyjemny, kameralny hotel z pokojami o podstawowym wyposażeniu, ale dobrym standardzie to doskonała propozycja dla 
niewymagających Gości. Dodatkowym atutem jest świetna lokalizacja w pobliżu pięknej, szerokiej plaży i w sąsiedztwie turystycznej Colvy 
co sprawia, że jest to idealne miejsce na romantyczne spacery we dwoje, jak i egzotyczny wypad z grupą znajomych!

Soul Vacation Resort and SPA – Colva 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3449 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 3749 4680 7349 8899

Grudzień od 3549 4549 7020 8699

Styczeń od 3670 4720 7220 8970

Luty od 3549 4249 7020 8199

Marzec od 3449 4220 6849 8149

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3630 4070 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Ten przytulny hotel położony jest na północnym wybrzeżu Goa, 
w turystycznej miejscowości Calangute. W pobliżu hotelu znaj-
duje się szeroki wybór sklepów, restauracji, barów oraz lokalnych 
rozrywek. W niewielkiej odległości od obiektu zlokalizowane są 
najbardziej znane atrakcje tej części Indii, m.in.: fort Aguada (ok. 
9 km), Panaji (ok. 15 km), Stare Goa (ok. 22 km). Do międzyna-
rodowego lotniska w Dabolim ok. 42 km.
Plaża
Obiekt położony ok. 500 m od jednej z najbardziej znanych na 
Goa plaż – szerokiej, piaszczystej plaży Baga. Brak serwisu pla-
żowego. Leżaki i parasole dostępne za dodatkową opłatą w lo-
kalnych barach na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, restauracja Golden net z kuch-
nią międzynarodową oraz ze specjałami lokalnej kuchni goań-
skiej z owocami morza, bar Rodeo. Na terenie hotelu 2 baseny 
zewnętrzne ze słodką wodą (w tym jeden z wydzieloną częścią 
dla dzieci). Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie do-
stępne bezpłatnie. Ponadto: sale konferencyjne, parking, a za do-
datkową opłatą: lekarz, pralnia oraz wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
W kilku 1-piętrowych budynkach hotelowych znajduje się 125 
funkcjonalnie urządzonych 2-os. pokoi standardowych (o pow. 
ok. 20 m2, możliwość maksymalnie 1 dostawki w formie normal-
nego lub rozkładanego łóżka). Wszystkie pokoje są komfortowo 
urządzone i wyposażone w: łazienkę (prysznicem, suszarkę do 
włosów – na zapytanie), indywidualnie sterowaną klimatyzację, 
TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, mini lodówkę, zestaw do przy-
gotowywania kawy i herbaty oraz balkon lub taras z widokiem 
na hotelowy basen lub otoczenie hotelu. Hotel posiada pokoje 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na zapytanie i po-
twierdzenie).
Wyżywienie
Śniadania serwowane w hotelowej restauracji w formie bogatego 
bufetu (w godz. 07:30-10:30). Ponadto za dodatkową opłatą obia-
dokolacje (w godz. 19:30-22:30) serwowane w restauracji głównej 
w formie bufetu. Dania kuchni lokalnej i międzynarodowej.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, ale z nawiązką re-
kompensuje to położenie w Calangute, przy jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych plaż Goa (z szerokim wachlarzem możliwości 
uprawiania sportów wodnych za dodatkową opłatą) i w pobli-
żu flagowych atrakcji północnej części tego wybrzeża Indii. Do 
dyspozycji Gości: siłownia, a za dodatkową opłatą: bogata oferta 
zabiegów SPA, w tym masaży ayurwedyjskich.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie hotelu oraz w pokojach..
www.keyshotels.com

We dwoje

Niewysoka zabudowa i ciekawa architektura nadają obiektowi kameralny charakter. Niewątpliwym atutem hotelu jest jego położenie 
w niewielkiej odległości od plaży Baga oraz w sąsiedztwie rozrywek i atrakcji turystycznego Calangute. Idealne miejsce na egzotyczne 
wakacje we dwoje lub w gronie znajomych.

Keys Select Ronil Resort – Calngute 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3970 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 3970 4299 7799 8349

Grudzień od 4099 4249 8020 8270

Styczeń od 4070 4449 7970 8599

Luty od 4120 4399 8049 8520

Marzec od 3999 4249 7849 8270

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4230 4249 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4099 4049 

Kategoria lokalna: ***+

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Niewielki, kameralny obiekt zatopiony w palmowym ogrodzie 
na południowym wybrzeżu słonecznego Goa. Należący do sie-
ci Club Mahindra hotel, położony w turystycznej miejscowości 
Colva z szerokim wyborem lokalnych restauracji barów, sklepów 
i specjałów z lokalnego targu. Do międzynarodowego lotniska 
w Dabolim ok. 25 km.
Plaża
Hotel usytuowany ok. 100 m od popularnej szerokiej plaży Colva 
z pięknym, drobnym piaskiem. Brak serwisu plażowego. Leżaki 
i parasole udostępniane są przez lokalne bary na plaży – za do-
datkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, kantor wymiany walut, re-
stauracja główna Spoon z kuchnią międzynarodową oraz ze 
specjałami lokalnej kuchni goańskiej, bar Fidel. Na terenie hotelu 
duży basen zewnętrzny oraz brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole 
i ręczniki kąpielowe przy basenie dostępne bezpłatnie. Ponadto 
parking, a za dodatkową opłatą: lekarz, pralnia, usługi fotografa 
oraz wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Obiekt dysponuje 60 wygodnie urządzonymi standardowymi po-
kojami 2-osobowymi (wyłącznie łóżka małżeńskie z możliwością 
maksymalnie 1 dostawki w formie normalnego lub rozkładanego 
łóżka) rozlokowanymi na parterze lub 1 piętrze kilku willi na tere-
nie hotelowego ogrodu. Wszystkie pokoje wyposażone są w: ła-
zienkę (prysznic lub wanna, suszarka do włosów), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw 
do przygotowywania kawy i herbaty, mini lodówkę oraz balkon 
z widokiem na hotelowy ogród lub basen.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (07:30-10:30), lunch (12:30-15:30), obia-
dokolacja (19:30-22:30) serwowane w formie bogatego bufetu 
w restauracji głównej hotelu oraz lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkohole dostępne w barze Fidel (w godz. 11:00-23:00) a między 
posiłkami przekąski. Ponadto dania a’la carte dostępne w restau-
racji Spoon (po wcześniejszej rezerwacji miejsc) za dodatkową 
opłatą.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny w wersji soft. Do dyspozycji 
Gości: tenis stołowy, bilard, a dla najmłodszych mini klub z po-
kojem gier. Za dodatkową opłatą: wypożyczalnia rowerów oraz 
szeroki wybór sportów wodnych na jednej z najbardziej rozpozna-
walnych plaż Goa. Ponadto w turystycznej Colvie moc lokalnych 
atrakcji i życie nocne.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi dostępny w hotelowym lobby oraz przy 
basenie.
www.clubmahindra.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Podstawowe pokoje o dobrym standardzie, wygodna formuła All Inclusive z doskonałą goańską kuchnią i piękna plaża sprawiają, że jest 
to świetna propozycja na budżetowe rodzinne wakacje lub egzotyczny wypad we dwoje. Dodatkowy plus za fantastyczne położenie w 
sąsiedztwie atrakcji i bogatej oferty turystycznej Colvy!

Club Mahindra Acacia Palms Resort – Colva 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 3930 5130 7749 9749

Grudzień od 3720 4920 7399 9399

Styczeń od 3820 5120 7549 9720

Luty od 3999 5199 7849 9870

Marzec od 3920 5149 7720 9770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4170 5120 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3949 4670 

CENA OD

3720 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony jest na północnym wybrzeżu Goa, w spacerowej 
odległości (ok. 500 m) od centrum turystycznej miejscowości 
Calangute pełnej lokalnych rozrywek, sklepów, restauracji i barów 
oraz w pobliżu najbardziej znanych atrakcji tej części Indii, m.in.: 
do fortu Aguada ok. 8 km, do stolicy Goa – Panaji ok. 15 km, do 
Starego Goa ok. 20 km. Do międzynarodowego lotniska ok. 45 km.
Plaża
Obiekt zlokalizowany jest bezpośrednio przy przepięknej piasz-
czystej plaży – Calangute (przejście przez hotelowy ogród) z ła-
godnym zejściem do morza. Na plaży leżaki i parasole dostępne 
bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, przestronne lobby, zadbany ogród, restauracja 
główna specjalizująca się w daniach kuchni międzynarodowej 
oraz serwująca kuchnię goańską i owoce morza. Na terenie zie-
lonego hotelowego ogrodu znajduje się basen o nieregularnym 
kształcie, z wydzielonym brodzikiem dla dzieci. Ręczniki kąpielo-
we, leżaki i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie. Ponadto 
do dyspozycji Gości bezpłatny parking. Hotel akceptuje płatności 
kartami kredytowymi.
Pokoje
W obiekcie znajdują się 122 komfortowo urządzone pokoje o róż-
nym standardzie, zlokalizowane w kilku budynkach w hotelowym 
ogrodzie. Pokoje standardowe 2-os. (o pow. ok. 20 m2; wyłącz-
nie łóżka małżeńskie, brak możliwości dostawek) wyposażone 
są w: łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka do włosów – na 
zapytanie), indywidualnie sterowną klimatyzację, TV Sat., telefon, 
bezpłatny sejf, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, mini 
lodówkę oraz balkon z widokiem na ogród. Ponadto za dopłatą 
dostępne również 2-os. pokoje superior (wyłącznie łóżka mał-
żeńskie z możliwością max. 1 dostawki w formie rozkładanej sofy 
lub składanego łóżka, pow. ok. 45 m2) wyposażone tak samo jak 
pokoje standardowe i posiadające taras lub balkon (z widokiem 
na ogród).
Wyżywienie
Śniadania serwowane w hotelowej restauracji (z panoramicznym 
widokiem na morze) w formie bufetu. Za dodatkową opłatą na 

miejscu w hotelu: możliwość zakupu obiadów i obiadokolacji 
(lokalna kuchnia goańska i międzynarodowa) oraz napoi bezal-
koholowych, alkoholowych i przekąsek.
Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi program animacyjny w wersji soft – występy 
z muzyką na żywo (min. raz w tygodniu). Ponadto: tenis stoło-
wy, bilard, biblioteka. Na plaży szeroka oferta sportów wodnych 
(za dodatkową opłatą), a w Calangute liczne lokalne atrakcje 
i rozrywki.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w hotelowym lobby oraz w restauracji 
głównej.
www.chalstoningoa.com

Przy plaży We dwoje Dla rodzin

Znakomita lokalizacja przy jednej z piękniejszych plaż Goa oraz w pobliżu miejscowości Calangute, oferującej liczne atrakcje życia nocnego, 
to niewątpliwe atuty tego hotelu. Ponadto pokoje o podstawowym wyposażeniu, ale dobrym standardzie oraz wakacyjna atmosfera hotelu 
powoduje, że jest to doskonała propozycja dla niewymagających Gości.

Chalston Beach Resort – Calangute 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3549 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 3749 4680 7349 8899

Grudzień od 3549 4549 7020 8699

Styczeń od 3620 4649 7130 8849

Luty od 3799 4749 7430 9020

Marzec od 3680 4720 7249 8970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3899 4549 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3599 3970 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Kameralny hotel położony w północnej części wybrzeża Goa, 
w popularnej turystycznej miejscowości Calangute, składający się 
z kilku willi usytuowanych z zielonym ogrodzie. W pobliżu obiektu 
znajdują się liczne restauracje, bary i sklepy. Do stolicy Goa, Panaji 
ok. 20 km, do Starego Goa ok. 20 km. Do międzynarodowego 
lotniska ok. 45 km.
Plaża
Obiekt położony bezpośrednio przy jednej z najbardziej znanych 
plaż Goa – szerokiej, piaszczystej Calangute z łagodnym zejściem 
do morza. Brak serwisu plażowego. Leżaki i parasole udostępnia-
ne są przez lokalne bary na plaży – za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, kantor wymiany walut, eleganckie lobby, restauracja 
główna Caravela ze specjałami kuchni indyjskiej, bar Adega przy 
basenie. Na terenie obiektu znajduje się duży basen zewnętrzny 
o nieregularnym kształcie ze słodką wodą oraz brodzikiem dla 
dzieci. Leżaki i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie. Brak 
ręczników kąpielowych. Ponadto parking, a za dodatkową opłatą: 
sklep z pamiątkami, kącik internetowy, pralnia, lekarz, apteka.
Pokoje
W kilku budynkach hotelowych usytuowanych w zielonym ogro-
dzie znajduje się 75 przestronnie i komfortowo urządzonych pokoi 
2-osobowych typu deluxe (brak możliwości dostawek). Pokoje 
wyposażone są w: łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do wło-
sów), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., bezpłatny 
sejf, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, minibar (kon-
sumpcja za dodatkową opłatą; bezpłatnie butelka wody dziennie/
pokój) oraz balkon (z widokiem na otoczenie hotelu).
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie (08:00-10:30) serwowane w formie bo-
gatego bufetu oraz lunch (12:00-15:00) i obiadokolacja (19:00-
23:00) serwowane do stolika (do wyboru z 3 pozycji menu) w re-
stauracji głównej hotelu, a w godz. 11:00-23:00 w barze głównym 
dostępne kawa, herbata, lokalne alkohole i napoje bezalkoholowe 
oraz przekąski (w godz. 11:00-19:00). Ponadto za dodatkową 
opłatą dania a’la carte w restauracji Caravela (konieczna wcze-
śniejsza rezerwacja miejsc).

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, ale bliskość rozry-
wek i atrakcji Calangute na pewno nie pozwoli się nudzić. Dla 
Gości dostępne są: siłownia, centrum fitness, tenis stołowy, pokój 
gier, plac zabaw dla dzieci. Ponadto za dodatkową opłatą boga-
ta oferta zabiegów SPA oraz sauna, a na plaży szeroka oferta 
sportów wodnych.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.goanheritage.com

All Inclusive Przy plaży We dwoje

Niewielki, kameralny obiekt z wygodną opcją All Inclusive, położony w sąsiedztwie rozrywek i życia nocnego Calangute to idealne miejsce 
na wakacje we dwoje lub w gronie znajomych. Dodatkowo, świetna lokalizacja tuż przy pięknej plaży sprawią, że entuzjaści sportów 
wodnych i kąpieli słonecznych na pewno będą zadowoleni z wyboru tego hotelu!

Goan Heritage – Calangute 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 4520 6270 8649 11570

Grudzień od 4299 6049 8270 11199

Styczeń od 4420 6220 8470 11499

Luty od 4599 6349 8770 11699

Marzec od 4470 6299 8549 11599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4949 6649 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3249 3270 

CENA OD

4299 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Kameralny hotel znajduje się na niedużym, ale ładnie utrzyma-
nym, zielonym terenie, tuż przy plaży. Hotel położony jest na po-
łudniowym wybrzeżu Goa, ok. 1 km do turystycznej miejscowości 
Colva z szerokim wyborem restauracji, barów i sklepów, ok. 13 km 
do lotniska
Plaża
Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej pla-
ży Colva. Brak serwisu plażowego. Leżaki i parasole udostępniane 
są przez lokalne bary na plaży - za dodatkową opłatą.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, kantor wymiany walut, parking, 
przechowalnia bagażu, restauracja Tartaruga z widokiem na mo-
rze, serwująca dania kuchni międzynarodowej i lokalnej kuchni 
goańskiej w formie bufetu, bar w lobby, room service (dostępny 
w określonych godzinach i za opłatą). Basen, jacuzzi, leżaki i pa-
rasole przy basenie bezpłatne, parking. Za opłatą: pralnia, lekarz, 
sklepik z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów.
Pokoje
Hotel dysponuje 53 funkcjonalnie urządzonymi pokojami. Pokoje 
standardowe typu Deluxe (pow. ok. 25 m2), mogące zakwatero-
wać max. 3 osoby dorosłe (możliwość dostawki w formie nor-
malnego lub rozkładanego łóżka) wyposażone są w: łazienkę 
(prysznic, suszarka do włosów - na zapytanie), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw 
do przygotowywania kawy i herbaty, zestaw do prasowania (na 
zapytanie), 2 butelki wody mineralnej uzupełniane w pokojach 
codziennie. Pokoje standardowe Deluxe zlokalizowane są na pię-
trze, od strony morza i posiadają balkony. Ponadto hotel posiada 
usytuowane od strony morza i na parterze pokoje Luxury posia-
dające taras z bezpośrednim wyjściem do ogrodu, wyposażone 
dodatkowo w sejf i mini lodówkę oraz na zapytanie i potwierdze-
nie pokoje rodzinne.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w formie bufetu (w godz. 07:30-10:30). 
Za dodatkową opłatą opcja obiadokolacje (w godz. 19:30-22:30) 
serwowane w restauracji głównej w formie bufetu.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Za dodatkową opłatą: sauna, sporty 
wodne przy plaży (skutery wodne, kajaki, nurkowanie, rowery 
wodne i inne), szeroka oferta zabiegów ayurwedyjskich i masaży 
w hotelowym centrum SPA.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby hotelowym oraz w pokojach.
Kategoria lokalna: ***
www.longuinhosgoa.com

Przy plaży We dwoje

Jeden z najchętniej wybieranych hotelu wśród naszych Gości! Znakomita lokalizacja przy jednej z piękniejszych plaż Goa oraz w pobliżu 
bogatej oferty życia nocnego, jaką oferuje miejscowość Colva to niewątpliwe atuty tego hotelu. Ponadto pokoje o podstawowym 
wyposażeniu, ale dobrym standardzie to doskonała propozycja dla niewymagających Gości.

Longuinhos Beach Resort – Colva 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

CENA OD

3420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 3620 4449 7130 8520

Grudzień od 3420 4320 6799 8299

Styczeń od 3520 4420 6970 8470

Luty od 3680 4520 7249 8649

Marzec od 3570 4499 7049 8599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3930 4670 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3699 4149 

Dopłata do HB od 385 770 

Kategoria lokalna: ***

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Położenie
Hotel położony jest na północnym wybrzeżu Goa, w spacerowej 
odległości (ok. 1,5 km) od centrów dwóch turystycznych miejsco-
wości Candolim i Calangute pełnych lokalnych rozrywek, sklepów, 
restauracji i barów oraz w niewielkiej odległości od najbardziej 
znanych atrakcji tej części Indii, m.in.: do fortu Aguada ok. 6 km, 
do stolicy Goa, Panaji ok. 15 km, do Starego Goa ok. 20 km. Do 
międzynarodowego lotniska ok. 55 km.
Plaża
Obiekt położony ok. 200 m od szerokiej piaszczystej plaży Can-
dolim. Brak serwisu plażowego. Leżaki i parasole dostępne za 
dodatkową opłatą w lokalnych barach na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, kantor wymiany walut, restau-
racja główna oraz bar przy basenie. Na terenie hotelu znajduje się 
duży basen o nieregularnym kształcie. Leżaki i parasole przy ba-
senie dostępne bezpłatnie. Brak ręczników kąpielowych. Ponadto 
parking, a za dodatkową opłatą pralnia i centrum konferencyjne. 
Hotel akceptuje płatności kartami kredytowymi.
Pokoje
Hotel posiada 56 komfortowo urządzonych 2-osobowych pokoi 
standardowych (po renowacji w 2018 r.) z możliwością maksy-
malnie 1 dostawki (w formie rozkładanej sofy lub składanego 
łóżka), usytuowanych w kilku budynkach w otoczeniu tropikalnej 
zieleni. Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienkę (prysznic 
lub wanna, suszarka do włosów), indywidualnie sterowną klima-
tyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny sejf, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, minibar (konsumpcja za dodatkową opłatą) oraz balkon 
z widokiem na ogród i/lub basen hotelowy.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w hotelowej restauracji w formie boga-
tego bufetu. Za dodatkową opłatą na miejscu w hotelu: możli-
wość zakupu obiadów i obiadokolacji (lokalna kuchnia goańska 
i międzynarodowa) oraz napoi bezalkoholowych, alkoholowych 
i przekąsek w barze przy basenie.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego, ale z nawiązką re-
kompensuje to położenie w sąsiedztwie centrów turystycznych 

miejscowości Candolim i Calangute z ich atrakcjami, restauracja-
mi i barami oraz w pobliżu pięknej plaży z szerokim wachlarzem 
możliwości uprawiania sportów wodnych (za dodatkową opłatą). 
Ponadto: siłownia oraz plac zabaw dla dzieci.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby hotelowym oraz w pokojach.
www.sonestainns.com

We dwoje

Największym atutem hotelu jest jego położenie w pobliżu pięknej, szerokiej plaży, pozwalającej na cieszenie się słońcem i sportami 
wodnymi w ciągu dnia, a także w pobliżu miejscowości turystycznych, gdzie wieczorami można skosztować lokalnej kuchni i skorzystać 
z atrakcji życia nocnego. Kameralna atmosfera i piękny ogród to gwarancja udanych wakacji we dwoje lub z przyjaciółmi!

Sonesta Inns – Candolim/Calangute 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 3820 4970 7470 9399

Grudzień od 3649 4749 7199 9020

Styczeń od 3949 5199 7699 9770

Luty od 4070 5299 7899 9949

Marzec od 3949 5270 7699 9899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3570 3899 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 3470 3699 

CENA OD

3649 zł

Kategoria lokalna: ***

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 

rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa. Po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu i zakwate-
rowanie (w miarę dostępności pokoi). Przejazd 
na zwiedzanie Starego Goa. Zobaczymy pozo-

stałości dawnej stolicy Goa, nazywanej drugą Li-
zboną, gdzie znajduje się między innymi słynna 
bazylika Bom Jesus, Katedra Se i łuk wicekróla, 
przez który niegdyś wchodziło się do dawnego 
miasta. Będzie to także okazja, aby zobaczyć 
jedną z  indyjskich świątyń znajdujących się 
w okolicach miasta Ponda. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. (Trasa 
ok. 50 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu przejazd na 
lotnisko w Dabolim i przelot do New Delhi. Na-
stępnie zwiedzanie miasta. W programie m.in. 
Złota Świątynia sikhijska, grobowiec Humayuna 
(pierwowzór słynnego Taj Mahal). Z zewnątrz 
zobaczymy budynki rządowe: Sansad Bhawan 
(Parlament Indyjski) oraz Rashtrapati Bhawan 
(Dom Prezydencki), a  także monumentalny 
Czerwony Fort zbudowany przez Szahjahana 
(przez lata służący jako koszary). Kolejno uda-
my się pod India Gate - słynną bramę Indii. Po 
południu zwiedzanie Starego Delhi, którego ser-
cem jest bazar Chandni Chowk oraz największy 
w Indiach Północnych meczet Jama Masjid. Zo-
baczymy też Raj Ghat - miejsce kremacji Mahat-

my Gandhiego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w New Delhi. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  dalsze zwiedzanie Delhi, podczas którego 
zobaczymy Qtub Minar, świątynię Lotosu oraz 

Indie – Świątynia Miłości i plaże Goa 
W programie: zabytki Starego Goa • Kosmopolityczne Delhi • Majestatyczny Taj Mahal • Święte miasta Krishny – Mathura i Vrindravan 

• Madurai – złote plaże Goa
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Goa

Pakistan

Goa

New Delhi

Mathura
Vrindravan

Agra

INDIE

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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odwiedzimy słynne Connaught Place. Czas wol-
ny na zakupy. Następnie przejazd do Agry. Obia-
dokolacja i nocleg w Agrze. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Rano zwiedzanie monumentalnego 
Fortu w Agrze - największego i najlepiej zacho-
wanego mogolskiego pałacu. Po południu od-
wiedzimy Taj Mahal, jeden z siedmiu współcze-
snych cudów świata, mauzoleum ufundowane 
przez cesarza Szachjahana ku czci swojej żony 
Mumtaz Mahal, budowane z białego marmuru 
przez 22 lata i 22 tys. rzemieślników. Możliwość 
realizacji wycieczki do teatru Kalakriti (płatna 
dodatkowo). Obiadokolacja i nocleg w Agrze. 
(Trasa ok. 20 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie i przejazd do Mathury - świętego mia-
sta, gdzie miał narodzić się Krishna. Następnie 
udamy się do Vrindravan, gdzie swoje dzieciń-
stwo miał spędzić Krishna, a dziś zamieszkują 
je hinduskie wdowy. Obiadokolacja i  nocleg 
w Delhi. (Trasa ok. 200 km). 
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd na lotnisko. Przelot lokalnymi liniami 
na trasie New Delhi - Dabolim. Następnie trans-
fer do hotelu na wybrzeżu Goa. Obiadokolacja 
i nocleg.
 Dzień 8  Pobyt na wybrzeżu Goa. Śniadania 
i obiadokolacje. Czas wolny na wypoczynek, ką-
piele morskie i słoneczne, a także zakupy. Możli-
wość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
 Dzień 9  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 

HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** wg kategorii lokal-
nej. 5 rozpoczętych dób hotelowych: New Delhi 
(3), Agra (2). Pokoje: łazienka (prysznic, wc), 
możliwa dostawka, klimatyzacja i/lub wiatrak 
przysufitowy. Wyżywienie wg programu.
Część pobytowa. 2 rozpoczęte doby hotelowe. 
Hotel *** wg kategorii lokalnej (możliwość do-
płaty do hotelu ****). Pokoje: łazienka (prysznic, 
wc), możliwa dostawka, klimatyzacja i/lub wia-
trak przysufitowy.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu na wybrzeżu 
Goa (7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych). 
Opisy hoteli w  sekcji „Wypoczynek Indie 
Goa”. Opisy hoteli w katalogu i systemie re-
zerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - New 
Delhi i New Delhi - Goa (limit bagażu 15 kg + 
5 kg), opłaty lotniskowe, 7 rozpoczętych dób 
hotelowych, przejazdy klimatyzowanym auto-
karem lub minibusem, śniadania i obiadokolacje 
wg programu, opiekę polskiego pilota, program 
turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wy-
łącznie w części objazdowej) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 160 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.

Wycieczki fakultatywne: teatr w  Agrze (ok. 
45 USD/os.). Uwaga! Wycieczki fakultatywne 
odbywają się przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu i 
wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 

sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Niesamowite Indie!! Intrygujące, peł-
ne kontrastów, różnorodnych sma-
ków, zapachów i kolorów. Podążaj 
wedle maksymy Gandhiego: „W życiu 
jest coś więcej do zrobienia niż tylko 
zwiększać jego tempo”. Wybierz się 
z nami i odkryj to czego Twoje oczy 
jeszcze nie podziwiały, a dusza nie 
odczuła. Naprawdę warto!

Małgorzata Faleńska 
Pilot wycieczek Rainbow

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

Club Mahindra Acacia 
Palms Resort ***

od 1299 zł

Goan Heritage 
***

od 1870 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4270 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 16.11 5099 9699

15.11 - 23.11 4970 9470

22.11 - 30.11 4870 9299

29.11 - 07.12 4549 9099

06.12 - 14.12 4349 8949

13.12 - 21.12 4270 8799

20.12 - 28.12 4630 9249

27.12 - 04.01 5349 10099

03.01 - 11.01 4499 9020

10.01 - 18.01 4870 9299

17.01 - 25.01 5120 9720

24.01 - 01.02 5120 9720

31.01 - 08.02 4920 9720

07.02 - 15.02 4920 9720

14.02 - 22.02 4899 9699

21.02 - 01.03 4670 9470

28.02 - 08.03 4570 9299

07.03 - 15.03 4530 9249

14.03 - 22.03 4449 9099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5270 

Dopłata za pok. 1 os. od 760 

Dopłata do hotelu 4* 150

Dopłata do terminu sylwestrowego  360 

Dopłata do terminu świątecznego 360 

Opłata za procedurę wizową do Indii 219 

Kod imprezy: IGD

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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Indie – Bollywood i plaże Goa 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa i przesiadka na lot 
wewnętrzny do Bombaju. Po przylocie transfer 
do hotelu na odpoczynek po podróży (skromny 
hotel ***, położony poza centrum). Po połu-
dniu zwiedzimy pięknie usytuowany na wyspie 
meczet świętego męża Haji Ali’ego. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie. Dzień zaczniemy od rejsu 
na wyspę Elefanta. Zobaczymy zespół siedmiu 
wykutych w skale świątyń, wszystkie z bogatą 
dekoracją rzeźbiarską. Jest to ważny, powstały 

w VIII - IX w. obiekt sakralny, związany głównie 
z kultem boga Śiwy. Następnie zwiedzanie naj-
bardziej dynamicznego i  kosmopolitycznego 
miasta Indii, będącego centrum indyjskiego biz-
nesu, a także wytwórni filmowych Bollywood. Zo-
baczymy między innymi Wrota Indii usytuowane 
u wybrzeży Morza Arabskiego, stojące naprzeciw-
ko ekskluzywnego hotelu Taj Mahal - oba obiekty 
są symbolem miasta. Przejedziemy pod fontannę 
„Flora” położoną w samym sercu Bombaju. Możli-
wość zakupów na lokalnym bazarze. Obiadokola-
cja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Parku 
Sanjij Ghandi gdzie zwiedzimy pochodzące 
z I.w.p.n.e jaskinie Kanheri. Kompleks składa się 
z 9 jaskiń wyrzeźbionych w bazaltowych ska-
łach, których dekoracją są buddyjskie posągi. 
Następnie odwiedzimy ukończoną w 2009 r. pa-
godę Vipassana. Kształt jej kopuły przypomina 
birmańskie pagody a hala medytacji jest jedną 
z największych tego typu konstrukcji na świe-
cie. W tym dniu możliwość realizacji wycieczki 
fakultatywnej do slumsów (płatna dodatkowo, 
w miarę możliwości czasowych). Powrót do ho-
telu na obiadokolację i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do wytwórni 
filmów Bollywood, gdzie spędzimy czas przy-
glądając się jak wygląda praca przy tworzeniu 
filmów, które opierają się w dużej mierze na 
tańcu. Odwiedzimy poszczególne studia i zo-
baczymy występy aktorów. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd na lotnisko w Bombaju. Przelot na 
Goa. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 7-8  Pobyt na wybrzeżu Goa. Śniadania 

i obiadokolacje. Czas wolny na wypoczynek, ką-
piele morskie i słoneczne, a także zakupy. Moż-
liwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 
 Dzień 9  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** wg kategorii lo-
kalnej. 3 rozpoczęte doby hotelowe: Bombaj 
(3). Pokoje: łazienka (prysznic, wc), możliwa 
dostawka, klimatyzacja i/lub wiatrak przysufi-
towy. Wyżywienie wg programu.

Część pobytowa. 4 rozpoczęte doby hotelowe. 
Hotel *** wg kategorii lokalnej (możliwość do-
płaty do hotelu ****). Pokoje: łazienka (prysznic, 
wc), możliwa dostawka, klimatyzacja i/lub wia-
trak przysufitowy.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu na wybrzeżu 
Goa (7 rozpoczętych dób hotelowych). Opisy 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Indie Goa”. Opi-
sy hoteli w katalogu i systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - Bombaj 
i Bombaj - Goa (limit bagażu 15 kg + 5 kg), opła-

W programie: Świątynie na Wyspie Elefanta • Bombaj i Wrota Indii • jaskinie w Parku Sanjij Ghandi • studio Bollywood • złote plaże Goa 

• przeloty lokalne w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Goa

Goa

Bombaj

INDIE

Sri Lanka

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub
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ty lotniskowe, 7 rozpoczętych dób hotelowych, 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mini-
busem, śniadania i obiadokolacje wg programu, 
opiekę polskiego pilota, program turystyczny 
j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wyłącznie w czę-
ści objazdowej) oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 140 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: slumsy (ok. 35 USD/
os.). Uwaga! Wycieczki fakultatywne odbywają 
się przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-

TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

Club Mahindra Acacia 
Palms Resort ***

od 1299 zł

Goan Heritage 
***

od 1870 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4220 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 16.11 4730 9399

15.11 - 23.11 4599 9199

22.11 - 30.11 4520 9070

29.11 - 07.12 4399 8849

06.12 - 14.12 4299 8699

13.12 - 21.12 4220 8549

20.12 - 28.12 4699 9020

27.12 - 04.01 5199 9870

03.01 - 11.01 4330 8749

10.01 - 18.01 4720 9070

17.01 - 25.01 4970 9470

24.01 - 01.02 4970 9470

31.01 - 08.02 4970 9470

07.02 - 15.02 4970 9470

14.02 - 22.02 4730 9399

21.02 - 01.03 4599 9199

28.02 - 08.03 4520 9070

07.03 - 15.03 4499 9020

14.03 - 22.03 4399 8849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5120 

Dopłata za pok. 1 os. od 771 

Dopłata do hotelu 4* 220 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360 

Dopłata do terminu świątecznego 360 

Opłata za procedurę wizową do Indii 219 

Kod imprezy: IGB

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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Indie – W delcie Gangesu i na plażach Goa 
W programie: Kalkuta - dom Matki Teresy i Victoria Memorial • lasy namorzynowe i tygrysy bengalskie w Parku Narodowym Sunderban 

• złote plaże Goa
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Goa

Chiny

B
an

gl
ad

es
z

INDIE

Nepal

Sri Lanka

Goa

Kalkuta

Godhkali

Nie ma takiego drugiego kraju. Tu 
wszystko może się zdarzyć. To kraj 
niesłychanych możliwości, tylko 
trzeba szeroko otworzyć oczy, być na 
to gotowym i niczemu się nie dziwić. 
Jest tu wyjątkowo bezpiecznie, kro-
wy wcale nie są święte, a ludzie nie 
jeżdżą na dachach pociągów. Trudno 
uwierzyć? Zapraszam do Indii, żeby 
samemu się o tym przekonać!

Marta Watras 
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa. Następnie przelot we-
wnętrzny do Kalkuty (możliwy lot z przesiadką), 
imponującej stolicy Indii z czasów brytyjskich. 
Transfer do hotelu (skromny hotel ***, położony 
poza centrum). Wieczorem przejazd na Princep 
Ghat na podziwianie zachodu słońca. Obiadoko-
lacja i nocleg w Kalkucie. (Trasa ok. 25 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Kalkuty. 
Zobaczymy Dom Matki Teresy z Kalkuty, Victoria 
Memorial zbudowany dla upamiętnienia królowej 
Wiktorii, a także miejsce najliczniejszych pielgrzy-
mek hindusów czyli świątynię bogini Kali. Miło-
śników rzemiosła zaczaruje dzielnica Kumortuli, 
gdzie lokalni artyści tworzą rzeźby do świątyń. 
Czas na zakupy na lokalnym bazarze. Obiadoko-
lacja i nocleg w Kalkucie. (Trasa ok. 30 km). 
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu wykwa-
terowanie i przejazd do miasteczka Godhkali. 
Zakwaterowanie na łodziach i  rejs po kana-
łach rozlewiska Parku Sunderbarn. Możliwość 
obserwacji dzikich zwierząt zamieszkujących 
Sunderbarn zajmujący powierzchnię 10000 km2 
(z  czego większa część leży na terenie Indii 
w rozlewisku rzeki Ganges). Jest to największe 
skupisko lasów mangrowych na świecie (wpisa-
ne na listę UNESCO). Lunch i obiadokolacja oraz 
nocleg na łodziach. (Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu kontynuacja rejsu po 
rozlewiskach parku. Lasy mangrowe ukrywają 
licznych dzikich mieszkańców. To tu przy odro-
binie szczęścia będziemy mieli okazję zobaczyć 
tygrysa bengalskiego w jego naturalnym środo-
wisku. Podczas rejsu możliwość obserwacji dzi-

kich zwierząt i ptactwa, które zamieszkuje park. 
Powrót do Godhkali na lunch. Wykwaterowanie 
i przejazd do Kalkuty. Obiadokolacja i nocleg 
w Kalkucie. (Trasa ok. 100 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu przejazd na lotnisko 
w Kalkucie. Przelot lokalnymi liniami na trasie 
Kalkuta - Dabolim. Możliwe z przesiadką. Na-
stępnie transfer do hotelu na wybrzeżu Goa. 
Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 7-8  Pobyt na wybrzeżu Goa. Śniadania 
i obiadokolacje. Czas wolny na wypoczynek, ką-
piele morskie i słoneczne, a także zakupy. Moż-
liwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
 Dzień 9  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** wg kategorii lo-
kalnej. 4 rozpoczęte doby hotelowe: Kalkuta (3), 
na łodzi w PN Sunderbarn (1). Pokoje: łazienka 
(prysznic, wc), możliwa dostawka, klimatyza-
cja i/lub wiatrak przysufitowy. Wyżywienie wg 
programu.
Część pobytowa. 3 rozpoczęte doby hotelowe. 
Hotel *** wg kategorii lokalnej (możliwość do-
płaty do hotelu ****). Pokoje: łazienka (prysznic, 
wc), możliwa dostawka, klimatyzacja i/lub wia-
trak przysufitowy.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu na wybrzeżu 
Goa (7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób ho-
telowych). Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Indie Goa”. Opisy hoteli w katalogu i systemie 
rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - Kalkuta 
i Kalkuta - Goa (limit bagażu 15 kg + 5 kg), opła-
ty lotniskowe, 7 rozpoczętych dób hotelowych, 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mini-
busem, śniadania i obiadokolacje wg programu, 
opiekę polskiego pilota, program turystyczny 
j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wyłącznie w czę-
ści objazdowej) oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 170 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.

W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

Club Mahindra Acacia 
Palms Resort ***

od 1299 zł

Goan Heritage 
***

od 1870 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4270 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 16.11 4999 9699

15.11 - 23.11 4870 9449

22.11 - 30.11 4770 9299

29.11 - 07.12 4549 9099

06.12 - 14.12 4349 8949

13.12 - 21.12 4270 8799

20.12 - 28.12 4620 9220

27.12 - 04.01 5249 10099

03.01 - 11.01 4370 8970

10.01 - 18.01 4770 9299

17.01 - 25.01 5020 9720

24.01 - 01.02 5020 9720

31.01 - 08.02 5020 9720

07.02 - 15.02 4920 9720

14.02 - 22.02 4899 9699

21.02 - 01.03 4749 9449

28.02 - 08.03 4570 9299

07.03 - 15.03 4530 9249

14.03 - 22.03 4449 9099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5270 

Dopłata za pok. 1 os. od 771 

Dopłata do hotelu 4* 220 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360 

Dopłata do terminu świątecznego 360 

Opłata za procedurę wizową do Indii 219 

Kod imprezy: IGS

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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W programie: zabytki Starego Goa • Delhi i Brama Indii • Jaipur i Fort Amber • małpy i świątynie w Galcie • mauzoleum Taj Mahal • zespół 
architektoniczny Fatehpur Sikri z listy UNESCO • obserwatorium astronomiczne Jantar Mantar • złote plaże Goa • przelot lokalny w cenie

• impreza dostępna również w wersji de luxe (kod IVX)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Goa

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa i przesiadka na lot 
wewnętrzny do New Delhi. Po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu (skromny 
hotel ***, położony poza centrum). Następnie 
czas na odpoczynek lub wizyta w Złotej Świą-
tyni Sikhijskiej. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
Delhi. Zobaczymy India Gate - słynną bramę 
Indii oraz Stare Delhi, którego sercem jest 
bazar Chandni Chowk. Zwiedzimy grobowiec 
Humayuna (pierwowzór słynnego Taj Mahal), 
największy w Indiach Północnych meczet Jama 
Masjid oraz Raj Ghat - miejsce kremacji Ma-

hatmy Gandhiego. Z zewnątrz obejrzymy mo-
numentalny Czerwony Fort zbudowany przez 
Szahjahana (przez lata służący jako koszary), 
a także budynki rządowe: Sansad Bhawan (Par-
lament Indyjski) oraz Rashtrapati Bhawan (Dom 
Prezydencki). Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
(Trasa ok. 40 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Agry. Po południu zwiedzanie Taj 
Mahal, jednego z siedmiu współczesnych cu-
dów świata, mauzoleum ufundowanego przez 
cesarza Szachjahana ku czci swojej żony Mumtaz 
Mahal, budowanego z białego marmuru przez 22 
lata i 22 tys. rzemieślników. Możliwość realizacji 
wycieczek fakultatywnych do fortu w Agrze lub 
teatru Kalakriti (płatne dodatkowo). Obiadokola-
cja i nocleg w Agrze. (Trasa ok. 200 km). 
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie i przejazd do Jaipuru. Po drodze zwie-
dzimy Fatehpur Sikri - opuszczone miasto Wiel-
kich Mogołów wpisane na listę UNESCO, wielki 
meczet oraz Buland Darwaza - Bramę Wolności 
(kompleks zbudowany przez cesarza Akbara). 
Ponadto zobaczymy opanowany przez małpy 
kompleks świątyń w  Galcie. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Jaipurze. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wycieczka do fortecy 
Amber. Zwiedzanie części pałacowej kompleksu 
z XVI w. Wizyta w emporium dywanów, teksty-
liów i kamieni szlachetnych. Po południu zwie-
dzanie Pałacu Miejskiego, siedziby Maharadży. 
Wizyta w unikalnym, zaskakującym futurystycz-
ną architekturą Obserwatorium Astronomicz-
nym Jantar Mantar, zbudowanym w połowie 
XVIII w. Zobaczymy również przepiękną fasadę 
Hawa Mahal, tzw. Pałacu Wiatrów - wizytów-
ki miasta. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg. (Trasa ok. 40 km). 

 Dzień 7  Po śniadaniu (możliwe w formie pa-
kietów podróżnych), wykwaterowanie i przejazd 
na lotnisko w New Delhi. Przelot lokalnymi li-
niami na trasie New Delhi - Dabolim. Następnie 
transfer do hotelu na wybrzeżu Goa. (Trasa ok. 
250 km).
 Dzień 8  Śniadanie. Czas wolny na wypoczy-
nek, kąpiele morskie i słoneczne, a także zakupy. 
Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu (możliwe w formie 
pakietów podróżnych) i wczesnym wykwatero-
waniu z hotelu transfery:
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu na 
Goa (w niektórych terminach transfer może od-
bywać się przez lotnisko), pobyt w dniach 9-15, 
a 16 dnia wylot do Polski. Doby hotelowe roz-
poczynają się o godz. 14:00, a kończą o 10:00. 

• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko. Przelot samolotem czarterowym 
PLL LOT (rejs non stop) na trasie Goa - Warsza-
wa. Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej. 7 rozpoczętych 
dób hotelowych: New Delhi (2), Agra (1), Jaipur 
(2), hotel na wybrzeżu Goa (2). Pokoje: łazienka 
(prysznic, wc), możliwa dostawka, klimatyza-
cja i/lub wiatrak przysufitowy. Wyżywienie wg 
programu.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu na wybrzeżu 
Goa (7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób ho-
telowych). Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Indie Goa”. Opisy hoteli w katalogu i systemie 
rezerwacyjnym R.pl.

Indie – Złoty Trójkąt i plaże Goa 
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Goa
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7



227

Azja Indie

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - New 
Delhi i New Delhi - Goa (limit bagażu 15 kg + 
5 kg), opłaty lotniskowe, 7 rozpoczętych dób 
hotelowych, przejazdy klimatyzowanym auto-
karem lub minibusem, śniadania i obiadokolacje 
wg programu, opiekę polskiego pilota, program 
turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wy-
łącznie w części objazdowej) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 190 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 

do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: teatr w  Agrze (ok. 
45  USD/os.), fort w  Agrze (ok. 25 USD/os.). 
Uwaga! Wycieczki fakultatywne odbywają się 
przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-

nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Wycieczka dostępna jest również 
w wersji de luxe (kod IVX) z szeregiem 
udogodnień dodatkowych, takich 
jak: maksymalnie 20 osób w auto-
karze i wysokiej klasy hotele 4* z kli-
matyzacją. Szczegółowe informacje 
w systemie rezerwacyjnym R.pl. 

Pozwól się rozpieszczać na Goa... 
Ciepły ocean, świeże owoce morza, 
ajurwedyjskie masaże i zapach 
kokosa... A to wszystko pośród 
zachwycających palm i urokliwej 
zabudowy w portugalskim stylu. 
Dotknij Indii w ich najbardziej relak-
sującym wymiarze. 

Piotr Chmielewski 
Pilot wycieczek Rainbow

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

Club Mahindra Acacia 
Palms Resort ***

od 1299 zł

Goan Heritage 
***

od 1870 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4070 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 16.11 4670 9149

15.11 - 23.11 4549 8949

22.11 - 30.11 4470 8799

29.11 - 07.12 4249 8599

06.12 - 14.12 4149 8449

13.12 - 21.12 4070 8299

20.12 - 28.12 4520 8720

27.12 - 04.01 5030 9570

03.01 - 11.01 4199 8520

10.01 - 18.01 4570 8799

17.01 - 25.01 4799 9199

24.01 - 01.02 4699 9199

31.01 - 08.02 4720 9199

07.02 - 15.02 4599 9199

14.02 - 22.02 4570 9149

21.02 - 01.03 4449 8949

28.02 - 08.03 4370 8799

07.03 - 15.03 4330 8749

14.03 - 22.03 4249 8599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4970 

Dopłata za pok. 1 os. od 771 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360 

Dopłata do terminu świątecznego 360 

Opłata za procedurę wizową do Indii 219 

Kod imprezy: INV
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa. Po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu i zakwate-
rowanie (w miarę dostępności pokoi). Przejazd 
na zwiedzanie Starego Goa. Zobaczymy pozo-
stałości dawnej stolicy Goa, nazywanej drugą Li-
zboną, gdzie znajduje się między innymi słynna 
bazylika Bom Jesus, Katedra Se i łuk wicekróla, 
przez który niegdyś wchodziło się do dawnego 
miasta. Będzie to także okazja, aby zobaczyć 
jedną z  indyjskich świątyń znajdujących się 
w okolicach miasta Ponda. Przejazd do hotelu 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. (Trasa 
ok. 50 km).

 Dzień 3  Śniadanie, a następnie przejazd na 
lotnisko i przelot do Cochin (możliwy lot z prze-
siadką), które jest ważnym portem dla handla-
rzy przyprawami oraz żydowskiego miasteczka 
o ponad tysiącletniej historii. Cochin zachował 
dawny urok miasta, do którego drogą morską 
przybywali kupcy z zachodniego świata w po-
szukiwaniu drogocennego pieprzu, zostawiając 
w nim swoje tradycje i obyczaje. Po dziś dzień 
można w tutejszej architekturze odnaleźć wpły-
wy portugalskie, holenderskie, żydowskie i bry-
tyjskie. Zobaczymy m.in.: kościół św. Franciszka, 
synagogę żydowską oraz Pałac Mattancherry, 
zbudowany przez Portugalczyków. Wieczorem 
pokaz klasycznego tańca indyjskiego Kathakali. 
Obiadokolacja i nocleg w ok. Cochin. (Trasa ok. 
50 km). 
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Allepey na rejs po kanałach i roz-

lewiskach Kerali. Będzie to doskonała okazja do 
podziwiania małych wysepek, malowniczych 
krajobrazów oraz dziewiczej natury. Podczas 
rejsu serwowany będzie lunch z  lokalnymi 
przysmakami przygotowany przez załogę 
statku. Rejs jest najlepszym sposobem, aby 
w atmosferze ciszy i relaksu poznać tradycje 
i sposób życia lokalnej ludności. Wszystkie ło-
dzie wyposażone są w kuchnię, pokoje (kajuty) 
z łazienkami. Brak klimatyzacji. Obiadokolacja 
i nocleg na łodzi. (Trasa ok. 70 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd przez malownicze tereny plantacji 
kardamonu, kakao, zielonego pieprzu oraz orze-
chów w kierunku Parku Narodowego Periyar, 
znanego również jako „sanktuarium dzikich 
zwierząt”. Obszar położony jest nad brzegami 
wielkiego sztucznego jeziora, które powstało 
po budowie tamy na rzece Periyar jako część 

projektu ochrony niektórych gatunków zwie-
rząt: słoni, tygrysów, lampartów. Być może uda 
się zobaczyć jedno z nich w czasie spaceru po 
parku. W tym dniu (za dodatkową opłatą) pokaz 
południowoindyjskiej starożytnej sztuki walki 
Kalarippayattu, której rodowód sięga III w. p.n.e. 
Różnorodnością i  formą technik przypomina 
chińskie Wushu. Obiadokolacja i nocleg w ok. 
Parku Narodowego Periyar. (Trasa ok. 140 km). 
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Madurai, miasta sięgającego historią 
V w. p.n.e., drugiego co do wielkości miasta sta-
nu Tamil Nadu, które zbudowane jest na planie 
kwiatu lotosu i malowniczo położone nad brze-
gami rzeki Vaigai. Legenda mówi, że boski nek-
tar spływający z włosów boga Siwy dał miastu 
jego starożytną nazwę Madhurapuri, czyli „kra-
ina nektaru”. Za największy skarb uważana jest 
świątynia Sri Meenakshi, będąca miejscem kultu 

W programie: zabytki Starego Goa • multikulturowe Cochin • Allepey rejs po rozlewiskach Kerali • Periyar – „sanktuarium dzikich zwierząt” 

• Madurai – kraina nektaru • Trivandrum – stolica Kerali • przeloty lokalne w cenie • impreza dostępna również w wersji de luxe (kod IXG)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Goa

Indie – Słodki zapach kardamonu 

Goa

Cochin Madurai

KannijakumariTrivandrum

P.N. PeriyarAllepey

INDIE
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7



229

Azja Indie

małżonki boga Śiwy. Zobaczymy również pałac 
królewski Najków, który kształtem przypomina 
lecącego orła. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w ok. Madurai. (Trasa ok. 20 km). 
 Dzień 7  Wczesne śniadanie (możliwe w for-
mie pakietów podróżnych), wykwa-
terowanie i przejazd do Kannija-
kumari, miasta pielgrzymek 
wyznawców czczących Bo-
ginię Kumari. Zwiedzimy 
słynną świątynię poświę-
coną tej bogini. Następnie 
przejazd do Trivandrum, 
stolicy stanu Kerala, świę-
tego miasta tysiącgłowego 
węża Ananty, gdzie zobaczymy 
zdumiewającą świątynię Sree Pad-
manabhaswamy, wybudowaną ku czci Wisznu 
(z zewnątrz). Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w ok. Trivandrum. (Trasa ok. 340 km). 
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu, wykwa-
terowanie i przejazd na lotnisko w Cochin lub 
Trivandrum. Przelot lokalnymi liniami do Dabo-
lim. Możliwy lot z przesiadką. Następnie transfer 
do hotelu na Goa.
 Dzień 9  Po śniadaniu (możliwe w formie 
pakietów podróżnych) i wczesnym wykwate-
rowaniu z hotelu transfery:
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu na 
Goa (w niektórych terminach transfer może od-
bywać się przez lotnisko), pobyt w dniach 9-15, 
a 16 dnia wylot do Polski. Doby hotelowe roz-
poczynają się o godz. 14:00, a kończą o 10:00. 
• dla Klientów powracających do Polski trans-
fer na lotnisko. Przelot samolotem czarterowym 
PLL LOT (rejs non stop) na trasie Goa - Warsza-
wa. Przylot do Warszawy.

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej. 7 rozpoczętych 
dób hotelowych: Goa (2), Cochin (1), Allepey na 

łodziach (1), Periar (1), Madurai (1), 
Trivandrum (1). Pokoje: łazienka 

(prysznic, wc), klimatyzacja 
i/lub wiatrak przysufitowy. 

Wyżywienie wg programu.
Dla chętnych, za dopłatą 
możliwość przedłużenia 
imprezy o tydzień poby-

tu na wybrzeżu Goa (7 lub 
za dopłatą 14 rozpoczętych 

dób hotelowych). Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Indie Goa”. 

Opisy hoteli w katalogu i systemie rezerwa-
cyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - Cochin 
i Trivandrum/Cochin - Goa (limit bagażu 15 kg 
+ 5 kg), opłaty lotniskowe, 7 rozpoczętych dób 
hotelowych, przejazdy klimatyzowanym auto-
karem lub minibusem, śniadania i obiadokolacje 
wg programu, opiekę polskiego pilota, program 
turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wy-
łącznie w części objazdowej) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 190 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 

do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: Pokaz sztuki walki (ok. 
10 USD/os.). Uwaga! Wycieczki fakultatywne 
odbywają się przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Wycieczka dostępna jest również 
w wersji de luxe (kod IXG) z szeregiem 
udogodnień dodatkowych, takich 
jak: maksymalnie 20 osób w auto-
karze i wysokiej klasy hotele 4* z kli-
matyzacją. Szczegółowe informacje 
w systemie rezerwacyjnym R.pl. 

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

Club Mahindra Acacia 
Palms Resort ***

od 1299 zł

Goan Heritage 
***

od 1870 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4570 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 16.11 5299 10199

15.11 - 23.11 5199 10020

22.11 - 30.11 4999 9870

29.11 - 07.12 4849 9599

06.12 - 14.12 4670 9470

13.12 - 21.12 4570 9299

20.12 - 28.12 5049 9770

27.12 - 04.01 5599 10699

03.01 - 11.01 4699 9520

10.01 - 18.01 5099 9870

17.01 - 25.01 5349 10270

24.01 - 01.02 5349 10270

31.01 - 08.02 5249 10270

07.02 - 15.02 5249 10270

14.02 - 22.02 5199 10199

21.02 - 01.03 5099 10020

28.02 - 08.03 4999 9870

07.03 - 15.03 4849 9770

14.03 - 22.03 4770 9599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5570 

Dopłata za pok. 1 os. od 800 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360 

Dopłata do terminu świątecznego 360 

Opłata za procedurę wizową do Indii 219 

Kod imprezy: IGP

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa. Po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu i zakwate-
rowanie (w miarę dostępności pokoi). Przejazd 
na zwiedzanie Starego Goa. Zobaczymy pozo-
stałości dawnej stolicy Goa, nazywanej drugą Li-
zboną, gdzie znajduje się między innymi słynna 
bazylika Bom Jesus, Katedra Se i łuk wicekróla, 
przez który niegdyś wchodziło się do dawnego 

miasta. Będzie to także okazja, aby zobaczyć 
jedną z  indyjskich świątyń znajdujących się 
w okolicach miasta Ponda. Przejazd do hotelu: 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. (Trasa 
ok. 50 km).
 Dzień 3  Śniadanie (możliwe w formie pa-
kietów podróżnych), wykwaterowanie i prze-
jazd na lotnisko. Przelot do Chennai (możliwy 
lot z przesiadką). Przejazd do Mahabalipuram 
na zwiedzanie niewielkiego kurortu położo-
nego nad oceanem. Niegdyś kwitnące miasto 
portowe, dziś niewielka wioska rybacka, której 
największą atrakcją są pochodzące z VII w. skal-
ne zabytki w nietypowych rozmiarach i kształ-

tach, zdobione pięknymi reliefami, malowniczo 
ulokowane u wybrzeży Zatoki Bengalskiej. Za-
kwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Mahabalipuram. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie 
Kanchipuram - miasta świątynnego, uznanego 
za kolebkę południowej architektury sakralnej, 
jednego z siedmiu świętych miast Indii. Znaj-
duje się tu wykuta w skale urokliwa świątynia 
Kajlasanatha wzniesiona ku czci Śiwy oraz świą-
tynia Ekambareswar, która kryje salę o Tysiącu 
Kolumn. Kanchipuram to również znany ośrodek 
produkcji jedwabiu. Odwiedzimy manufaktury, 
w których tkane są m.in. sari. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wyjazd do 
Tiruvannamalai, jednego z ważniejszych miejsc 
pielgrzymek do świątyni boga Śiwy - Arunacha-
lesvara, która zachwyca wysokimi gopurami. Po 
południu odwiedzimy jeden z niewielu zacho-
wanych fortów w tej części Indii - Gingee Fort, 
którego historia sięga IX w. Następnie przejazd 
do Pondicherry. Obiadokolacja i nocleg w ok. 
Pondicherry. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu odwiedzimy miastecz-
ko Auroville, nazywane Miastem Świtu, które 
w swoim założeniu miało stać się międzynaro-
dowym centrum przyjaźni, a dzisiaj jest celem 
wypraw zwolenników ruchu New Age. Następnie 
zwiedzanie Pondicherry, dawnej kolonii francu-
skiej - miasta, w którym nadal czuć atmosferę 
czasów kolonialnych. Pondicherry łączy swą hi-
storię ze znanym, nieżyjącym już, bengalskim fi-

lozofem Śri Aurobindo. W centrum miasta wzno-
si się założony przez niego ośrodek medytacyjny, 
do którego przybywają ludzie z całego świata, 
by przy grobowcu wielkiego uczonego, znaleźć 
spokój ducha, oddać się jodze i medytacji. Wizy-
ta w świątyni Manakula Vinayagar, poświęconej 
słoniogłowemu bogu Ganeśi. Następnie przejazd 
do Thanjavur. Obiadokolacja i nocleg w ok. Than-
javur. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie Thanjavur, 
dawnej stolicy władców imperium Ćolów. Nad 
okolicą góruje świątynia Brihadeśwara, zbudo-
wana w XI w. Jest to budynek sakralny o pira-
midalnym kształcie, stojący na rozległym dzie-

Indie – Tamil Nadu i Kerala - coś dla ducha,  
coś dla ciała 
W programie: zabytki Starego Goa • Święte Kanchipuram i Mahabalipuran • Auroville – Miasto Świtu • kolonialne Pondicherry • Thanjavur – 
dawna stolica imperium • Periyar – „sanktuarium dzikich zwierząt” • Allepey – rejs po rozlewiskach zielonej Kerali • herbata w Munnar 

• wielokulturowe Cochin • złote plaże Goa • przeloty lokalne w cenie

Goa

Cochin

Chennai
Kanchipuram

Tiruvannamalai
Mahabalipuram

Madurai

Munnar
Thanjavur

Pondicherry
Auroville

P.N. Periyar
Allepey

INDIE

Sri Lanka

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

16
dni
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dzińcu, otoczony mniejszymi kaplicami. W jego 
architekturze wyróżnia się monumentalna wieża, 
a wnętrze zdobi czterometrowy lingam, falliczny 
symbol boga Śiwy. Następnie przejazd w kierun-
ku Madurai, starożytnego centrum naukowego, 
którego historia sięga V w. p.n.e. Miasto zbudo-
wane jest na planie kwiatu lotosu. Legenda mówi, 
że boski nektar spływający z włosów boga Śiwy 
dał miastu jego starożytną nazwę - Madhurapuri, 
czyli „kraina nektaru”. Za największy skarb mia-
sta uważana jest świątynia Śri Meenakshi, będą-
ca miejscem kultu małżonki Śiwy. Obiadokolacja 
i nocleg w ok. Madurai. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd przez malow-
nicze tereny plantacji kardamonu, kakao, zielo-
nego pieprzu oraz orzechów. Opuszczamy stan 
Tamil Nadu i wjeżdżamy na teren zielonej Kerali, 
gdzie zwiedzimy plantację przypraw. Czas wol-
ny na terenie Kardamonowych Wzgórz. Udamy 
się do Munnar, małego miasteczka położonego 
na wysokości 1600m.n.p.m., które słynie z plan-
tacji herbaty. Dowiemy się tam więcej na temat 
jej upraw oraz odwiedzimy jeden z okolicznych 
ogrodów botanicznych. Obiadokolacja i nocleg 
w Munnar. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd w  kierunku Parku Narodowego 
Periyar, znanego również jako „sanktuarium 
dzikich zwierząt”. Obszar położony jest nad 
brzegami wielkiego sztucznego jeziora, które 
powstało po budowie tamy na rzece Periyar jako 
część projektu ochrony niektórych gatunków 
zwierząt: słoni, tygrysów, lampartów. Być może 
uda się zobaczyć jedno z nich w czasie spaceru 
po parku. W tym dniu (za dodatkową opłatą) 
pokaz południowoindyjskiej starożytnej sztuki 
walki Kalarippayattu, której rodowód sięga III w. 
p.n.e. Różnorodnością i formą technik przypomi-
na chińskie Wushu. Obiadokolacja i nocleg w ok. 
Parku Narodowego Periyar. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Allepey na rejs po kanałach i roz-
lewiskach Kerali. Będzie to doskonała okazja do 
podziwiania małych wysepek, malowniczych 
krajobrazów oraz dziewiczej natury. Podczas 
rejsu serwowany będzie lunch z  lokalnymi 
przysmakami przygotowany przez załogę 
statku. Rejs jest najlepszym sposobem, aby 
w atmosferze ciszy i relaksu poznać tradycje 
i sposób życia lokalnej ludności. Wszystkie ło-
dzie wyposażone są w kuchnię, pokoje (kajuty) 
z łazienkami. Brak klimatyzacji. Obiadokolacja 
i nocleg na łodzi. (Trasa ok. 140 km). 
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Cochin, które jest ważnym portem 
dla handlarzy przyprawami oraz żydowskiego 
miasteczka o ponad tysiącletniej historii. Co-

chin zachował dawny urok miasta, do którego 
drogą morską przybywali kupcy z zachodniego 
świata w poszukiwaniu drogocennego pieprzu, 
zostawiając w nim swoje tradycje i obyczaje. 
Po dziś dzień można w tutejszej architekturze 
odnaleźć wpływy portugalskie, holenderskie, 
żydowskie i brytyjskie. Zobaczymy m.in.: kościół 
św. Franciszka, synagogę żydowskę oraz Pałac 
Mattancherry, zbudowany przez Portugalczy-
ków. Wieczorem pokaz klasycznego tańca indyj-
skiego Kathakali. Obiadokolacja i nocleg w ok. 
Cochin. (Trasa ok. 50 km). 
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd na lotnisko w Cochin. Przelot lokal-
nymi liniami na trasie Cochin - Dabolim. Możliwy 
lot z przesiadką. Transfer do hotelu na wybrzeżu 
Goa. 
 Dzień 13-15  Pobyt na wybrzeżu Goa. Śnia-
dania i obiadokolacje. Czas wolny na wypo-
czynek, kąpiele morskie i  słoneczne, a  także 
zakupy. Możliwość skorzystania z  wycieczek 
fakultatywnych.
 Dzień 16  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** wg kategorii lokal-
nej. 10 rozpoczętych dób hotelowych: Goa (1), 
Mahabalipuram (2), Pondicherry (1), Thanjavur 
(1), Madurai (1), Munnar (1), Periar (1), Allepey 
na łodziach (1), Cochin (1). Pokoje: łazienka 
(prysznic, wc), możliwa dostawka, klimatyza-
cja i/lub wiatrak przysufitowy. Wyżywienie wg 
programu.
Część pobytowa. 4 rozpoczęte doby hotelowe. 
Hotel *** (możliwość dopłaty do hotelu ****). 
Pokoje: łazienka (prysznic, wc), możliwa do-
stawka, klimatyzacja i/lub wiatrak przysufitowy.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - Chennai 
i Cochin - Bombaj (limit bagażu 15 kg + 5 kg), 
opłaty lotniskowe, 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych, przejazdy klimatyzowanym autokarem 
lub minibusem, śniadania i obiadokolacje wg 
programu, opiekę polskiego pilota, program 
turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wy-
łącznie w części objazdowej) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-

pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 210 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatyw-
nych.
Wycieczki fakultatywne: Pokaz sztuki walki (ok. 
10 USD/os.). Uwaga! Wycieczki fakultatywne 
odbywają się przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2  posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania lotu. 
Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz wszyst-
kie inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

CENA OD

5130 zł

Budowle zachwycające kunsztem wy-
konania oraz swoją historią. Zwierzęta, 
które są otaczane ogromną czcią…
Zieleń plantacji herbaty na południu 
i piasek pustyni Thar, a w każdym 
z regionów inny taniec, inny wzór... to 
niesamowite Indie, do których chce 
się wracać!!!

Iga Stamburska 
Pilot wycieczek Rainbow

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 23.11 6099 12870

15.11 - 30.11 5970 12649

22.11 - 07.12 5849 12449

29.11 - 14.12 5720 12230

06.12 - 21.12 5199 12030

13.12 - 28.12 5130 11920

20.12 - 04.01 6299 12699

27.12 - 11.01 6620 13230

03.01 - 18.01 5330 12249

10.01 - 25.01 6230 12599

17.01 - 01.02 6470 12999

24.01 - 08.02 6470 12999

31.01 - 15.02 6170 12999

07.02 - 22.02 6149 12949

14.02 - 01.03 6099 12870

21.02 - 08.03 5570 12649

28.02 - 15.03 5449 12449

07.03 - 22.03 5420 12399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7130 

Dopłata za pok. 1 os. od 1369 

Dopłata do hotelu 4* 300 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360 

Dopłata do terminu świątecznego 360 

Opłata za procedurę wizową do Indii 219 

Kod imprezy: INI

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa i przesiadka na lot 
wewnętrzny do New Delhi, po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu (skromny 
hotel ***, położony poza centrum). Następnie 
czas na odpoczynek lub wizyta w Złotej Świą-
tyni Sikhijskiej. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie i dal-
sze zwiedzanie Delhi. Zobaczymy India Gate - 
słynną bramę Indii oraz Stare Delhi, którego 
sercem jest bazar Chandni Chowk. Zwiedzimy 
największy w Indiach Północnych meczet Jama 
Masjid oraz Raj Ghat - miejsce kremacji Ma-
hatmy Gandhiego. Z zewnątrz obejrzymy mo-
numentalny Czerwony Fort zbudowany przez 
Szahjahana (przez lata służący jako koszary), 
a także budynki rządowe: Sansad Bhawan (Par-
lament Indyjski) oraz Rashtrapati Bhawan (Dom 
Prezydencki). Przejazd do Agry. Obiadokolacja 

i nocleg w Agrze (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Taj Mahal, 
jednego z siedmiu współczesnych cudów świa-
ta, mauzoleum ufundowanego przez cesarza 
Szachjahana ku czci swojej żony Mumtaz Ma-
hal, budowanego z białego marmuru przez 22 
lata i 22 tys. rzemieślników. Następnie przejazd 
do Parku Narodowego Ranthambhore. Park 
jest jednym z największych w Indiach, zajmuje 
powierzchnię ok. 392 km2, ze wszystkich stron 
otoczony jest górami. Pośród lasów liściastych 
znajduje się także kilka jezior, w okolicy których 

najłatwiej można wypatrzeć drapieżniki. Obia-
dokolacja i nocleg w lodgy. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 5  Poranne safari w parku, który słynie 
z tygrysów bengalskich, występuje tu według 
różnych źródeł 25-42 osobników. Powrót na 
śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Jaipu-
ru. Wizyta w emporium dywanów, tekstyliów 
i kamieni szlachetnych. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu w Jaipurze. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Następnie wycieczka do fortecy Amber. Zwie-
dzanie części pałacowej kompleksu z XVI w. Po 

W programie: Delhi i Brama Indii • mauzoleum Taj Mahal • Jaipur i Fort Amber • Pałac Wiatrów  • Park Narodowy Ranthambhore i tygrysy 
bengalskie • Bombaj – stolica Bollywood • złote plaże Goa • przeloty lokalne w cenie • impreza dostępna również w wersji de luxe (kod ITX)
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Goa

India Express

New Delhi

Agra

Chiny
Pakistan

INDIE

Nepal

Jaipur

Bombaj

Goa

P.N.Ranthambore 

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7



233

Azja Indie

południu zwiedzanie Pałacu Miejskiego, siedzi-
by Maharadży. Wizyta w unikalnym, zaskakują-
cym futurystyczną architekturą Obserwatorium 
Astronomicznym Jantar Mantar, zbudowanym 
w połowie XVIII w. Zobaczymy również prze-
piękną fasadę Hawa Mahal, tzw. Pałacu Wiatrów 
- wizytówki miasta. Po południu przejazd na 
lotnisko w Jaipurze (Trasa ok. 40 km) i przelot 
do Bombaju. Tego dnia obiadokolacja lub lunch. 
Nocleg w Bombaju. 
 Dzień 7  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z  hotelu. Następnie zwiedzanie najbardziej 
dynamicznego i  kosmopolitycznego miasta 
Indii, będącego centrum indyjskiego biznesu, 
a także wytwórni filmowych Bollywood. Zoba-
czymy między innymi Wrota Indii usytuowane 
u wybrzeży Morza Arabskiego, stojące naprze-
ciwko ekskluzywnego hotelu Taj Mahal - oba 
obiekty są symbolem miasta. Przejedziemy 
pod fontannę „Flora” położoną w samym ser-
cu Bombaju. Zwiedzimy pięknie usytuowany 
na wyspie meczet świętego męża Haji Ali’ego. 
Lunch. Na zakończenie dnia zobaczymy jeden 
z najpiękniejszych zabytków Bombaju - stację 
kolejową Terminal Wiktorii oraz neogotyckie za-
budowania uniwersyteckie. Następnie przejazd 
na lotnisko w Bombaju i przelot na Goa. Transfer 
do hotelu na wybrzeżu Goa.
 Dzień 8  Śniadanie. Czas wolny na wypoczy-
nek, kąpiele morskie i słoneczne, a także zakupy. 
Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu (możliwe w formie 
pakietów podróżnych) i wczesnym wykwatero-
waniu z hotelu transfery:
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu na 
Goa (w niektórych terminach transfer może od-

bywać się przez lotnisko), pobyt w dniach 9-15, 
a 16 dnia wylot do Polski. Doby hotelowe roz-
poczynają się o godz. 14:00, a kończą o 10:00. 
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko. Przelot samolotem czarterowym 
PLL LOT (rejs non stop) na trasie Goa - Warsza-
wa. Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej. 7 rozpoczętych 
dób hotelowych: New Delhi (2), w loggy w ok. 
PN Ranthambhore (1), Jaipur (1), Bombaj (1), 
hotel na wybrzeżu Goa (2). Pokoje: łazienka 
(prysznic, wc), możliwa dostawka, klimatyza-
cja i/lub wiatrak przysufitowy. Wyżywienie wg 
programu.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłu-
żenia imprezy o tydzień pobytu na wybrzeżu 
Goa (7 lub za dopłatą 14 rozpoczętych dób ho-
telowych). Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek 
Indie Goa”. Opisy hoteli w katalogu i systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - New Del-
hi, Jaipur - Bombaj i Bombaj - Goa (limit bagażu 
15 kg + 5 kg), opłaty lotniskowe, 7 rozpoczętych 
dób hotelowych, przejazdy klimatyzowanym 
autokarem lub minibusem, śniadania i obiado-
kolacje wg programu, opiekę polskiego pilota, 
program turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./
dzień (wyłącznie w  części objazdowej) oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 

bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 210 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Wycieczka dostępna jest również 
w wersji de luxe (kod ITX) z szeregiem 
udogodnień dodatkowych, takich 
jak: maksymalnie 20 osób w auto-
karze i wysokiej klasy hotele 4* z kli-
matyzacją. Szczegółowe informacje 
w systemie rezerwacyjnym R.pl. 

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

Club Mahindra Acacia 
Palms Resort ***

od 1299 zł

Goan Heritage 
***

od 1870 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4870 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 16.11 5520 10570

15.11 - 23.11 5399 10370

22.11 - 30.11 5299 10199

29.11 - 07.12 4970 9970

06.12 - 14.12 4870 9799

13.12 - 21.12 4870 9649

20.12 - 28.12 5249 10099

27.12 - 04.01 5799 11020

03.01 - 11.01 4999 9870

10.01 - 18.01 5299 10199

17.01 - 25.01 5549 10599

24.01 - 01.02 5549 10599

31.01 - 08.02 5549 10599

07.02 - 15.02 5549 10599

14.02 - 22.02 5420 10570

21.02 - 01.03 5299 10370

28.02 - 08.03 5199 10199

07.03 - 15.03 5049 10099

14.03 - 22.03 4970 9970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5770 

Dopłata za pok. 1 os. od 1229 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360 

Dopłata do terminu świątecznego 360 

Opłata za procedurę wizową do Indii 219 

Kod imprezy: IGT

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa i przesiadka na lot 
wewnętrzny do New Delhi. Po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu (skromny 
hotel ***, położony poza centrum). Czas na od-
poczynek lub wizyta w Złotej Świątyni Sikhijskiej. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w New Delhi.
 Dzień 3  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
Delhi. Zobaczymy India Gate - słynną bramę 
Indii oraz Stare Delhi, którego sercem jest 

bazar Chandni Chowk. Zwiedzimy grobowiec 
Humayuna (pierwowzór słynnego Taj Mahal), 
największy w Indiach Północnych meczet Jama 
Masjid oraz Raj Ghat - miejsce kremacji Ma-
hatmy Gandhiego. Z zewnątrz obejrzymy mo-
numentalny Czerwony Fort zbudowany przez 
Szahjahana (przez lata służący jako koszary), 
a także budynki rządowe: Sansad Bhawan (Par-
lament Indyjski) oraz Rashtrapati Bhawan (Dom 
Prezydencki). Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
(Trasa ok. 40 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do imponu-
jącego kompleksu świątynnego Ashkardam, 
jednej z ciekawszych atrakcji dzisiejszego Delhi. 
Po południu wizyta na Connaught Place. Czas na 

zakupy. Wieczorem możliwość wizyty w teatrze 
w Delhi (płatne dodatkowo). Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Agry. Po południu zwiedzanie Taj 
Mahal, jednego z siedmiu współczesnych cudów 
świata, mauzoleum ufundowanego przez cesarza 
Szachjahana ku czci swojej żony Mumtaz Mahal, 
budowanego z białego marmuru przez 22 lata 
i 22 tys. rzemieślników. Następnie zwiedzanie 
monumentalnego Fortu w Agrze - największe-
go i najlepiej zachowanego mogolskiego pałacu. 
Możliwość realizacji wycieczki fakultatywnej do 
teatru Kalakriti (płatna dodatkowo). Obiadokola-
cja i nocleg w Agrze. (Trasa ok. 200 km). 

 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Parku Narodowego Ranthambho-
re, zakwaterowanie w lodgy w ok. parku. Park 
Ranthambhore słynie z tygrysów bengalskich, 
występuje tu według różnych źródeł 25-42 
osobników. Park jest jednym z największych 
w Indiach, zajmuje powierzchnię ok. 392 km2, ze 
wszystkich stron otoczony jest górami, pośród 
lasów liściastych znajduje się także kilka jezior, 
w okolicy których najłatwiej można wypatrzeć 
drapieżniki. Obiadokolacja i nocleg w  lodgy. 
(Trasa ok. 240 km). 
 Dzień 7  Poranne safari w parku. Powrót do 
lodgy na śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd 
do Jaipuru. Po drodze zobaczymy opanowany 
przez małpy kompleks świątyń w Galcie. Wizy-
ta w emporium dywanów, tekstyliów i kamieni 
szlachetnych. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w Jaipurze. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Następnie wycieczka do fortecy Amber. Zwie-
dzanie części pałacowej kompleksu z XVI w. Po 
południu zwiedzanie Pałacu Miejskiego, siedzi-
by Maharadży. Wizyta w unikalnym, zaskakują-
cym futurystyczną architekturą Obserwatorium 
Astronomicznym Jantar Mantar, zbudowanym 
w połowie XVIII w. Zobaczymy również prze-
piękną fasadę Hawa Mahal, tzw. Pałacu Wia-
trów - wizytówki miasta. Obiadokolacja i nocleg 
w Jaipurze. (Trasa ok. 60 km).

W programie: Delhi – Brama Indii i kompleks świątynny Ashkardam • mauzoleum Taj Mahal • Park Narodowy Ranthambhore i tygrysy bengalskie 

• Jaipur i Fort Amber • Pałac Wiatrów • małpy i świątynie w Galcie • Bombaj – stolica Bollywood • złote plaże Goa • przeloty kolalne w cenie

Indie – Ślady Tygrysich Łap na piasku 

New Delhi

Agra

Chiny
Pakistan

INDIE

Nepal

Jaipur

Galta

Bombaj

Goa

P.N.Ranthambore 

Zwierzęta i natura w Parku Rantham-
bore to okazja by spojrzeć w oczy 
tygrysowi. Wielkie metropolie, to czas 
na bazarowe szaleństwo zakupów. 
Pięknie zdobione pałace to czas, by 
poczuć się jak maharadża. Po tym 
wszystkim chwila zadumy nad Gan-
gesem, by zobaczyć najświętsze rytu-
ały hinduizmu. Do tego Cud Świata - 
grobowiec Taj Mahal. Słowem koloryt 
Indii na każdym kroku!

Łukasz Przewłocki 
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

16
dni
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 Dzień 9  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
z hotelu, przejazd na lotnisko w Jaipurze (tra-
sa ok. 40 km) i przelot do Bombaju. Następnie 
zwiedzanie najbardziej dynamicznego i kosmo-
politycznego miasta Indii, będącego centrum in-
dyjskiego biznesu, a także wytwórni filmowych 
Bollywood. Zobaczymy między innymi Wrota 
Indii usytuowane u wybrzeży Morza Arabskie-
go, stojące naprzeciwko ekskluzywnego hotelu 
Taj Mahal - oba obiekty są symbolem miasta.. 
Przejedziemy pod fontannę „Flora” położoną 
w samym sercu Bombaju. Zwiedzimy pięknie 
usytuowany na wyspie meczet świętego męża 
Haji Ali’ego. Możliwość zakupów na lokalnym 
bazarze. Zakwaterowanie, obiadokolacja i noc-
leg w hotelu w Bombaju. 
 Dzień 10  Po śniadaniu kontynuacja zwiedza-
nia Bombaju. Dzień zaczniemy od rejsu na wyspę 
Elefanta. Zobaczymy zespół siedmiu wykutych 
w skale świątyń, wszystkie z bogatą dekoracją 
rzeźbiarską. Jest to ważny, powstały w VIII - IX w. 
obiekt sakralny, związany głównie z kultem boga 
Śiwy. W tym dniu możliwość realizacji wycieczki 
fakultatywnej do slumsów (płatna dodatkowo, 
w miarę możliwości czasowych). Powrót do ho-
telu na obiadokolację i nocleg. 
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do studia filmów Bollywood, 
gdzie spędzimy czas przyglądając się jak wyglą-
da praca przy tworzeniu filmów, które opierają 
się w dużej mierze na tańcu. Odwiedzimy po-
szczególne studia i zobaczymy występy akto-
rów.. Następnie przejazd na lotnisko w Bombaju 
i wieczorny przelot na Goa. Transfer do hotelu 
na wybrzeżu Goa. W tym dniu lunch lub obia-
dokolacja. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12-15  Pobyt na wybrzeżu Goa. Śniada-
nia i obiadokolacje. Czas wolny na wypoczynek, 

kąpiele morskie i słoneczne, a także zakupy. Moż-
liwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
 Dzień 16  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** wg kategorii lokal-
nej. 9 rozpoczętych dób hotelowych: New Delhi 
(3), Agra (1), w loggy w ok. PN Ranthambhore 
(1), Jaipur (2), Bombaj (2). Pokoje: łazienka 
(prysznic, wc), możliwa dostawka, klimatyza-
cja i/lub wiatrak przysufitowy. Wyżywienie wg 
programu.
Część pobytowa. 5 rozpoczętych dób hotelo-
wych. Hotel *** wg kategorii lokalnej (możli-
wość dopłaty do hotelu ****). Pokoje: łazienka 
(prysznic, wc), możliwa dostawka, klimatyzacja 
i/lub wiatrak przysufitowy.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - New 
Delhi, Jaipur - Bombaj i Bombaj - Goa (limit 
bagażu 15 kg + 5 kg), opłaty lotniskowe, 7 roz-
poczętych dób hotelowych, przejazdy klimaty-
zowanym autokarem lub minibusem, śniadania 
i obiadokolacje wg programu, opiekę polskiego 
pilota, program turystyczny j.w., 1 butelka wody/
os./dzień (wyłącznie w części objazdowej) oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 

bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 240 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: teatr w Delhi (ok. 65 
USD/os.), teatr w Agrze (ok. 45 USD/os.), slumsy 
(ok. 35 USD/os.). Uwaga! Wycieczki fakultatyw-
ne odbywają się przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i  zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2  posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania lotu. 
Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz wszyst-
kie inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

CENA OD

6149 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 23.11 7499 14699

15.11 - 30.11 7330 14420

22.11 - 07.12 6899 14199

29.11 - 14.12 6749 13949

06.12 - 21.12 6249 13799

13.12 - 28.12 6149 13620

20.12 - 04.01 7349 14449

27.12 - 11.01 7730 15099

03.01 - 18.01 6370 13999

10.01 - 25.01 7299 14370

17.01 - 01.02 7549 14799

24.01 - 08.02 7549 14799

31.01 - 15.02 7549 14799

07.02 - 22.02 7530 14749

14.02 - 01.03 7199 14699

21.02 - 08.03 7030 14420

28.02 - 15.03 6499 14199

07.03 - 22.03 6499 14199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8149 

Dopłata za pok. 1 os. od 2471 

Dopłata do hotelu 4* 360

Dopłata do terminu sylwestrowego  360

Dopłata do terminu świąrtecznego 360

Opłata za procedurę wizową do Indii 219

Kod imprezy: INT

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa i przesiadka na lot 
wewnętrzny do Varanasi. Transfer do hotelu. 
Następnie czas na odpoczynek. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Wcześnie rano przejazd do Dasa-
śwamedg Ghat i rejs łodziami po świętej rzece 
Ganges. Każdego dnia o świcie gromadzą się 
tutaj wierni podczas rytualnych, oczyszczają-
cych z grzechów kąpieli. Będziemy obserwo-
wać licznych pielgrzymów modlących się do 
wschodzącego słońca, udzielających błogosła-
wieństw braminów, sadhu (świętych mężów) 
w skomplikowanych jogicznych pozach. Zoba-

czymy również największy ghat kremacyjny. 
Powrót do hotelu na śniadanie. Następnie 
zwiedzanie zabytkowych świątyń buddyjskich 
oraz ruin pobliskiego miasta Sarnath (miejsca 
wygłoszenia przez Buddę pierwszego kazania). 
Wizyta w emporium z jedwabnymi wyrobami, 
z których słynie Varanasi. Po południu przejazd 
nad świętą rzekę Ganges, by uczestniczyć w hin-
duistycznej ceremonii Aarti organizowanej na 
zakończenie każdego dnia polegającej na uło-
żeniu boginki Ganga do snu. Co wieczór w Vara-
nasi przybiera ona bardzo rozbudowana formę, 
zachwyca feerią świateł, kadzideł, dzwonków, 
a przede wszystkim ilością wiernych schodzą-
cych się na modlitwę. Po ceremonii transfer na 
dworzec kolejowy i przejazd nocnym pociągiem 
do Satny. Kolacja w postaci pakietów podróż-
nych i nocleg w pociągu. 
 Dzień 4  Przyjazd do Satny i  przejazd do 
hotelu w  Kajuraho. Śniadanie i  wczesne za-
kwaterowanie (w miarę dostępności pokoi). 
Następnie udamy się na zwiedzanie kompleksu 
hinduistycznych oraz dżinijskich świątyń, z któ-
rych Khajuraho znane jest na całym świecie 
(lista UNESCO). Z 85 budowli ufundowanych na 
przełomie X/XI w. przez dynastię Czandela do 
dziś zachowały się 22 obiekty, słynące z niezwy-
kle bogatych zdobień w postaci tysięcy rzeźb 
o charakterze erotycznym, co dodaje pikanterii 
i smaczku temu miejscu. Spośród tej dżungli po-
sągów najznamienitsze, najbardziej zmysłowe 
znajdziemy w świątyni Kandariya Mahadeva 
wzniesionej ku czci boga Śiwy czy Lakszma-
na poświęconej Wisznu. Wieczorem możliwy 
udział w występach tanecznych prezentujących 
tańce z  różnych regionów Indii (dodatkowo 
płatne). Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Kha-
juraho. (Trasa ok. 120 km).

 Dzień 5  Wczesne śniadanie, wykwaterowa-
nie i przejazd do Orcha. Po przyjeździe zwiedza-
nie tej spokojnej miejscowości z połowy XVI w. 
założonej przez władców Bundela. Zobaczymy 
tu zespół pałacowo-świątynny Dżahangira 
i  cenotafy (grobowce lokalnej arystokracji) 
malowniczo położone nad rzeką Betwa, sta-
nowiące syntezę stylów hinduskiego, indo-
muzułmańskiego i mogolskiego. Zachowana 
w niezmienionym stanie architektura miejsca 
pozwoli nam przenieść się w okres świetności, 
kiedy Orchha była stolicą jednego z indyjskich 
księstw. Przejazd do hotelu w Orcha na obiado-
kolację i nocleg. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu i wykwate-
rowaniu przejazd do Gwalioru, w którym obejrzy-
my jedną z najbardziej imponujących fortyfikacji 
północnych Indii, wyróżniającą się nie tylko swym 
ogromem, ale i osobliwą dekoracją. Ta położona 
na wzgórzu, górująca nad miastem forteca kryje 
w swoich murach liczne świątynie i pałace, z któ-
rych najważniejszy to zbudowany na przełomie 
XIV i XV wieku pałac Man Singha. Dodatkową 
atrakcją tego miasta jest pałac Jai Vilas i znajdu-
jące się w nim muzeum pełne eksponatów spro-
wadzonych przez rodzinę Scindia z paryskiego 
Wersalu czy weneckiej pracowni szkła Murano. 
Następnie przejazd do hotelu w Agrze na obia-
dokolację i nocleg. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie Agry. Miasto, jako dawna stolica impe-
rium mogolskiego, słynie z  najpiękniejszych 
zabytków tej epoki. Zobaczymy Taj Mahal, 
jeden z siedmiu współczesnych cudów świata, 
mauzoleum ufundowane przez cesarza Sha-
hajahana ku czci swojej żony Mumtaz Mahal, 
zbudowane z białego marmuru przez 22 lata 
i 22 tys. rzemieślników. Następnie przejazd do 

Delhi. Wieczorny przejazd przy Bramie Indii. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Delhi.
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd na lotnisko. Przelot lokalnymi liniami na 
Goa. Po przylocie transfer do hotelu na Goa. Czas 
wolny na wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu (możliwe w formie 
pakietów podróżnych) i wczesnym wykwatero-
waniu z hotelu transfery:
• dla Klientów pozostających na drugi tydzień 
wypoczynku - przejazd do wybranego hotelu na 
Goa (w niektórych terminach transfer może od-
bywać się przez lotnisko), pobyt w dniach 9-15, 
a 16 dnia wylot do Polski. Doby hotelowe roz-
poczynają się o godz. 14:00, a kończą o 10:00. 
• dla Klientów powracających do Polski transfer 
na lotnisko. Przelot samolotem czarterowym 
PLL LOT (rejs non stop) na trasie Goa - Warsza-
wa. Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej. 7 rozpoczętych 
dób hotelowych: Varansi (1), 1 noc w pociągu, 
Kajuraho (1), Orcha (1), Agra (1), New Delhi (1), 
hotel na wybrzeżu Goa (1). Pokoje: łazienka 
(prysznic, wc), możliwa dostawka, klimatyza-
cja i/lub wiatrak przysufitowy. Wyżywienie wg 
programu.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłuże-
nia imprezy o tydzień pobytu na wybrzeżu Goa 
(7 rozpoczętych dób hotelowych). Opisy hoteli 
w sekcji „Wypoczynek Indie Goa”. Opisy hoteli 
w katalogu i systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 

Indie – W miłosnych objęciach 
W programie: Varanasi i święta rzeka Ganges • sacrum i profanum w Khajuraho • klimatyczna Orchha • fort w Gwaliorze 

• mauzoleum Taj Mahal • Brama Indii w Delhi • złote plaże Goa • przelot lokalny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Goa
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przeloty wewnętrzne na trasach Goa - Varanasi 
i New Delhi - Goa (limit bagażu 15 kg + 5 kg), 
opłaty lotniskowe, 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych, przejazdy klimatyzowanym autokarem 
lub minibusem, śniadania i obiadokolacje wg 
programu, opiekę polskiego pilota, program 
turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wy-
łącznie w części objazdowej) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 190 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: pokaz lokalnych tań-
ców w Kajuraho (ok. 15 USD/os.). Uwaga! Wy-
cieczki fakultatywne odbywają się przy min. 12 
osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 

sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

Club Mahindra Acacia 
Palms Resort ***

od 1299 zł

Goan Heritage 
***

od 1870 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4499 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 16.11 5130 9899

15.11 - 23.11 4999 9699

22.11 - 30.11 4799 9520

29.11 - 07.12 4599 9349

06.12 - 14.12 4499 9199

13.12 - 21.12 4499 9020

20.12 - 28.12 4870 9470

27.12 - 04.01 5499 10370

03.01 - 11.01 4620 9220

10.01 - 18.01 4999 9520

17.01 - 25.01 5270 9970

24.01 - 01.02 5170 9970

31.01 - 08.02 5170 9970

07.02 - 15.02 5070 9970

14.02 - 22.02 5030 9899

21.02 - 01.03 4899 9699

28.02 - 08.03 4799 9520

07.03 - 15.03 4770 9470

14.03 - 22.03 4599 9349

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5399 

Dopłata za pok. 1 os. od 621 

Dopłata do terminu świątecznego 360 

Dopłata za termin sylwestrowy 360 

Opłata za procedurę wizową do Indii 219 

Kod imprezy: IDA

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa i przesiadka na lot 
wewnętrzny do New Delhi. Po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu (skromny 
hotel ***, położony poza centrum). Następnie 
czas na odpoczynek lub wizyta w Złotej Świą-
tyni Sikhijskiej.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Delhi. Zo-
baczymy India Gate - słynną bramę Indii oraz 
Stare Delhi, którego sercem jest bazar Chandni 
Chowk. Zwiedzimy grobowiec Humayuna (pier-
wowzór słynnego Taj Mahal), największy w In-
diach Północnych meczet Jama Masjid oraz Raj 
Ghat - miejsce kremacji Mahatmy Gandhiego. 

Z zewnątrz obejrzymy budynki rządowe: Sansad 
Bhawan (Parlament Indyjski) oraz Rashtrapati 
Bhawan (Dom Prezydencki). Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Jaipuru. 
Zakwaterowanie w hotelu. Następnie wizyta 
w emporium dywanów, tekstyliów i kamieni 
szlachetnych. Z zewnątrz zobaczymy również 
przepiękną fasadę Hawa Mahal, tzw. Pałacu 
Wiatrów - wizytówkę miasta. Obiadokolacja 
i nocleg. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu udamy się na dalsze 
zwiedzanie Jaipuru, które zaczniemy od wjazdu 
jeepami do fortu. Zwiedzanie części pałacowej 
kompleksu z XVI w. Następnie zwiedzanie Pałacu 
Miejskiego, siedziby Maharadży i wizyta w uni-
kalnym, zaskakującym futurystyczną architek-
turą Obserwatorium Astronomicznym Jantar 
Mantar, zbudowanym w połowie XVIII w. Powrót 
na obiadokolację do hotelu. (Trasa ok. 30 km). 

 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Parku Narodowego Ranthambore, 
zakwaterowanie w lodgy w ok. parku. Rantham-
bore to pozostałości wspaniałej dżungli, która 
dawniej porastała niemal całe Indie Środkowe. 
Park znany jest głównie jako ostoja tygrysa ben-
galskiego ale nie tylko. Jego obszar zamieszkują 
też warany, krokodyle, pytony, sambary - naj-
większe sarny Indii, langury, wargacze, szakale, 
lamparty, hieny i wiele innych. Park jest również 
doskonałym miejscem dla miłośników ptaków. 
Obiadokolacja i nocleg w lodgy. (Trasa ok. 200 
km). Tego dnia możliwa poranna wycieczka do 
świątyni w Galcie (dodatkowo płatna).
 Dzień 7  Wczesna pobudka i poranne safa-
ri w Parku Ranthambore. Powrót do lodgy na 
śniadanie. Następnie przejazd do Agry. Po dro-
dze zwiedzimy Fatehpur Sikri (z listy UNESCO), 
opuszczone miasto Wielkich Mogołów, gdzie 
zobaczymy wielki meczet oraz Buland Darwaza 
- Bramę Wolności, kompleks zbudowany przez 
cesarza Akbara. Zakwaterowanie w  hotelu 
w Agrze i obiadokolacja. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu udamy się na zwiedza-
nie Agry. Miasto, jako dawna stolica imperium 
mogolskiego, słynie z najpiękniejszych zabytków 
tej epoki. Zobaczymy Taj Mahal, jeden z siedmiu 
współczesnych cudów świata, mauzoleum 
ufundowane przez cesarza Shahajahana ku czci 
swojej żony Mumtaz Mahal, zbudowane z białe-
go marmuru przez 22 lata i 22 tys. rzemieślników. 
Następnie zwiedzanie monumentalnego Fortu 
w Agrze - największego i najlepiej zachowanego 
mogolskiego pałacu. Powrót na obiadokolację 
do hotelu. Wieczorem możliwość realizacji wy-
cieczki fakultatywnej do teatru w Agrze (płatna 
dodatkowo). (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu i wykwate-
rowaniu przejazd do Gwalioru, w którym obej-

rzymy jedną z najbardziej imponujących for-
tyfikacji północnych Indii, wyróżniającą się nie 
tylko swym ogromem, ale i osobliwą dekoracją. 
Ta położona na wzgórzu, górująca nad miastem 
forteca kryje w swoich murach liczne świątynie 
i pałace, z których najważniejszy to zbudowany 
na przełomie XIV i XV wieku pałac Man Singha. 
Dodatkową atrakcją tego miasta jest pałac Jai 
Vilas i znajdujące się w nim muzeum pełne eks-
ponatów sprowadzonych przez rodzinę Scindia 
z paryskiego Wersalu czy weneckiej pracowni 
szkła Murano. Przejazd do hotelu w Orchha na 
obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 10  Śniadanie i zwiedzanie Orchy, spo-
kojnej miejscowości z połowy XVI w. założonej 
przez władców Bundela. Zobaczymy tu zespół 
pałacowo-świątynny Dżahangira i  cenotafy 
(grobowce lokalnej arystokracji) malowniczo 
położone nad rzeką Betwa, stanowiące syntezę 
stylów hinduskiego, indomuzułmańskiego i mo-

Indie – Dzikie i zmysłowe 
W programie: Delhi i Brama Indii • Jaipur i Fort Amber • Park Narodowy Ranthambhore i tygrysy bengalskie • mauzoleum Taj Mahal 

• fort w Gwaliorze • klimatyczna Orchha • sacrum i profanum w Khajuraho • Varanasi i święta rzeka Ganges • złote plaże Goa 

New Delhi

Agra

Gwalior
Orchha

Satna
Khajuraho

Jaipur

P.N.
Ranthambore

INDIE

Nepal

Varanasi

Goa

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Tour Guide System  

      –› Nowość  

16
dni
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golskiego. Zachowana w niezmienionym stanie 
architektura miejsca pozwoli nam przenieść się 
w okres świetności, kiedy Orchha była stolicą jed-
nego z indyjskich księstw. Czas wolny na zakupy 
na lokalnym bazarze. Następnie udamy się na po-
bliskie wzgórze, by podziwiać freski w świątyni 
Lakshmi Narayan. Przejazd do hotelu w Khajura-
ho na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 11  Dla chętnych poranna wyprawa do 
Narodowego Parku Panna (płatna dodatkowo, 
w  ramach wyprawy do PN Panna śniadanie 
w formie pakietów i lunch po safari). Park Pan-
na znajduje się w sąsiedztwie Khajuraho i jest 
ważnym (w ramach stanu Madhya Pradesh) 
rezerwatem tygrysa bengalskiego. Ze względu 
na piękne położenie na połowicznie skalistym 
obszarze tekowego lasu ciągnącego się wzdłuż 
wąwozu rzeki Ken, jest idealnym miejscem na 
jeep safari. Po powrocie z safari czas na odpo-
czynek, popołudnie wolne na zakupy, samo-
dzielne spacery po mieście i relaksacyjne ma-
saże ayurwedyjskie. Wieczorem możliwy udział 
w występach tanecznych prezentujących tańce 
z różnych regionów Indii (dodatkowo płatne). 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Khajuraho. 
 Dzień 12  Po śniadaniu udamy się na zwie-
dzanie kompleksu hinduistycznych oraz dżinij-
skich świątyń, z których Khajuraho znane jest 
na całym świecie (lista UNESCO). Z 85 budowli 
ufundowanych na przełomie X/XI w. przez dy-
nastię Czandela do dziś zachowały się 22 obiek-
ty, słynące z niezwykle bogatych zdobień w po-
staci tysięcy rzeźb o charakterze erotycznym, 
co dodaje pikanterii i smaczku temu miejscu. 
Spośród tej dżungli posągów najznamienitsze, 
najbardziej zmysłowe znajdziemy w świątyni 
Kandariya Mahadeva wzniesionej ku czci boga 
Śiwy czy Lakszmana poświęconej Wisznu. Zwie-
dzimy zarówno zachodni jak i wschodni kom-

pleks świątyń. Po południu przejazd na dworzec 
kolejowy w Satna, gdzie wsiądziemy do pociągu 
do Varanasi. (Trasa ok. 165 km). Kolacja w po-
staci pakietów podróżnych i nocleg w pociągu. 
 Dzień 13  Przyjazd do Varanasi w godzinach 
wczesnoporannych. Transfer do hotelu, zakwa-
terowanie, śniadanie, czas na odświeżenie się po 
podróży. Po południu przejazd nad świętą rzekę 
Ganges, by uczestniczyć w hinduistycznej cere-
monii Aarti organizowanej na zakończenie każde-
go dnia polegającej na ułożeniu boginki Ganga do 
snu. Co wieczór w Varanasi przybiera ona bardzo 
rozbudowana formę, zachwyca feerią świateł, 
kadzideł, dzwonków, a przede wszystkim ilością 
wiernych schodzących się na modlitwę. Powrót 
na obiadokolację do hotelu. (Trasa ok. 30 km). 
 Dzień 14  Wcześnie rano przejazd do Dasa-
śwamedg Ghat i rejs łodziami po świętej rzece 
Ganges. Każdego dnia o świcie gromadzą się 
tutaj wierni podczas rytualnych, oczyszczają-
cych z grzechów kąpieli. Będziemy obserwo-
wać licznych pielgrzymów modlących się do 
wschodzącego słońca, udzielających błogosła-
wieństw braminów, sadhu (świętych mężów) 
w skomplikowanych jogicznych pozach. Zoba-
czymy również największy ghat kremacyjny. 
Powrót do hotelu na śniadanie. Następnie 
zwiedzanie zabytkowych świątyń buddyjskich 
oraz ruin pobliskiego miasta Sarnath (miejsca 
wygłoszenia przez Buddę pierwszego kazania). 
Wizyta w emporium z jedwabnymi wyrobami, 
z których słynie Varanasi. (Trasa ok. 50 km). 
Późny Lunch. Wieczorem przejazd na lotnisko 
w Varanasi i przelot na Goa (lot z przesiadką). 
Późny transfer do hotelu na Goa.
 Dzień 15  Śniadanie. Czas wolny na wypoczy-
nek, kąpiele morskie i słoneczne, a także zakupy. 
Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych. Obiadokolacja i nocleg.

 Dzień 16  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej. 14 rozpoczętych 
dób hotelowych: New Delhi (2), Jaipur (2), w log-
gy w ok. PN Ranthambhore (1), Agra (2), Orcha (1), 
Kajuraho (2), 1 noc w pociągu, Varansi (1), hotel 
na wybrzeżu Goa (2). Pokoje: łazienka (prysznic, 
wc), możliwa dostawka, klimatyzacja i/lub wiatrak 
przysufitowy. Wyżywienie wg programu.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - New 
Delhi i Varanasi - Goa (limit bagażu 15 kg + 
5 kg), opłaty lotniskowe, 7 rozpoczętych dób 
hotelowych, przejazdy klimatyzowanym auto-
karem lub minibusem, śniadania i obiadokolacje 
wg programu, opiekę polskiego pilota, program 
turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wy-
łącznie w części objazdowej) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu oraz napiwków dla lokalnych przewod-
ników, bagażowych, kelnerów (ok. 280 USD/os. 
płatne obowiązkowo pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: wydatków własnych, dodatkowych 
posiłków i napoi, wizy do Indii, opłat za foto-
grafowanie i filmowanie (ok. 40 USD/os.) oraz 
wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: świątynie w  Galcie 
(ok. 20 USD/os.), teatr w Agrze (ok. 45 USD/
os.), pokaz tańców w Kajuraho (ok. 15 USD/os.), 
Park Narodowy Panna (ok. 50 USD/os.). Uwaga! 
Wycieczki fakultatywne odbywają się przy min. 
12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
Uwaga! W terminach od 27/09 od 01/11/2020 
i od 21/03 do 02/05/2021 impreza realizowana 
w wersji 15-dniowej w oparciu o przeloty liniami 
rejsowymi na trasie WAW-DEL-WAW. Szczegóły 
oferty dostępne na R.pl.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2  posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania lotu. 
Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz wszyst-
kie inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Indie dzikie oszałamiają dźwiękami, 
kolorami i zapachami. Indie zmysło-
we fascynują pięknem wiecznej miło-
ści ukrytej  w Taj Mahal i zawstydzają 
erotycznymi rzeźbami świątyń w 
Kajuraho. Wybierzmy się razem w 
podróż do miejsc, którymi dawniej 
rządzili wielcy mogołowie i mahara-
dżowie, a gdzie obecnie władzę nad 
nimi sprawują święte krowy i małpy.  

Magdalena Kotlarek
Pilot wycieczek Rainbow

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

CENA OD

4499 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 23.11 5620 11070

15.11 - 30.11 5499 10870

22.11 - 07.12 5399 10699

29.11 - 14.12 5270 10470

06.12 - 21.12 4570 10299

13.12 - 28.12 4499 10199

20.12 - 04.01 5520 10899

27.12 - 11.01 5799 11370

03.01 - 18.01 4699 10520

10.01 - 25.01 5470 10799

17.01 - 01.02 5699 11199

24.01 - 08.02 5699 11199

31.01 - 15.02 5699 11199

07.02 - 22.02 5670 11149

14.02 - 01.03 5620 11070

21.02 - 08.03 4920 10870

28.02 - 15.03 4799 10699

07.03 - 22.03 4770 10649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5799 

Dopłata za pok. 1 os. od 1029 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360

Dopłata do terminu świątecznego 360

Opłata za procedurę wizową do Indii 219

Kod imprezy: IDZ

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa. Po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu i zakwate-
rowanie (w miarę dostępności pokoi). Przejazd 
na zwiedzanie Starego Goa. Zobaczymy pozo-
stałości dawnej stolicy Goa, nazywanej drugą Li-
zboną, gdzie znajduje się między innymi słynna 
bazylika Bom Jesus, Katedra Se i łuk wicekróla, 
przez który niegdyś wchodziło się do dawnego 
miasta. Będzie to także okazja, aby zobaczyć 
jedną z  indyjskich świątyń znajdujących się 
w okolicach miasta Ponda. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. (Trasa 
ok. 50 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
na lotnisko w Dabolim i przelot do New Delhi. 
Transfer do hotelu (skromny hotel ***, położo-

ny poza centrum). Następnie zwiedzanie Delhi. 
W programie m.in. Złota Świątynia sikhijska, 
grobowiec Humayuna (pierwowzór słynnego 
Taj Mahal). Z zewnątrz zobaczymy budynki rzą-
dowe: Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz 
Rashtrapati Bhawan (Dom Prezydencki), a tak-
że monumentalny Czerwony Fort zbudowany 
przez Szahjahana (przez lata służący jako kosza-
ry). Kolejno udamy się pod India Gate - słynną 
bramę Indii. Po południu zwiedzanie Starego 
Delhi, którego sercem jest bazar Chandni Chowk 
oraz największy w Indiach Północnych meczet 
Jama Masjid. Zobaczymy też Raj Ghat - miejsce 
kremacji Mahatmy Gandhiego. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Shekha-
wati - krainy słynącej z handlu opium, bawełną 
i przyprawami. Obszar półpustynny, nazywany 
rajastańską galerią sztuki pod gołym niebem. 
Podziwiać tu można unikatowe malowidła 
będące ozdobą wewnętrznych i zewnętrznych 
ścian haveli (rezydencji kupieckich), a  także 

świątyń i fortów. Następnie przejazd do miej-
scowości Mandawa i  popołudniowy spacer 
ulicami kupieckiego miasta założonego w XVIII 
w. Ze względu na bogatą zabudowę, pokrytą 
pięknymi freskami, region ten zwany jest rów-
nież „krainą malowanych miast”. Obiadokolacja 
i nocleg w Mandawie. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do ośrodka 
„Camel safari” w okolicach Bikaner, gdzie roz-
poczniemy niezapomniane safari na wielbłą-
dach przez pustynię Thar (ok. 1,5 godz.), mijając 
po drodze tradycyjne wioski. Safari potrwa do 
zachodu słońca. Zakwaterowanie w namiotach 
na wydmach i kolacja urozmaicona pokazem 
tańca Kalbeliya oraz lokalną muzyką na żywo. 
(Trasa ok. 190 km).
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Bikaner. Po drodze odwiedzimy słynną na 
całe Indie 600-letnią świątynię Karni Mata, którą 
zamieszkuje tysiące otoczonych czcią szczurów. 
Następnie w Bikaner zwiedzimy górujący nad 
miastem Fort Junagarh, który kryje w  sobie 

przepiękne pałace i świątynie. Zakwaterowanie 
w hotelu w Bikaner, obiadokolacja i nocleg. 
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
przez pustynne krajobrazy do „błękitnego 
miasta” - Jodhpur. Zwiedzimy górujący ponad 
miastem fort Mehrangarh, który wznosi się na 
125-metrowej skale. Z murów obronnych otwiera 
się pocztówkowy widok na stare miasto, a w od-
dali widać sylwetkę potężnego Umaid Bhawan - 
rezydencji lokalnego maharadży oraz historyczny 
hotel, jedną z większych prywatnych posiadłości 
na świecie. Zobaczymy również Jaswant Thada - 
miejsce kremacji władców Jodhpuru. Będzie czas 
na zakupy na lokalnym bazarze i spacer wąskimi 
i krętymi uliczkami fortu. Obiadokolacja i nocleg 
w Jodhpur (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu przejazd do Puszkar, 
należącego do najważniejszych miejsc kultu 
wyznawców hinduizmu. Jak głosi legenda 
święte jezioro, będące sercem miasta, po-
wstało w miejscu, w którym Brahma upuścił 
z  ręki płatki kwiatu lotosu. To tutaj znajduje 

W programie: zabytki Starego Goa • Delhi i Brama Indii • Shekhawati – „rajasthańska galeria sztuki” • Mandawa – malowane miasto 

• safari na wielbłądach • Taj Mahal – niesamowite mauzoleum • Jodhpur i Fort Mehrangarh • Puszkar – miasto hippisów 

• Jaipur i Fort Amber • złote plaże Goa • przeloty lokalne w cenie

Indie – Od wybrzeża Goa po pustynie Radżastanu
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      –› Tour Guide System  
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      –› Zwiedzanie i wypoczynek  
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      –› Wyloty z: Warszawa  

16
dni



241

Azja Indie

się jedyna świątynia wzniesiona ku czci boga 
Brahmy. Każdego roku w czasie listopadowej 
pełni księżyca przybywają do Puszkaru setki 
tysięcy pielgrzymów, by wykąpać się w oczysz-
czających z grzechu wodach świętego jeziora. 
Uroczyste obchody połączone są z największym 
i najbarwniejszym w Rajasthanie targiem bydła 
i wielbłądów. Ponadto Puszkar był i do dzisiaj 
jest, ulubioną lokalizacją hippisów. Następnie 
przejazd do Jaipuru. Obiadokolacja i  nocleg 
w Jaipurze. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 9  Śniadanie i zwiedzanie Jaipuru - fort 
Amber, zwiedzanie części pałacowej kompleksu 
z XVI w. Następnie zwiedzanie Pałacu Miejskiego, 
siedziby Maharadży i wizyta w unikalnym, zaska-
kującym futurystyczną architekturą Obserwato-
rium Astronomicznym Jantar Mantar. z poł. XVIII 
w. Zobaczymy również przepiękną fasadę Hawa 
Mahal, tzw. Pałacu Wiatrów - wizytówki mia-
sta. Wizyta w emporium dywanów, tekstyliów 
oraz kamieni szlachetnych. Tego dnia możliwa 
wycieczka do opanowanego przez małpy kom-
pleksu świątyń w Galcie płatna dodatkowo. Obia-
dokolacja i nocleg w Jaipur. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 10  Śniadanie. Wykwaterowanie 
i przejazd do Agry. Po południu lub następnego 
dnia rano zobaczymy Taj Mahal - jeden z sied-
miu współczesnych cudów świata, mauzoleum 
ufundowanego przez cesarza Shahajahana ku 
czci swojej żony Mumtaz Mahal, zbudowanego 
z białego marmuru przez 22 lata i 22 tys. rze-
mieślników. Obiadokolacja i nocleg w Agrze. 
(Trasa ok. 240 km).
 Dzień 11  Śniadanie. Wykwaterowanie i prze-
jazd na lotnisko w New Delhi. Przelot lokalnymi 
liniami na trasie New Delhi - Dabolim. Następnie 
transfer do hotelu na Goa. Obiadokolacja i noc-
leg. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 12-15  Śniadanie. Czas wolny na wy-
poczynek, kąpiele morskie i słoneczne, a także 
zakupy. Możliwość skorzystania z  wycieczek 
fakultatywnych. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 16  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** wg kategorii lo-
kalnej. 9 rozpoczętych dób hotelowych: Goa (1), 
New Delhi (1), Mandawa (1), Bikaner (1), pod na-
miotami w ok. Bikaner (1), Jodhpur (1), Jaipur 
(2), Agra (1). Pokoje: łazienka (prysznic, wc), 
możliwa dostawka, klimatyzacja i/lub wiatrak 
przysufitowy. W dniu 7. - nocleg w namiotach, 

brak dostępu do bieżącej wody, sugerujemy za-
branie cieplejszej odzieży oraz latarek, warunki 
polowe. Wyżywienie wg programu.
Część pobytowa. 5 rozpoczętych dób hotelo-
wych. Hotel *** (możliwość dopłaty do hotelu 
****). Pokoje: łazienka (prysznic, wc), możliwa 
dostawka, klimatyzacja i/lub wiatrak przysufi-
towy.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - New 
Delhi i New Delhi - Goa (limit bagażu 15 kg + 
5 kg), opłaty lotniskowe, 14 rozpoczętych dób 
hotelowych, przejazdy klimatyzowanym auto-
karem lub minibusem, śniadania i obiadokolacje 
wg programu, opiekę polskiego pilota, program 
turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wy-
łącznie w części objazdowej) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 230 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: świątynie w Galcie (ok. 
20 USD/os.). Uwaga! Wycieczki fakultatywne 
odbywają się przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj 
opiekuna wycieczki lub agenta, u którego 
dokonywałeś rezerwację. Powyższe warunki 
obowiązują obywateli Polski. Osoby posiada-
jące inne obywatelstwo niż polskie mogą pod-
legać innym warunkom wizowym, w związku z 
tym prosimy o kontakt z opiekunem rezerwacji 

lub agentem, u którego dokonywałeś zakupu 
wycieczki.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 

W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

CENA OD

4599 zł

Daj się ponieść wirowi zmysłów, 
które rządzą Indiami. Rozsmakuj się 
w curry, poczuj aromat monsunu, 
dotknij świętej krowy i usłyszysz ta-
jemniczy śpiew mnichów. Zapomnij 
o codzienności i nasyć oczy nieprze-
branym bogactwem obrazów. 

Anna Kochańska 
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: IDD

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 23.11 5470 11820

15.11 - 30.11 5649 11599

22.11 - 07.12 5520 11399

29.11 - 14.12 5099 11199

06.12 - 21.12 4599 11020

13.12 - 28.12 4920 10899

20.12 - 04.01 5649 11599

27.12 - 11.01 5949 12099

03.01 - 18.01 4720 11230

10.01 - 25.01 5620 11570

17.01 - 01.02 5830 11920

24.01 - 08.02 5830 11920

31.01 - 15.02 5530 11920

07.02 - 22.02 5520 11899

14.02 - 01.03 5470 11820

21.02 - 08.03 5349 11599

28.02 - 15.03 4830 11420

07.03 - 22.03 4799 11370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6520 

Dopłata za pok. 1 os. od 1450 

Dopłata do hotelu 4* 360

Dopłata do terminu sylwestrowego  360

Dopłata do terminu wigilijnego 360

Opłata za procedurę wizową do Indii 219

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa i przesiadka na lot 
wewnętrzny do New Delhi. Po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu (skromny 
hotel ***, położony poza centrum). Czas na od-
poczynek lub wizyta w Złotej Świątyni Sikhów. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w New Delhi.
 Dzień 3  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
Delhi. Zobaczymy India Gate - słynną bramę 
Indii oraz Stare Delhi, którego sercem jest 
bazar Chandni Chowk. Zwiedzimy grobowiec 
Humayuna (pierwowzór słynnego Taj Mahal), 
największy w Indiach Północnych meczet Jama 
Masjid oraz Raj Ghat - miejsce kremacji Mahatmy 

Gandhiego. Z zewnątrz obejrzymy budynki rzą-
dowe: Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz 
Rashtrapati Bhawan (Dom Prezydencki). Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Shekha-
wati - krainy słynącej z handlu opium, bawełną 
i przyprawami. Obszar półpustynny, nazywany 
rajastańską galerią sztuki pod gołym niebem. 
Podziwiać tu można unikatowe malowidła 
będące ozdobą wewnętrznych i zewnętrznych 
ścian haveli (rezydencji kupieckich), a  także 
świątyń i fortów. Następnie przejazd do miej-
scowości Mandawa, popołudniowy spacer uli-
cami kupieckiego miasta założonego w XVIII 
w. Ze względu na bogatą zabudowę, pokrytą 
pięknymi freskami, region ten zwany jest rów-
nież „krainą malowanych miast”. Obiadokolacja 
i nocleg w Mandawie. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Bikaneru 
(ok. 3,5 godz.). Po drodze odwiedzimy słynną 
na całe Indie 600-letnią świątynię Karni Mata, 
którą zamieszkuje tysiące otoczonych czcią 
szczurów. W Bikaner zwiedzimy Fort Junagarh, 
który kryje w sobie przepiękne pałace i świąty-
nie. Zakwaterowanie w hotelu w Bikaner, obia-
dokolacja i nocleg. 
 Dzień 6  Śniadanie i przejazd do Jaisalmer - 
najstarszego, nadal ufortyfikowanego miasta 
w Rajasthanie. Lunch w Jaislamer. Zwiedzanie 
Złotego Fortu z XII w. urzekającego baśniową 
zabudową starych murów, bastionów, pałaców, 
świątyń i  bazarów. Po dziś dzień stanowi on 
„miasto w mieście” - miniaturowe uliczki, domy, 
hotele, sklepiki i co ciekawe nadal jest zamieszka-
ły przez ponad 5 tys. osób. Z perspektywy fortu 
roztacza się widok na całe miasto, w większości 
wybudowane z żółtego piaskowca, wyrastające 
niczym gigantyczny zamek z piasku z otaczającej 

je pustyni Thar. Jaisalmer w promieniach zacho-
dzącego słońca sprawia wrażenie mieniącego się 
złotem i klejnotami, dlatego też nazywany jest 
Złotym Miastem. Będzie okazja do zakupu wyro-
bów jubilerskich. Zakwaterowanie w hotelu w Ja-
islamer, obiadokolacja i nocleg (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer do ośrodka 
„Camel safari”. Następnie rozpoczniemy nieza-
pomniane safari na wielbłądach przez pustynię 
Thar (ok. 1,5 godz.), mijając po drodze trady-
cyjne wioski. Safari potrwa do zachodu słońca. 
Zakwaterowanie w  namiotach na wydmach 
i kolacja urozmaicona pokazem tańca Kalbeliya 
oraz lokalną muzyką na żywo. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
przez pustynne krajobrazy do „błękitnego 
miasta” - Jodhpur. Zwiedzimy górujący ponad 
miastem fort Mehrangarh, który wznosi się 
na 125-metrowej skale. Z  murów obronnych 

otwiera się pocztówkowy widok na stare miasto, 
a w oddali widać sylwetkę potężnego Umaid 
Bhawan - rezydencji lokalnego maharadży oraz 
historyczny hotel, jedną z większych prywat-
nych posiadłości na świecie. Zobaczymy rów-
nież Jaswant Thada - miejsce kremacji władców 
Jodhpuru. Będzie czas na zakupy na lokalnym 
bazarze i spacer wąskimi i krętymi uliczkami 
fortu. Obiadokolacja. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd jeepami do 
Bisznoi Village Camp. Mijając po drodze wioski 
plemienia Bisznoi, będzie okazja zapoznania się 
z tradycją, zwyczajami i codziennym życiem lo-
kalnej ludności. Po safari przejazd do Ranakpuru, 
gdzie wznosi się zachwycający dżinijski zespół 
świątynny z połowy XV w. Przejazd do Udajpuru, 
obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie Udajpuru 
- miasta zwanego Wenecją Wschodu i uważane-

W programie: New Delhi • Mandawa – malowane miasto • Świątynia szczurów • Jaisalmer i Złoty Fort • safari na wielbłądach 

• Jodhpur i Fort Meherangarh • Udajpur – Wenecja Wschodu • Puszkar – miasto hippisów • Jaipur i fort Amber 

• zespół architektoniczny Fatehpur Sikri z listy UNESCO • Agra i Taj Mahal • złote plaże Goa

Indie – Kolory Pustynnych Miast 
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go za najpiękniejsze i najbardziej romantyczne 
w całym Rajasthanie. Baśniową urodą miasta, 
jego światłem i  idealnie przejrzystym powie-
trzem zachwycali się francuscy impresjoniści. 
Zwiedzimy ulokowany na brzegu Jeziora Picho-
la Pałac Miejski. Zobaczymy jedną z głównych 
atrakcji starego miasta - świątynię Jagdisz z poł. 
XVII w. poświęconą bogu Wisznu - Kreatorowi 
Wszechświata. Ozdobą świątyni jest m.in. wyko-
nany z brązu posąg Garudy, pół-ptaka, pół-czło-
wieka, wierzchowca samego Wisznu. Następnie 
zobaczymy Sahelion Ki Bari - królewski resort 
przeznaczony do goszczenia przyjaciół rodziny 
monarszej oraz Bharatiya Lok Kala Mandir - 
muzeum sztuki folkowej, w którym odbywają 
się przedstawienia lalkowe. Wizyta w lokalnym 
zakładzie rzemieślniczym. Powrót do hotelu na 
nocleg i obiadokolację. (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do Puszkar, 
należącego do najważniejszych miejsc kultu 
wyznawców hinduizmu. Jak głosi legenda 
święte jezioro, będące sercem miasta, powstało 
w miejscu w którym Brahma upuścił z ręki płatki 
kwiatu lotosu. To tutaj znajduje się jedyna świą-
tynia wzniesiona ku czci boga Brahmy. Każdego 
roku w czasie listopadowej pełni księżyca przy-
bywają do Puszkaru setki tysięcy pielgrzymów, 
by wykąpać się w oczyszczających z grzechu 
wodach świętego jeziora. Uroczyste obchody 
połączone są z największym i najbarwniejszym 
w  Rajasthanie targiem bydła i  wielbłądów. 
Ponadto Puszkar był i do dzisiaj jest, ulubioną 
lokalizacją hippisów. Obiadokolacja i  nocleg 
w Jaipurze. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 12  Śniadanie i  zwiedzanie Jaipu-
ru - fort Amber, zwiedzanie części pałacowej 
kompleksu z  XVI w. Następnie zwiedzanie 
Pałacu Miejskiego, siedziby Maharadży i wizy-

ta w unikalnym, zaskakującym futurystyczną 
architekturą Obserwatorium Astronomicz-
nym Jantar Mantar. z poł. XVIII w. Zobaczymy 
również przepiękną fasadę Hawa Mahal, tzw. 
Pałacu Wiatrów - wizytówki miasta. Wizyta 
w emporium dywanów, tekstyliów oraz kamieni 
szlachetnych. Tego dnia możliwa wycieczka do 
opanowanego przez małpy kompleksu świątyń 
w  Galcie płatna dodatkowo. Obiadokolacja 
i nocleg w Jaipur. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu przejazd do Agry. Po 
drodze zwiedzimy Fatephur Sikri - opuszczone 
miasto Wielkich Mogołów zbudowane przez 
cesarza Akbara, a w nim: wielki meczet oraz 
Buland Darwaza - Bramę Wolności. Wizyta 
w  lokalnej pracowni tekstyliów i marmurów. 
Możliwość realizacji wycieczki fakultatywnej do 
teatru w Agrze (płatna dodatkowo). Obiadoko-
lacja i nocleg w Agrze. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 14  Po śniadaniu zwiedzanie Taj Mahal, 
jednego z siedmiu współczesnych cudów świa-
ta, mauzoleum ufundowanego przez cesarza 
Szachjahana ku czci swojej żony Mumtaz Mahal, 
budowanego z białego marmuru przez 22 lata 
i 22 tys. rzemieślników. Następnie zwiedzanie 
Sikandry, gdzie znajduje się mauzoleum Akbara. 
Budowla ma trzy kondygnacje powstałe z czer-
wonego piaskowca, a w czwartej - marmurowej 
umieszczono „fałszywy” grobowiec. Zwiedzanie 
monumentalnego Czerwonego Fortu w Agrze 
- największego i najlepiej zachowanego mogol-
skiego pałacu. Powrót do hotelu na obiadokola-
cję i nocleg. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 15  Śniadanie. Wykwaterowanie prze-
jazd na lotnisko w New Delhi. Przelot lokalnymi 
liniami na trasie New Delhi - Dabolim. Następnie 
transfer do hotelu na Goa. Obiadokolacja i noc-
leg. (Trasa ok. 250 km).

 Dzień 16  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej. 14 rozpoczętych 
dób hotelowych: New Delhi (2), Mandawa (2), 
Bikaner (1), Jaislamer (1), pod namiotami w ok. 
Jaislamer (1), Jodhpur (1), Udajpur (2), Jaipur 
(1), Agra (2), hotel na wybrzeżu Goa (1). Pokoje: 
łazienka (prysznic, wc), możliwa dostawka, kli-
matyzacja i/lub wiatrak przysufitowy. W dniu 7. 
- nocleg w namiotach, brak dostępu do bieżącej 
wody, sugerujemy zabranie cieplejszej odzieży 
oraz latarek, warunki polowe. Wyżywienie wg 
programu.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non stop) 
na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, przeloty 
wewnętrzne na trasach Goa - New Delhi i New 
Delhi - Goa (limit bagażu 15 kg + 5 kg), opłaty 
lotniskowe, 7  rozpoczętych dób hotelowych, 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mini-
busem, śniadania i obiadokolacje wg programu, 
opiekę polskiego pilota, program turystyczny j.w., 
1 butelka wody/os./dzień (wyłącznie w części ob-
jazdowej) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL i bagaż, pakiet Sport).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu oraz napiwków dla lokalnych przewod-
ników, bagażowych, kelnerów (ok. 270 USD/os. 
płatne obowiązkowo pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: wydatków własnych, dodatkowych 
posiłków i napoi, wizy do Indii, opłat za foto-
grafowanie i filmowanie (ok. 40 USD/os.) oraz 
wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: teatr w  Agrze (ok. 
45 USD/os.), świątynie w Galcie (ok. 20 USD/
os.). Uwaga! Wycieczki fakultatywne odbywają 
się przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
Uwaga! W terminach od 23/09 od 28/10/2020 
i od 17/03 do 28/04/2021 impreza realizowana 
w wersji 15-dniowej w oparciu o przeloty liniami 
rejsowymi na trasie WAW-DEL-WAW. Szczegóły 
oferty dostępne na R.pl.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-

ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

CENA OD

4199 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 23.11 5520 11230

15.11 - 30.11 5399 11020

22.11 - 07.12 4870 10799

29.11 - 14.12 4770 10649

06.12 - 21.12 4270 10470

13.12 - 28.12 4199 10370

20.12 - 04.01 5399 11020

27.12 - 11.01 5699 11530

03.01 - 18.01 4399 10649

10.01 - 25.01 5370 10999

17.01 - 01.02 5599 11370

24.01 - 08.02 5199 11370

31.01 - 15.02 5199 11370

07.02 - 22.02 5170 11299

14.02 - 01.03 4720 11230

21.02 - 08.03 4599 11020

28.02 - 15.03 4499 10870

07.03 - 22.03 4470 10799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5970 

Dopłata za pok. 1 os. od 1050 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360

Dopłata do terminu świątecznego 360

Opłata za procedurę wizową do Indii 219

Buddyjskie Himalaje, wielka pustynia 
Thar z wąsatymi Radżputami, 
chaotyczne Delhi czy hinduistyczne 
południe Indii? Macie wiele możliwości 
w tym fascynującym kraju. Każdy 
odnajdzie tu swoje ulubione miejsce, 
kuchnię i zabytki. Uwaga! Indie uzależ-
niają - nie skończycie na jednej wizy-
cie. I właśnie o to chodzi. Namaste!

Luiza Gerent  
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: INR

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa. Po odprawie wizo-
wo-paszportowej transfer do hotelu i zakwatero-
wanie (w miarę dostępności pokoi). Przejazd na 
zwiedzanie Starego Goa. Zobaczymy pozostało-
ści dawnej stolicy Goa, nazywanej drugą Lizboną, 
gdzie znajduje się między innymi słynna bazyli-
ka Bom Jesus, Katedra Se i łuk wicekróla, przez 
który niegdyś wchodziło się do dawnego miasta. 
Będzie to także okazja, aby zobaczyć jedną z in-
dyjskich świątyń znajdujących się w okolicach 
miasta Ponda. Przejazd do hotelu, zakwatero-
wanie, obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 50 km).

 Dzień 3  Śniadanie, a następnie przejazd na 
lotnisko i przelot do Cochin, które jest ważnym 
portem dla handlarzy przyprawami. Cochin za-
chował dawny urok miasta, do którego drogą 
morską przybywali kupcy z zachodniego świata 
w poszukiwaniu drogocennego pieprzu, zosta-
wiając w nim swoje tradycje i obyczaje. Po dziś 
dzień można w tutejszej architekturze odnaleźć 
wpływy portugalskie, holenderskie, żydowskie 
i brytyjskie. Zobaczymy m.in.: kościół św. Fran-
ciszka, synagogę żydowską oraz Pałac Mattan-
cherry, zbudowany przez Portugalczyków. Wie-
czorem pokaz klasycznego tańca indyjskiego 
Kathakali. Obiadokolacja i nocleg w ok. Cochin. 
(Trasa ok. 50 km). 
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Allepey na rejs po kanałach i roz-
lewiskach Kerali. Będzie to doskonała okazja do 

podziwiania małych wysepek, malowniczych 
krajobrazów oraz dziewiczej natury. Podczas 
rejsu serwowany będzie lunch z  lokalnymi 
przysmakami przygotowany przez załogę 
statku. Rejs jest najlepszym sposobem, aby 
w atmosferze ciszy i relaksu poznać tradycje 
i sposób życia lokalnej ludności. Wszystkie ło-
dzie wyposażone są w kuchnię, pokoje (kajuty) 
z łazienkami. Brak klimatyzacji. Obiadokolacja 
i nocleg na łodzi. (Trasa ok. 70 km). 
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd przez malownicze tereny plantacji 
kardamonu, kakao, zielonego pieprzu oraz orze-
chów w kierunku Parku Narodowego Periyar, 
znanego również jako „sanktuarium dzikich 
zwierząt”. Obszar położony jest nad brzegami 
wielkiego sztucznego jeziora, które powstało po 
budowie tamy na rzece Periyar jako część pro-

jektu ochrony niektórych gatunków zwierząt: 
słoni, tygrysów i lampartów. Być może uda się 
zobaczyć jedno z nich w czasie spaceru po par-
ku. W tym dniu (za dodatkową opłatą) pokaz 
południowoindyjskiej starożytnej sztuki walki 
Kalarippayattu, której rodowód sięga III w. p.n.e. 
Różnorodnością i  formą technik przypomina 
chińskie Wushu. Obiadokolacja i nocleg w ok. 
Parku Narodowego Periyar. (Trasa ok. 140 km). 
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Madurai, miasta sięgającego historią V 
w. p.n.e., drugiego co do wielkości miasta stanu 
Tamil Nadu, które zbudowane jest na planie 
kwiatu lotosu i malowniczo położone nad brze-
gami rzeki Vaigai. Legenda mówi, że boski nek-
tar spływający z włosów boga Siwy dał miastu 
jego starożytną nazwę Madhurapuri, czyli „kra-
ina nektaru”. Za największy skarb uważana jest 

W programie: zabytki Starego Goa • multikulturowe Cochin – malowane miasto • Allepey - rejs po rozlewiskach Kerali • Periyar – „sanktuarium 
dzikich zwierząt” • Madurai – kraina nektaru • Trivandrum – stolica Kerali • sierociniec dla słoni • Kandy i Świątynia Zęba • skalna forteca 
Sigiriya • plantacje herbaty • safari w parku Minneriya • Matale - ogród przypraw

Sri Lanka i Indie Południowe – Na styku dwóch kultur

Madurai

P.N.Periyar
Allepey
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        Eliya
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świątynia Sri Meenakshi, będąca miejscem kultu 
małżonki boga Śiwy. Zobaczymy również pałac 
królewski Najków, który kształtem przypomina 
lecącego orła. Obiadokolacja i nocleg w hotelu 
w ok. Madurai. (Trasa ok. 20 km). 
 Dzień 7  Wczesne śniadanie (możliwe w for-
mie pakietów podróżnych), wykwaterowanie 
i przejazd do Kannijakumari - miasta pielgrzymek 
wyznawców czczących Boginię Kumari. Zwie-
dzimy słynną świątynię poświęconą tej bogini. 
Następnie przejazd do Trivandrum, stolicy stanu 
Kerala, świętego miasta tysiącgłowego węża 
Ananty, gdzie zobaczymy zdumiewającą świąty-
nię Sree Padmanabhaswamy, wybudowaną ku 
czci Wisznu (z zewnątrz). Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu w ok. Trivandrum. (Trasa ok. 340 km). 
 Dzień 8  Śniadanie i przelot z Trivandrum lub 
Cochin do Colombo. Następnie odwiedzimy sie-
rociniec dla słoni w Pinnawali, gdzie znalazły 
nowy dom zwierzęta porzucone przez swoje 
stada lub zranione. Będziemy także świadkami 
codziennej kąpieli słoni w pobliskiej rzece Ma 
Oya. Przejazd do 5-ciu świątyń jaskiniowych 
w Dambulli, jednego z najważniejszych miejsc 
kultu buddyjskiego na Sri Lance. Świątynie to 
wykute w skale groty, w których znajdują się 
posągi Buddy. Obiadokolacja w ok. Dambulla/
Sigiriya/Polonnaruwa/Anuradhapura. (Trasa 
ok. 230 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu przejazd do Anuradha-
pury, pierwszej stolicy Sri Lanki. Po drodze od-
wiedzimy kolebkę buddyzmu na Sri Lance - Mi-
hintale z imponującym sanktuarium na wzgórzu. 
Następnie zwiedzimy skalną świątynię Isurumu-
niya z posągiem siedzącego Buddy, która słynie 
z pięknych rzeźb w skale. Zobaczymy także świę-
te drzewo Sri Maha Bodhi, mające dla buddystów 
znaczenie religijne, gdyż zostało wyhodowane ze 
szczepu tego figowca, pod którym Budda doznał 
oświecenia oraz liczne świątynie (Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO). Obiadokolacja w ok. 
Trójkąta Historycznego. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 10  Śniadanie i  przejazd do miasta 
Sigiriya, po drodze odwiedzimy fabrykę batiku, 
gdzie podziwiać będziemy tradycyjny proces 
uzyskiwania wzorów na tkaninach. Skalna For-
teca Sigiriya jest siedzibą królewską zbudowa-
ną na szczycie 200-metrowej skały. Do dzisiaj 
zachowały się fundamenty dolnego i górnego 
pałacu, ogrody pałacowe i słynne freski przed-
stawiające niebiańskie dziewice. Przejazd do 
Polonnaruwy, średniowiecznej stolicy kraju. 
Odwiedzimy ruiny Pałacu Królewskiego, tzw. 
Czworobok: Dalada Maluwa - kompleks 12 za-
bytkowych budowli i świątyń, których historia 
sięga XI w. oraz Gal Vihara - monumentalną 
skałę, w której wyrzeźbione są cztery posagi 
Buddy, z których jeden jest dość kontrowersyjny 
i jego mudra do teraz jest przedmiotem sporów. 
W pobliskiej pracowni rzeźby w drewnie będzie 
można obejrzeć umiejętności miejscowych 
rzemieślników oraz zakupić lokalne pamiątki. 
Obiadokolacja. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do Kandy. Po 
drodze zatrzymamy się w ogrodzie przypraw 
w  ok. Matale, gdzie poznamy tajniki uprawy 
przypraw i  ich zastosowanie. Kandy położone 
jest malowniczo na wzgórzach wokół jeziora, nad 
brzegiem którego znajduje się jedno z najbardziej 
znanych miejsc na Sri Lance - Świątynia Zęba, naj-
ważniejsza świątynia buddyjska na wyspie z reli-
kwią Zęba Buddy. Odwiedzimy Muzeum Kamieni 
Szlachetnych (z pokazami obróbki klejnotów). 
Popołudniowy pokaz tańców połączony z tzw. 
próbą ognia, czyli chodzeniem po rozżarzonych 
węglach. Obiadokolacja. (Trasa ok. 140 km). 

 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie Kandy: 
Królewskie Ogrody Botaniczne, jedne z najlepiej 
utrzymanych w  Azji, zobaczymy m.in. ogród 
japoński oraz Dom Orchidei. Następnie sklep 
z jedwabiami, gdzie będzie możliwość zakupu 
wyrobów z jedwabiu. Przejazd do Nuwara Eliya, 
miasta zwanego „Małą Anglią” ze względu na wi-
doczne pozostałości po brytyjskich osadnikach. 
Droga z Kandy wiedzie licznymi serpentynami, 
poprzez malownicze wzgórza porośnięte krzewa-
mi herbacianymi. Odwiedzimy plantację i fabrykę 
herbaty, gdzie weźmiemy udział w pokazie pro-
dukcji słynnej na całym świecie herbaty cejloń-
skiej, będzie także okazja do degustacji i zrobie-
nia zakupów. Obiadokolacja. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu przejazd na południe, 
zatrzymamy się na punkcie widokowym, z które-
go podziwiać będziemy Ella Gap - górską rozpa-
dlinę oraz przy wodospadzie Ravana. Po południu 
safari w Parku Narodowym Yala. Przy odrobinie 
szczęścia być może uda się nam zobaczyć: sło-
nia, lamparta, niedźwiedzia, bawoła lub kroko-
dyla. Okres między listopadem a kwietniem jest 
najlepszy do obserwowania ptaków: pelikanów, 
ibisów i kormoranów. Obiadokolacja w ok. Tissa-
maharama lub Hambantota. (Trasa ok. 160 km). 
 Dzień 14  Po wczesnym śniadaniu, wykwa-
terowanie i przejazd na lotnisko w Colombo. 
Przelot lokalnymi liniami do Dabolim. Możliwy 
lot z przesiadką. Następnie transfer do hotelu 
na Goa. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 15  Śniadanie. Czas wolny na wypoczy-
nek, kąpiele morskie i słoneczne, a także zakupy. 
Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 16  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Indie: hotele *** wg kategorii lokalnej. 8 rozpo-
czętych dób hotelowych: Goa (3), Cochin (1), 
Allepey na łodziach (1), Periar (1), Madurai (1), 
Trivandrum (1). Sri Lanka hotele - zakwaterowa-
nie w hotelach o standardzie odpowiadającym 
*** w ocenie organizatora: 6 rozpoczętych dób 
hotelowych: Dambulla/ Sigiriya/ Polonnaruwa/ 
Anuradhapura/ Tissamaharama/ Hambantota. 
Pokoje: łazienka (prysznic, wc), klimatyzacja 
i/lub wiatrak przysufitowy. Wyżywienie wg 
programu.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - Colombo, 
Trivandrum/Cochin - Colombo, Colombo - Goa 
(limit bagażu 15 kg + 5 kg), opłaty lotniskowe, 
7  rozpoczętych dób hotelowych, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem lub minibusem, 
śniadania i obiadokolacje wg programu, opie-
kę polskiego pilota, program turystyczny j.w., 
1 butelka wody/os./dzień (wyłącznie w części 
objazdowej) oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu oraz napiwków dla lokalnych przewod-
ników, bagażowych, kelnerów (ok. 350 USD/os. 
płatne obowiązkowo pilotowi jako pakiet). Nie 
obejmuje: wydatków własnych, dodatkowych 
posiłków i napoi, wizy do Indii, opłat za foto-
grafowanie i filmowanie (ok. 40 USD/os.) oraz 
wycieczek fakultatywnych.

Wycieczki fakultatywne: Pokaz sztuki walki (ok. 
10 USD/os.). Uwaga! Wycieczki fakultatywne 
odbywają się przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość 
opłat za pakiet uczestnictwa w programie po-
dane zostały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec 
zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza indyjska. Do przekroczenia granicy Indii 
przez obywateli Polski konieczny jest paszport 
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
Wiza lankijska. Przy wjeździe na terytorium Re-
publiki Sri Lanki od obywateli Polski wymagany 
jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od 
daty wjazdu na terytorium Republiki Sri Lanki 
oraz wiza turystyczna. Oferujemy możliwość 
wizowania za pośrednictwem Rainbow. Wiza 
obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zarejestro-
wania. Wiza upoważnia do dwukrotnego wjaz-
du po 30 dni każdy. Powrót ze Sri Lanki musi 
nastąpić w terminie obowiązywania wizy. Po-
wyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo 

niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, w związku z tym prosimy o kontakt 
z Działem Wiz Rainbow w celu weryfikacji.

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

CENA OD

7120 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 23.11 7699 12870

15.11 - 30.11 7570 12649

22.11 - 07.12 7430 12420

29.11 - 14.12 7299 12199

06.12 - 21.12 7199 12030

13.12 - 28.12 7120 11899

20.12 - 04.01 7599 12699

27.12 - 11.01 7899 13199

03.01 - 18.01 7320 12230

10.01 - 25.01 7530 12599

17.01 - 01.02 7770 12999

24.01 - 08.02 7770 12999

31.01 - 15.02 7770 12999

07.02 - 22.02 7749 12949

14.02 - 01.03 7699 12870

21.02 - 08.03 7570 12649

28.02 - 15.03 7449 12449

07.03 - 22.03 7420 12399

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 7120 

Dopłata za pok. 1 os. od 1050 

Dopłata za termin sylwestrowy 360

Dopłata za termin świąteczny 360

Opłata za proc. wizową do Indii 219

Opłata za proc. wizową na Sri Lankę  189

Kod imprezy: SIP

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w  War-
szawie na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Warszawa-Goa. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Goa i przesiadka na lot 
wewnętrzny do Varanasi. Transfer do hotelu 
(skromny hotel ***, położony poza centrum). 
Czas na odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.
 Dzień 3  Wcześnie rano przejazd do Dasa-
śwamedg Ghat i rejs łodziami po świętej rzece 
Ganges. Każdego dnia o świcie gromadzą się 
tutaj wierni podczas rytualnych, oczyszczają-
cych z grzechów kąpieli. Będziemy obserwować 
licznych pielgrzymów modlących się do wscho-
dzącego słońca, udzielających błogosławieństw 
braminów, sadhu (świętych mężów) w skom-

plikowanych jogicznych pozach. Zobaczymy 
również największy ghat kremacyjny. Powrót do 
hotelu na śniadanie. Następnie zwiedzanie zabyt-
kowych świątyń buddyjskich oraz ruin pobliskie-
go miasta Sarnath (miejsca wygłoszenia przez 
Buddę pierwszego kazania). Wizyta w emporium 
z jedwabnymi wyrobami, z których słynie Varana-
si. Po południu przejazd nad świętą rzekę Ganges, 
by uczestniczyć w hinduistycznej ceremonii Aarti 
organizowanej na zakończenie każdego dnia po-
legającej na ułożeniu boginki Ganga do snu. Co 
wieczór w Varanasi przybiera ona bardzo rozbu-
dowana formę, zachwyca feerią świateł, kadzideł, 
dzwonków, a przede wszystkim ilością wiernych 
schodzących się na modlitwę. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 50 km). 
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd na lotni-
sko w  Varanasi i  przelot do Delhi (możliwy 
lot z przesiadką). Po przylocie zwiedzanie za-
czniemy od wizyty w mauzoleum Humayuna 
(pierwowzór słynnego Taj Mahal) oraz świątyni 
Sikhów. Następnie przejazd do hotelu. Zakwate-
rowanie, obiadokolacja i nocleg w Delhi.
 Dzień 5  Po śniadaniu dalsze zwiedzanie 
Delhi. Zobaczymy India Gate - słynną bramę 
Indii oraz Stare Delhi, którego sercem jest 
bazar Chandni Chowk. Zwiedzimy grobowiec 
największy w Indiach Północnych meczet Jama 
Masjid oraz Raj Ghat - miejsce kremacji Mahat-
my Gandhiego. Z zewnątrz obejrzymy budynki 
rządowe: Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) 
oraz Rashtrapati Bhawan (Dom Prezydencki). 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
(Trasa ok. 40 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do Jaipuru. Po południu wizyta w Pałacu Miej-
skim, siedzibie Maharadży oraz w unikalnym, 
zaskakującym futurystyczną architekturą Ob-

serwatorium Astronomicznym Jantar Mantar, 
zbudowanym w połowie XVIII w. Odwiedzimy 
też emporium dywanów, tekstyliów i kamieni 
szlachetnych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja 
i nocleg w Jaipurze. (Trasa ok. 260 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd do fortu Amber. Po drodze z  ze-
wnątrz zobaczymy również przepiękną fasadę 
Hawa Mahal, tzw. Pałacu Wiatrów - wizytówkę 
miasta. Wjazdu jeepami do fortu Amber. Zwie-
dzanie części pałacowej kompleksu z XVI w. Na-
stępnie przejazd do Agry gdzie zobaczymy Taj 
Mahal, jeden z siedmiu współczesnych cudów 
świata, mauzoleum ufundowane przez cesarza 
Shahajahana ku czci swojej żony Mumtaz Mahal, 
zbudowane z białego marmuru przez 22 lata 
i 22 tys. rzemieślników. Zakwaterowanie i obia-
dokolacja w Agrze. Wieczorem możliwość reali-
zacji wycieczki fakultatywnej do teatru w Agrze 
(płatna dodatkowo). (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 8  Śniadanie, wczesne wykwaterowa-
nie, przejazd na lotnisko w New Delhi i przelot 
do Katmandu. Zwiedzanie stolicy Nepalu roz-
poczniemy od przepięknie położonej na wzgó-
rzu stupy Swayambhunath, z której rozciąga się 
wspaniały widok na całą Dolinę Katmandu. Jest 
to miejsce odwiedzane przez setki rozmodlo-
nych pielgrzymów palących kadzidła, wypowia-
dających mantry i składających dary, które są 
natychmiast porywane przez licznie żyjące tu 
małpy. Przyjazd do hotelu w Katmandu, zakwa-
terowanie i obiadokolacja. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 9  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Parku Narodowego Chitwan (najlepsze 
miejsce na safari w Nepalu). W miarę możliwo-
ści czasowych spacer do punktu widokowego 
nad rzekę, skąd podziwiać będziemy zachód 
słońca. Lunch i kolacja (tradycyjne dania nepal-

skie). Nocleg w lodgy. (Trasa ok. 160 km). 
 Dzień 10  Wczesne śniadanie i  wizyta na 
farmie słoni. Dzień spędzony na aktywnym 
wypoczynku wśród zieleni Parku Narodowego 
Chitwan. Aktywności wliczone w cenę: jeep sa-
fari: spływ tradycyjnymi łodziami wydrążonymi 
z jednego pnia drzewa kapokowego po rzece 
Rapti (w zależności od poziomu wody w rzece, 
zamiennie spacer po dżungli połączony z obser-
wacją zwierząt). W Chitwan na powierzchni ok. 
1 tys. km2 żyją gatunki tj.: tygrysy bengalskie, 
krokodyle, małpy, nosorożce, a także ponad 450 
gatunków ptaków. Lunch, kolacja (z pokazem 
tańca Tharu) i nocleg w lodgy. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd malowni-
czą trasą do Bhaktapur, najstarszego miasta 
Doliny, gdzie zobaczymy Durbar Square (Plac 
Królewski), Złotą Bramę w Pałacu Królewskim 
i Plac Nyatapola. Następnie przejazd do Dhulik-
hel - miejscowości malowniczo położonej wśród 
gór. To typowo newarskiego miasto, które jest 
jednym najciekawszych punktów widokowych 
na Himalaje. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg w ok. Dhulikhel (trasa ok. 200 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do jednego ze znanych miejsc piel-
grzymkowych w Nepalu - stupy Namobuddha 
i klasztoru Thrangu Tashi - centrum buddyzmu 
tybetańskiego w Nepalu. Następnie około 7-8 
km lekkiego trekkingu, podczas którego będzie 
można obserwować życie mieszkańców w oko-
licznych wioskach. Zejdziemy pieszo w stronę 
XII-wiecznej wioski Panauti (jednej z najstar-
szych w Nepalu). Obiadokolacja i nocleg w Kat-
mandu. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu możliwość realizacji 
wycieczki fakultatywnej - lot nad Himalajami 
(płatna dodatkowo). W tym dniu zobaczymy 

W programie: Varanasi i święta rzeka Ganges • Kosmopolityczne New Delhi • Jaipur – różowe miasto i fort Amber • Taj Mahal – niesamowite 
mauzoleum • Katmandu i Dach Świata • jeep safari w Parku Narodowym Chitwan • newarskie miasta i wioski – Bhaktapur • Patan – Miasto 
Piękna • panorama Himalajów w Dhulikhel • złote plaże Goa • przelot lokalny w cenie
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również newarskie miasto Patan, zwane także 
Lalitpur, czyli Miasto Piękna. Za dodatkową opła-
tą możliwość realizacji wycieczki fakultatywnej 
na Chandragiri Hills - wjazd kolejką linową na 
wysokość ok. 2500 m n.p.m., gdzie przy dobrej 
widoczności można cieszyć się panoramą hima-
lajskich szczytów. Powrót do hotelu. Wieczorem 
kolacja w newarskiej restauracji, urozmaicona 
pokazem lokalnych tańców i muzyką na żywo. 
(Trasa ok. 30 km).
 Dzień 14  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i zwiedzanie Doliny Katmandu: największy kom-
pleks świątyń hinduistycznych Paśupatinath 
nad świętą rzeką Bagmati, stupa Bouddhnath 
- jedno z najważniejszych centrów buddyzmu 
tybetańskiego. Następnie zwiedzanie Durbar 
Square w  Katmandu, na którym podziwiać 
będziemy niezliczoną ilość świątyń w różnych 
stylach architektonicznych oraz bogato zdobio-
ny pałac Żywej Boginki Kumari - sprawującej 
opiekę nad całym miastem. Lunch. W tym dniu 
nie ma obiadokolacji. Następnie przejazd na lot-
nisko w Katmandu. Przelot lokalnymi liniami na 
trasie Katmandu - Dabolim (lot z przesiadką). 
Następnie transfer do hotelu na Goa. Obiado-
kolacja i nocleg.
 Dzień 15  Śniadanie. Czas wolny na wypoczy-
nek, kąpiele morskie i słoneczne, a także zakupy. 
Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych. Obiadokolacja i nocleg.
 Dzień 16  Wczesne wykwaterowanie z ho-
telu, śniadanie (możliwe w  formie pakietów 
podróżnych) i transfer na lotnisko w Dabolim. 
Przelot samolotem czarterowym PLL LOT (rejs 
non stop) na trasie Goa-Warszawa. Przylot do 
Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 

HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej. 14 rozpoczę-
tych dób hotelowych: Varanasi (2), New Delhi 
(2), Jaipur (1), Agra (1), Katmandu (3), Chitwan 
(2), Dhulikhel (1), hotel na wybrzeżu Goa (2). 
Pokoje: łazienka (prysznic, wc), możliwa do-
stawka, klimatyzacja i/lub wiatrak przysufitowy. 
Wyżywienie wg programu.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Goa - Warszawa, 
przeloty wewnętrzne na trasach Goa - Varana-
si, Varanasi - New Delhi, New Delhi - Katmandu 
i Katmandu - Goa (limit bagażu 15 kg + 5 kg), 
opłaty lotniskowe, 7 rozpoczętych dób hotelo-
wych, przejazdy klimatyzowanym autokarem 
lub minibusem, śniadania i obiadokolacje wg 
programu, opiekę polskiego pilota, program 
turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./dzień (wy-
łącznie w części objazdowej) oraz ubezpiecze-
nie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 330 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.) oraz wycieczek fakultatywnych.
Wycieczki fakultatywne: lot nad Himalajami (ok. 
250 USD/os.), teatr w Agrze (ok. 45 USD/os.), 
kolejka linowa na Chandragiri Hills (ok. 65 USD/
os.). Uwaga! Wycieczki fakultatywne odbywają 
się przy min. 12 osobach.
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.

Uwaga! W terminach od 24/09 od 05/11/2020 
i od 11/03 do 29/04/2021 impreza realizowana 
w wersji 15-dniowej w oparciu o przeloty liniami 
rejsowymi na trasach WAW-DEL i WAW-KTM. 
Szczegóły oferty dostępne na R.pl.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-
wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
Wiza nepalska. Do wizy nepalskiej (wyrabiana 
na lotnisku w Katmandu) potrzebne jest 1 ko-
lorowe zdjęcie, cena ok. 30 USD/os. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski. 
Osoby posiadające inne obywatelstwo niż 
polskie mogą podlegać innym warunkom wi-
zowym, w  wiązku z tym prosimy o kontakt z 
Działem Wiz Rainbow w celu weryfikacji.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2  posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania lotu. 
Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz wszyst-
kie inne pozycje z menu sky baru dostępnego na 
pokładzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

CENA OD

5049 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.11 - 23.11 6399 12699

15.11 - 30.11 6270 12499

22.11 - 07.12 6149 12299

29.11 - 14.12 5620 12070

06.12 - 21.12 5120 11899

13.12 - 28.12 5049 11799

20.12 - 04.01 6299 12530

27.12 - 11.01 6620 13070

03.01 - 18.01 5649 12099

10.01 - 25.01 6249 12449

17.01 - 01.02 6470 12820

24.01 - 08.02 6470 12820

31.01 - 15.02 6070 12820

07.02 - 22.02 6099 12799

14.02 - 01.03 5999 12699

21.02 - 08.03 5870 12499

28.02 - 15.03 5370 12320

07.03 - 22.03 5330 12249

Dopłata za pok. 1 os. od 1050 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360

Dopłata do terminu świątecznego 360

Opłata za procedurę wizową do Indii 219

Kod imprezy: IND

więcej na: R.pl
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W programie: Delhi i Brama Indii • Jaipur i wjazd do Fortu Amber na słoniach • małpy i świątynie w Galcie • zespół architektoniczny FatehpurSikri 
z listy UNESCO • mauzoleum Taj Mahal • Bombaj – stolica Bollywood • nad Zatoką Perską – bogactwo Dubaju i Abu Dabi• przelot lokalny w cenie

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie 
na 2,5 godz. przed wylotem samolotu. Przelot 
lotem rejsowym na trasie Warszawa - New Del-
hi, z przesiadką w Dubaju. Wylot z Warszawy, 
przesiadka w jednym z portów międzynarodo-
wych. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 
R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do New Delhi. Następnie 
zwiedzanie stolicy Indii. W  programie m.in. 
Złota Świątynia sikhijska, grobowiec Humayuna 
(pierwowzór słynnego Taj Mahal). Z zewnątrz 
zobaczymy budynki rządowe: Sansad Bhawan 
(Parlament Indyjski) oraz Rashtrapati Bhawan 
(Dom Prezydencki). Kolejno udamy się pod 
India Gate - słynną bramę Indii. Po południu 
zwiedzanie Starego Delhi: przejedziemy obok 
monumentalnego Czerwonego Fortu zbudo-
wanego przez Szahjahana (przez lata służącego 
jako koszary), zwiedzimy największy w Indiach 
Północnych meczet Jama Masjid oraz Raj Ghat - 
miejsce kremacji Mahatmy Gandhiego. Transfer 
do hotelu (skromny hotel ***, położony poza 
centrum), obiadokolacja i nocleg. (Trasa ok. 
40 km).

 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Jaipuru. Zakwaterowanie w ho-
telu i czas wolny na samodzielne odkrywanie 
miasta. Następnie wycieczka do opanowanego 
przez małpy kompleksu świątyń w Galcie. Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wycieczka do fortecy 
Amber. Zwiedzanie części pałacowej kompleksu 
z XVI w. Wizyta w emporium dywanów, teksty-
liów i kamieni szlachetnych. Po południu zwie-
dzanie Pałacu Miejskiego, siedziby Maharadży. 
Wizyta w unikalnym, zaskakującym futurystycz-
ną architekturą Obserwatorium Astronomicz-
nym Jantar Mantar, zbudowanym w połowie 
XVIII w. Zobaczymy również przepiękną fasadę 
Hawa Mahal, tzw. Pałacu Wiatrów - wizytów-
ki miasta. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg do hotelu. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Agry. Po 
drodze zwiedzimy Fatehpur Sikri - opuszczone 
miasto Wielkich Mogołów, wielki meczet oraz 
Buland Darwaza - Bramę Wolności; kompleks 
zbudowany przez cesarza Akbara. Po południu 
zwiedzanie Taj Mahal, jednego z siedmiu współ-
czesnych cudów świata, mauzoleum ufundowa-

nego przez cesarza Szachjahana ku czci swojej 
żony Mumtaz Mahal, budowanego z  białego 
marmuru przez 22 lata i 22 tys. rzemieślników. 
Możliwość realizacji wycieczki fakultatywnej do 
teatru w Agrze (płatna dodatkowo). Obiadokola-
cja i nocleg w hotelu w Agrze. (Trasa ok. 245 km). 
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, zwiedzanie monumentalnego Fortu 
w Agrze - największego i najlepiej zachowane-
go mogolskiego pałacu. Następnie przejazd do 
New Delhi (ok. 230 km), by w godzinach popo-
łudniowych wsiąść do „pociągu do Bollywood”. 
Nocny przejazd do Bombaju. Kolacja w postaci 
pakietów podróżnych i nocleg w pociągu (prze-
jazd w wagonie 2 klasy). 
 Dzień 7  Przyjazd do Bombaju w godzinach 
porannych. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, 
śniadanie, czas na odświeżenie się po podróży. 
Następne udamy się na zwiedzanie Bombaju - 
najbardziej dynamicznego i kosmopolitycznego 
miasta Indii, będącego centrum indyjskiego biz-
nesu, a także wytwórni filmowych Bollywood. 
W programie między innymi Wrota Indii usy-
tuowane u wybrzeży Morza Arabskiego, stojące 
naprzeciwko ekskluzywnego hotelu Taj Mahal 
- oba obiekty są symbolem miasta. Zobaczymy 
też jeden z najpiękniejszych zabytków Bombaju, 
stację kolejową Terminal Wiktorii oraz neogo-
tyckie zabudowania uniwersyteckie. Przejedzie-
my pod fontannę „Flora” położoną w samym 
sercu Bombaju. Możliwość realizacji wycieczki 
fakultatywnej do slumsów (płatna dodatkowo, 
w miarę możliwości czasowych) lub wytwórni 
filmów Bollywood (płatna dodatkowo, w miarę 
możliwości czasowych). Powrót na obiadokola-
cję i nocleg do hotelu. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Dzień zaczniemy od rejsu na wyspę 
Elefanta. Zobaczymy zespół siedmiu wykutych 

w skale świątyń, wszystkie z bogatą dekoracją 
rzeźbiarską. Jest to ważny, powstały w VIII - IX 
w. obiekt sakralny, związany głównie z kultem 
boga Śiwy. Lunch po powrocie z wyspy a potem 
odwiedzimy meczet świętego męża Haji Ali’ego. 
Możliwość zakupów na lokalnym bazarze. Wie-
czorem transfer na lotnisko w Bombaju i wylot 
do Dubaju. W tym dniu nie ma obiadokolacji. Po 
przylocie przejazd do hotelu w Dubaju lub okoli-
cy. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu skierujemy się ku sta-
rym częściom miasta, gdzie przespacerujemy 
się po pieczołowicie odrestaurowanej dzielnicy 
Al Fahidi. Wąskimi uliczkami dojdziemy do Mu-
zeum Kawy (możliwość spróbowania parzonej 
lokalnym sposobem kawy arabskiej), frag-
mentów murów miejskich i odwiedzimy jeden 
z  tradycyjnych domów. Przejdziemy wzdłuż 
dubajskiej zatoki do przystani łódek abra, któ-
rymi przeprawimy się na przeciwległy brzeg, 
oglądając miasto od strony wody i znajdziemy 
się na dubajskich targach ze złotem i przypra-
wami. Następnie dzielnica finansowa, gdzie od-
wiedzimy największe centrum handlowe świata, 
Dubai Mall. Przejdziemy też obok jego głównych 
atrakcji, m.in. akwarium, lodowiska oraz wodo-
spadów ze skoczkami. Wjedziemy na taras wi-
dokowy najwyższego budynku świata - Burdż 
Chalify. Po południu czas wolny. Dla chętnych 
półdniowa wycieczka na pustynne safari (za 
dodatkową opłatą). Powrót do hotelu (w tym 
dniu nie ma obiadokolacji). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie nowych 
części Dubaju. Dzielnica najwyższych aparta-
mentowców świata, Marina, a dla chętnych rejs 
jachtem kanałami pomiędzy drapaczami chmur 
(za dodatkową opłatą). Kolejno przejazd na archi-
pelag sztucznie usypanych wysp Palm Jumeirah, 

Indie i Emiraty Arabskie  
– Herbata u Radży czy kawa u Szejka? 
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by w hotelu Atlantis odwiedzić akwarium Lost 
Chambers zamieszkiwane przez ok. 65000 zwie-
rząt. Powrót na ląd kolejką magnetyczną Mono 
Rail i przejazd na plażę Jumeirah, gdzie nie tylko 
będzie okazja sprawdzić temperaturę wody w Zat. 
Perskiej, ale również sfotografować nawiązujący 
kształtem do żagla hotel Burj Al-Arab. Odwiedzi-
my kompleks Madinat Jumeirah, nazywany Du-
bajską Wenecją i centrum handlowe Mall of the 
Emirates z krytym stokiem narciarskim a na koniec 
do ogrodów Dubai Miracle Gardens (czynne sezo-
nowo, zwykle od przełomu listopada i grudnia do 
początku maja). Powrót do hotelu (w tym dniu nie 
ma obiadokolacji). (Trasa ok. 100 km). Ponadto 
w tym dniu (dla chętnych, za dodatkową opłatą 
ok. 110 USD/os.) proponujemy wieczorny spektakl 
„La Perle” - połączenie gry światła i wody - bu-
dzącej podziw scenografii (z ruchomą sceną) oraz 
nadzwyczajnymi umiejętnościami kaskaderów, 
akrobatów i aktorów. Przedstawienie przenosi nas 
w krainę wodospadów, które płyną kilka metrów 
od miejsc na widowni a także w tętniące życiem 
miasto będące tłem do imponującego występu 
motocyklowych kaskaderów w ogromnej meta-
lowej perle. Całość oprawiona doskonale dobraną 
muzyką co gwarantuje niezapomniane wrażenia.
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do Abu Zabi, 
stolicy ZEA. Zobaczymy imponujący meczet 
Szejka Zayeda - najważniejszą atrakcję miasta. 
Następnie przejazd do centrum. Zatrzymamy się 
na zdjęcia w punkcie widokowym na najbardziej 
luksusowy hotel świata - Emirates Palace oraz 
pałac Prezydenta ZEA, a następnie odwiedzi-
my Heritage Village - muzeum, w którym moż-
na poznać sposób życia dawnych mieszkańców 
Abu Zabi, z  czasów przed petrodolarowym 
boomem. Zobaczymy jak w  ciągu jednego 
pokolenia biedna rybacka wioska przemieniła 

się w jedną z najpiękniejszych metropolii świa-
ta. Dalej przejedziemy promenadą Corniche 
w stronę portu. Odwiedzimy także położony 
we wschodniej części wyspy rynek z daktylami. 
Kolejno znajdziemy się na Wyspie Szczęścia - 
Saadiyat Island, w której krajobrazie wyróżnia 
się kopuła muzeum Luwr Abu Dhabi. Następ-
nie powrót do hotelu w Dubaju (lub okolicy), 
obiadokolacja (opcjonalna); nocleg. (Trasa ok. 
300 km) Uwaga: w tym dniu istnieje możliwość 
skorzystania za dodatkową opłatą (ok. 95 USD) 
z wizyty w Ferrari World. Dla korzystających 
z tej opcji dojazd na własną rękę taksówką po 
wizycie w meczecie Szejka Zayeda; korzystający 
z tej opcji nie biorą udziału w dalszym zwiedza-
niu miasta; powrót do hotelu z grupą.
 Dzień 12  Wykwaterowanie z hotelu i trans-
fer na lotnisko w Dubaju (śniadanie w formie 
pakietów podróżnych). Wylot z Dubaju. Przylot 
do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
ŚWIADCZENIA
Hotele *** wg kategorii lokalnej. 11 rozpoczętych 
dób hotelowych: New Delhi (2), Jaipur (2), Agra 
(1), Bombaj (1), 1 noc w pociągu, Dubaj (4). Moż-
liwe dostawki (w Indiach najczęściej łóżka polo-
we), Uwaga! Brak dostawek, klimatyzacja i/lub 
wiatrak przysufitowy w pokojach. Wyżywienie: 
śniadania, obiadokolacje, lunch (wg programu 
imprezy).
Cena podstawowa obejmuje: przelot liniami 
rejsowymi Warszawa - New Delhi z przesiad-
ką, Bombaj - Dubaj, Dubaj - Warszawa, opłaty 
lotniskowe, 11 rozpoczętych dób hotelowych, 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub 
minibusem, śniadania i  obiadokolacje wg 
programu, opiekę polskiego pilota, program 

turystyczny j.w., 1 butelka wody/os./dzień oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, As-
sistance i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 355 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Indii, opłat za fotografowanie i filmowanie 
(ok. 40 USD/os.), wycieczek fakultatywnych oraz 
taksy turystycznej w Dubaju (ok. 14 USD/pokój/
objazd - płatne bezpośrednio w hotelach). 
Wycieczki fakultatywne: teatr w  Agrze (ok. 
45 USD/os.), slumsy (ok. 35 USD/os.), wytwór-
nia filmów Bollywood (ok. 170 USD/os.), Ferrari 
World (ok. 95 USD/os.), safari (ok. 75 USD/os.), 
rejs jachtem (ok. 30 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 04.03.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza. Do przekroczenia granicy Indii przez 
obywateli Polski konieczny jest paszport waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu 
i wiza. Koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy 
to 219 zł/os. Konieczne jest wypełnienie i po-
twierdzenie wniosku wizowego najpóźniej na 
7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, 
dostarczenie skanów paszportu i zdjęć opisa-
nych w instrukcji wizowania na wizy.indie@R.
pl. E-wiza wydawana jest na okres 30 dni (od 
daty pierwszego wjazdu do Indii) i uprawnia 
do 2-krotnego przekroczenia granicy. Istnieje 
możliwość dopłaty 60 zł/os. do wizy rocznej 
wielokrotnego wjazdu (jeden pobyt nie może 
przekroczyć 90 dni). O szczegóły zapytaj opie-
kuna wycieczki lub agenta, u którego dokony-

wałeś rezerwację. Powyższe warunki obowią-
zują obywateli Polski. Osoby posiadające inne 
obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z opiekunem rezerwacji lub agentem, 
u którego dokonywałeś zakupu wycieczki.
Wiza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Obywatele Polscy nie potrzebują wiz. Obywate-
le polscy mogą podróżować do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich na podstawie paszportu 
ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty po-
wrotu. Powyższe warunki wizowe obowiązują 
obywateli Polski. 

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

CENA OD

4999 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

08.10 - 19.10 4999 9149

15.10 - 26.10 5099 9149

22.10 - 02.11 5049 9249

29.10 - 09.11 5320 9349

05.11 - 16.11 5320 9349

12.11 - 23.11 5820 10199

19.11 - 30.11 5670 9949

26.11 - 07.12 5730 10070

03.12 - 14.12 5699 10470

10.12 - 21.12 5720 10699

17.12 - 28.12 6399 10999

25.12 - 05.01 6470 11099

02.01 - 13.01 5970 11099

07.01 - 18.01 5420 9770

14.01 - 25.01 5270 9270

21.01 - 01.02 5370 9520

28.01 - 08.02 5370 9520

04.02 - 15.02 5220 9349

11.02 - 22.02 5420 9699

18.02 - 01.03 5420 9699

25.02 - 08.03 5370 9699

04.03 - 15.03 5120 9199

11.03 - 22.03 5030 9070

18.03 - 29.03 5020 8849

25.03 - 05.04 5099 8970

01.04 - 12.04 5130 9220

08.04 - 19.04 5099 9149

15.04 - 26.04 5149 9149

22.04 - 03.05 5620 9699

29.04 - 10.05 5670 9770

Dopłata za pok. 1 os. od 1371 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360

Dopłata do terminu świątecznego 360

Dopłata za wizę do Indii (365 dni) 60

Opłata za procedurę wizową do Indii 219

Kod imprezy: INE

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w Warsza-
wie na 2 godz. przed wylotem samolotu. Przelot 
samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Kat-
mandu, z przesiadką. Wylot z Warszawy, prze-
siadka w jednym z portów międzynarodowych. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Katmandu. Po przylocie 
i formalnościach wizowo-paszportowych prze-
jazd na zwiedzanie Katmandu - administra-
cyjnej i kulturalnej stolicy Nepalu. Zobaczymy 
największy kompleks świątyń hinduistycznych 
Paśupatinath nad świętą rzeką Bagmati, gdzie 
odbywają się kremacje zwłok. Kolejno odwie-
dzimy Bouddhnath - największą stupę i jedno 
z najważniejszych centrów buddyzmu tybetań-
skiego na terenie Nepalu. Przejazd do hotelu na 
zakwaterowanie. Nocleg i obiadokolacja w ho-

telu w Katmandu. (Trasa ok. 20 km, wysokość 
ok. 1400 m n.p.m.).
 Dzień 3  Po śniadaniu możliwość realizacji 
wycieczek fakultatywnych (płatnych dodat-
kowo): lot nad Himalajami i/lub wycieczka 
na Chandragiri Hills - wjazd kolejką linową na 
wysokość ok. 2500 m n.p.m., gdzie przy dobrej 
widoczności można cieszyć się panoramą hi-
malajskich szczytów. Następnie zwiedzanie ne-
warskiego miasto Patan, zwane także Lalitpur, 
czyli Miasto Piękna oraz przejazd do Kirtipur. To 
historyczne newarskie miasteczko malowniczo 
położone na wzgórzu, z którego rozpościera 
się widok na całą Dolinę Katmandu. Powstało 
w XII w. i dawniej otoczone było ogromnym 
murem z 12 bramami. To właśnie od tego daw-
nego królestwa PrithiviNarayanShaha rozpoczął 
swój podbój doliny ostatecznie unifikując Nepal 
w 1769 r. Spacerując po Kirtipur zobaczyć można 

spokojne miasto z oryginalną siatką ulic, stare 
ceglane domy oraz świątynie budowane w ty-
powym dla Newarów stylu. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 20 km, 
wysokość ok. 1400 m n.p.m.).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Dhulikhel - miejscowości malow-
niczo położonej wśród gór. To typowo newarskie 
miasto, które jest jednym ciekawszych punktów 
widokowych na Himalaje. Po drodze zajedzie-
my do Bhaktapur, zwanego również Bhadgaon 
(miasto wyznawców), trzeciego co do wielkości 
leżącego w Dolinie Katmandu newarskiego mia-
sta. Bhaktapur znajduje się ok. 14 km od stolicy 
Nepalu i położone jest na wysokości ok. 1400 m 
n.p.m. Zostało założone w IX w. i do dziś odzna-
cza się drewniano-ceglaną architekturą średnio-
wiecza. Podczas spaceru po mieście zobaczymy 
Durbar Square - główny plac miasta, na którym 

znajduje się Pałac 55 Okien wybudowany za 
czasów króla Bhupatendra Malla, świątynię 
Nyatapola - wspaniałą pięciokondygnacyjną 
świątynię w  stylu architektonicznym Pago-
dy, poświęconą Siddhi oraz Lakszmi - dwóm 
żeńskim bóstwom kojarzonym ze szczęściem 
i dobrobytem. Następnie przejazd do klasztoru 
Thrangu Tashi i stupy Namobuddha, która jest 
znanym celem pielgrzymek w Nepalu. Z klasz-
toru zaczniemy 7-8 km lekkiego trekkingu pod-
czas którego będzie można obserwować życie 
mieszkańców na okolicznych wioskach. Zejdzie-
my pieszo w stronę XII-wiecznej wioski Panauti 
(jednej z najstarszych w Nepalu). Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Dhulikhel. (Trasa ok. 50 km, 
wysokość ok. 1550 m n.p.m.). 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd malowniczą 
drogą wijącą się po przedgórzach Himalajów 
do Pokhary (ok. 7 godz.). Po drodze podziwiać 

W programie: Katmandu i Dach Świata • newarskie miasta i wioski – Bhaktapur• panorama Himalajów w Dhulikhel • Pokhara• Patan – Miasto 
Piękna • Mały Tybet • safari w Parku Narodowym Chitwan • niebosiężne Himalaje • impreza dostępna również w wersji de luxe pod kodem IXN

Nepal – U podnóża Himalajów 
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Kraina u stóp Himalajów przywi-
ta was serdecznym uśmiechem 
i otwartymi ramionami. Opowiem 
wam o narodzinach Buddy, ty-
betańskich flagach i o tym dlaczego 
Newarskie kobiety wychodzą za mąż 
aż trzy razy! Gotowi? Czas na Nepal!!
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będziemy piękne górskie pejzaże, wiszące mo-
sty przerzucone przez rwące himalajskie rzeki, 
tarasowe pola i nepalskie wioski. Ze względu na 
usytuowanie u podnóża gór, Pokhara jest dru-
gim najważniejszym ośrodkiem turystycznym 
w Nepalu, tym samym najpopularniejszą bazą 
wypadową dla grup trekkingowych na masyw 
Annapurny. Jezioro Phewa stanowiące serce 
miasta, jest zwierciadłem, w którego lustrze 
przy dobrej widoczności odbijają się ośnieżone 
himalajskie szczyty, a przede wszystkim z tej 
perspektywy wyjątkowo piękna święta góra 
Machhapuchhare (6993 m n.p.m.), co stwarza 
atmosferę spokoju i magii. Obiadokolacja i noc-
leg w hotelu w Pokharze. (Trasa ok. 220 km, wy-
sokość ok. 800 m n.p.m.). W tym dniu - w miarę 
możliwości czasowych - rafting na rzece Trisuli 
(dodatkowo płatny).
 Dzień 6  Dla chętnych wycieczka do Sa-
rangkot na zapalanie szczytów (płatna dodat-
kowo) lub przelot helikopterem do Annapurna 
Base Camp (płatne dodatkowo). Po wycieczce 
powrót do hotelu na śniadanie. Następnie od-
wiedzimy obóz dla uchodźców tybetańskich 
nazywany Małym Tybetem, gdzie Tybetańczy-
cy swobodnie kultywują swoje obyczaje, reli-
gię, tradycję, zajmują się też rękodzielnictwem, 
głównie wyplataniem wełnianych dywanów. 
A potem będziemy wspinać się do górującej 
nad miasteczkiem Stupy Pokoju. Po południu 
możliwość spędzenia spokojnej chwili na łód-
ce na jeziorze (wliczone w cenę), krótki spacer 
lub oddanie się zakupowemu szaleństwu przy 
głównej handlowej uliczce Pokhary. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 
20 km, wysokość ok. 800 m n.p.m.). W czasie 
wolnym możliwość przelotu paralotnią (płatne 
dodatkowo).

 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Parku Narodowego Chitwan, który 
jest najlepszym miejscem na safari w Nepalu. 
W Chitwan na powierzchni ok. 1 tys. km2 żyją ga-
tunki tj.: tygrysy bengalskie, krokodyle, małpy, 
nosorożce, a także ponad 450 gatunków pta-
ków. Spacer do punktu widokowego nad rzekę, 
skąd podziwiać będziemy zachód słońca. Lunch 
i obiadokolacja oraz nocleg w lodgy. (Trasa ok. 
200 km, wysokość ok. 800 m n.p.m.).
 Dzień 8  Wczesne śniadanie i  wizyta na 
farmie słoni. Dzień spędzony na aktywnym 
wypoczynku wśród zieleni Parku Narodowego 
Chitwan. Aktywności wliczone w  cenę: jeep 
safari, spływ tradycyjnymi łodziami wydrążo-
nymi z jednego pnia drzewa kapokowego po 
rzece Rapti (w zależności od poziomu wody 
w rzece), zamiennie spacer po dżungli połączo-
ny z obserwacją zwierząt. Powrót do lodgy na 
obiadokolację i nocleg. Wieczorny pokaz tańca 
społeczności Tharu. (Trasa ok. 10 km, wysokość 
ok. 350 m n.p.m.).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Następnie przejazd do stolicy Nepalu. Kolacja 
w  lokalnej, newarskiej restauracji połączona 
z pokazem tańców i muzyką na żywo. Nocleg 
w hotelu w Katmandu.
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie i wy-
cieczka do jednego z ważniejszych miejsc kultu 
buddyjskiego na terenie miasta - stupy Svay-
ambhunath, przepięknie położonej na wzgórzu, 
z którego rozciąga się wspaniały widok na całą 
Dolinę Katmandu. Jest to miejsce odwiedzane 
przez setki rozmodlonych pielgrzymów palących 
kadzidła, wypowiadających mantry i składających 
dary, które są natychmiast porywane przez licznie 
żyjące tu małpy. To również ulubiony punkt wie-
czornych wypadów dla mieszkańców stolicy Ne-

palu. Zobaczymy też Durbar Square w Katmandu, 
na którym m.in. podziwiać będziemy niezliczoną 
ilość świątyń w różnych stylach architektonicz-
nych oraz bogato zdobiony pałac Żywej Boginki 
Kumari - sprawującej opiekę nad całym miastem. 
Następnie kilka chwil na ostatnie zakupy i trans-
fer na lotnisko. (Trasa ok. 50 km, wysokość ok. 
1500 m n.p.m.). W tym dniu nie ma obiadokolacji. 
Wieczorny wylot z Katmandu i przelot samolotem 
rejsowym (z przesiadką) do Warszawy. 
 Dzień 11  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
ŚWIADCZENIA
Hotele *** wg kategorii lokalnej i  lodgach. 
8 rozpoczętych dób hotelowych: Katmandu (3), 
Dhulikhel (1), Pokhara (2), Chitwan (2), Pokoje: 
brak możliwości dostawek. Wyżywienie wg pro-
gramu imprezy.
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym Warszawa - Katmandu - War-
szawa z przesiadką, opłaty lotniskowe, 8 rozpo-
czętych dób hotelowych w hotelach i lodgach, 
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mi-
nibusem, wyżywienie wg programu, opiekę pol-
skiego pilota, program turystyczny j.w., 1 butelka 
wody/ os./ dzień oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL, CP, Assistance i bagaż, pakiet Sport).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 215 USD/os. płatne obowiązkowo 
pilotowi jako pakiet). Nie obejmuje: wydatków 
własnych, dodatkowych posiłków i napoi, wizy 
do Nepalu (ok. 25 USD/os.), opłat za fotografo-
wanie i filmowanie (ok. 40 USD/os.) i wycieczek 
fakultatywnych. 
Wycieczki fakultatywne: lot nad Himalajami (ok. 
250 USD/os.), przelot helikopterem do bazy wy-
padowej na Annapurne (ok. 370 USD/os.), zapa-
lanie szczytów (ok. 20 USD/os.), Kolejka linowa 
na Chandragiri Hills (ok. 55 USD/os.), paralotnie 
Pokhara (ok. 100 USD/os.), rafting (ok. 40 USD/
os.). Uwaga! Wycieczki fakultatywne odbywają 
się przy min. 12 osobach.

Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 04.03.2019 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza nepalska. Do wizy nepalskiej (wyrabiana 
na lotnisku w Katmandu) potrzebne jest 1 ko-
lorowe zdjęcie, cena ok. 30 USD/os. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski. 
Osoby posiadające inne obywatelstwo niż 
polskie mogą podlegać innym warunkom wi-
zowym, w związku z  tym prosimy o kontakt 
z opiekunem rezerwacji lub agentem, u którego 
dokonywałeś zakupu wycieczki.

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

CENA OD

4520 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.10 - 15.10 4770 8770

12.10 - 22.10 4770 8770

19.10 - 29.10 4720 8699

26.10 - 05.11 4820 8699

02.11 - 12.11 5030 9070

09.11 - 19.11 5099 8970

16.11 - 26.11 5320 9349

23.11 - 03.12 5270 9270

30.11 - 10.12 5220 9199

07.12 - 17.12 4620 8849

14.12 - 24.12 4749 9070

21.12 - 31.12 5570 9699

27.12 - 06.01 5699 9799

04.01 - 14.01 5620 10370

11.01 - 21.01 4999 8799

18.01 - 28.01 4920 8699

25.01 - 04.02 4999 8799

01.02 - 11.02 4999 8799

08.02 - 18.02 5049 9070

15.02 - 25.02 5049 9070

22.02 - 04.03 5120 9199

01.03 - 11.03 4630 8220

08.03 - 18.03 4520 8020

15.03 - 25.03 4699 8149

22.03 - 01.04 4630 8220

29.03 - 08.04 4820 8520

05.04 - 15.04 4870 8520

12.04 - 22.04 4820 8520

19.04 - 29.04 5199 9070

26.04 - 06.05 5220 9199

Dopłata za pok. 1 os. od 579 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360

Dopłata do terminu świątecznego 360

Wycieczka dostępna jest również 
w wersji de luxe (kod IXN) z szere giem 
udogodnień dodatkowych, takich jak: 
maksymalnie 20 osób w autokarze 
i wysokiej klasy hotele 4* z kli-
matyzacją. Szczegółowe informacje 
w systemie rezerwacyjnym R.pl. 

Kod imprezy: INN

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw Ra-
inbow na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie na 
2 godz. przed wylotem samolotu. Przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Katman-
du, z przesiadką. Wylot z Warszawy, przesiadka 
w jednym z portów międzynarodowych. Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Katmandu. Po przylocie 
i formalnościach wizowo-paszportowych prze-
jazd na zwiedzanie Katmandu - administra-
cyjnej i kulturalnej stolicy Nepalu. Zobaczymy: 
największy kompleks świątyń hinduistycznych 
Paśupatinath nad świętą rzeką Bagmati, gdzie 
odbywają się kremacje zwłok. Stupa Bouddh-
nath - jedno z najważniejszych centrów buddy-
zmu tybetańskiego. Zakwaterowanie. Nocleg 
i obiadokolacja w Katmandu. (Trasa ok. 20 km, 
wysokość ok. 1400 m n.p.m.).

 Dzień 3  Po śniadaniu możliwość realizacji 
wycieczek fakultatywnych (płatnych dodatko-
wo): lot nad Himalajami i/lub wycieczka na Chan-
dragiri Hills - wjazd kolejką linową na wysokość 
ok. 2500 m n.p.m., gdzie przy dobrej widocz-
ności można cieszyć się panoramą himalajskich 
szczytów. Następnie zwiedzanie newarskiego 
miasto Patan, zwane także Lalitpur, czyli Miasto 
Piękna oraz przejazd do Kirtipur. To historyczne 
newarskie miasteczko malowniczo położone na 
wzgórzu, z którego rozpościera się widok na całą 
Dolinę Katmandu. Powstało w XII w. i dawniej 
otoczone było ogromnym murem z 12 bramami. 
To właśnie od tego dawnego królestwa Prithi-
viNarayanShaha rozpoczął swój podbój doliny 
ostatecznie unifikując Nepal w 1769 r. Spaceru-
jąc po Kirtipur zobaczyć można spokojne miasto 
z oryginalną siatką ulic, stare ceglane domy oraz 

świątynie budowane w typowym dla Newarów 
stylu. Nocleg i obiadokolacja w Katmandu. (Trasa 
ok. 20 km, wysokość ok. 1400 m n.p.m.).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Dhulikhel - miejscowości malow-
niczo położonej wśród gór. To typowo newarskie 
miasto, które jest jednym ciekawszych punktów 
widokowych na Himalaje. Po drodze zajedzie-
my do Bhaktapur, zwanego również Bhadgaon 
(miasto wyznawców), trzeciego co do wielkości 
leżącego w Dolinie Katmandu newarskiego mia-
sta. Bhaktapur znajduje się ok. 14 km od stolicy 
Nepalu i położone jest na wysokości ok. 1400 m 
n.p.m. Zostało założone w IX w. i do dziś odzna-
cza się drewniano-ceglaną architekturą średnio-
wiecza. Podczas spaceru po mieście zobaczymy 
Durbar Square - główny plac miasta, na którym 
znajduje się Pałac 55 Okien wybudowany za 

czasów króla Bhupatendra Malla, świątynię 
Nyatapola - wspaniałą pięciokondygnacyjną 
świątynię w  stylu architektonicznym Pago-
dy, poświęconą Siddhi oraz Lakszmi - dwóm 
żeńskim bóstwom kojarzonym ze szczęściem 
i dobrobytem. Następnie przejazd do klasztoru 
Thrangu Tashi i stupy Namobuddha, która jest 
znanym celem pielgrzymek w Nepalu. Z klasz-
toru zaczniemy 7-8 km lekkiego trekkingu pod-
czas którego będzie można obserwować życie 
mieszkańców na okolicznych wioskach. Zejdzie-
my pieszo w stronę XII-wiecznej wioski Panauti 
(jednej z najstarszych w Nepalu).Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w Dhulikhel (trasa ok. 50 km, 
wysokość ok. 1550 m n.p.m.). 
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd malowniczą 
drogą wijącą się po przedgórzach Himalajów 
do Pokhary (ok. 7 godz.). Po drodze podziwiać 

W programie: niebosiężne Himalaje i Dach Świata • rowery w ok. Katmandu • newarskie miasta i wioski – Bhaktapur • Sarangkot i „zapalanie 
szczytów” • panorama Himalajów w Dhulikhel • Patan – Miasto Piękna • rafting na rzece Trisuli • safari w Parku Narodowym Chitwan • Pokhara

Nepal – Spójrz na chmury z góry
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będziemy piękne górskie pejzaże, wiszące mo-
sty przerzucone przez rwące himalajskie rzeki, 
tarasowe pola i nepalskie wioski. Zatrzymamy 
się też w okolicy malowniczego wzgórza Ma-
nakamana, jednego z  najlepszych miejsc na 
spróbowanie raftingu w Nepalu. Spływ rzeką 
Trisuli będzie doskonałą okazją na podziwianie 
środowiska naturalnego tej części Nepalu z per-
spektywy pontonu. Ze względu na usytuowanie 
u podnóża gór, Pokhara jest drugim najważniej-
szym ośrodkiem turystycznym w Nepalu, tym 
samym najpopularniejszą bazą wypadową dla 
grup trekkingowych na masyw Annapurny. 
Jezioro Phewa stanowiące serce miasta, jest 
zwierciadłem, w którego lustrze przy dobrej 
widoczności odbijają się ośnieżone himalajskie 
szczyty, a przede wszystkim z tej perspektywy 
wyjątkowo piękna święta góra Machhapuchhare 
(6993 m n.p.m.), co stwarza atmosferę spokoju 
i magii. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa 
ok. 220 km, wysokość ok. 800 m n.p.m.).
 Dzień 6  Śniadanie i czas wolny. Tego dnia 
(dla chętnych) możliwy przelot helikopterem na 
Base Camp Annaphurna lub przelot paralotnią 
(płatne dodatkowo). Po południu chwila relaksu 
na łódce na jeziorze Phewa (wliczone w cenę), 
trekking około 2h do Stupy pokoju. Następnie 
krótki spacer lub oddanie się zakupowemu sza-
leństwu przy głównej handlowej uliczce Pokha-
ry. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 
20 km, wysokość ok. 800 m n.p.m.). 
 Dzień 7  Dzień rozpoczniemy wczesnoporan-
ną wycieczką do wioski Sarangkot, która poło-
żona jest ok. 1600 m n.p.m., kilkanaście kilome-
trów od Pokhary, skąd przy dobrej widoczności 
zobaczyć można masyw Annapurny (Annapurna 
II, 7937 m n.p.m.), Dhaulagiri (8167 m n.p.m.), 
Machhapuchhare (6993 m n.p.m.). Jest to jedno 

z najładniejszych widokowo miejsc na terenie Ne-
palu do podziwiania spektaklu, jakim jest zapa-
lanie szczytów - mającego miejsce chwilkę przed 
wschodem słońca, kiedy tarcza słońca jeszcze nie 
jest widoczna na horyzoncie, a najwyższe szczyty 
już łapią jego pierwsze promienie (powodzenie 
wyprawy jest całkowicie zależne od pogody). 
Powrót na śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Parku Narodowego Chitwan, który jest 
najlepszym miejscem na safari w Nepalu. W Chi-
twan na powierzchni ok. 1 tys. km2 żyją gatunki tj.: 
tygrysy bengalskie, krokodyle, małpy, nosorożce, 
a także ponad 450 gatunków ptaków. Po drodze 
zatrzymamy się na spacer nad jeziorem Begnas, 
gdzie będzie również okazja przepłynięcia łódką 
po tym pięknym jeziorze. Obiadokolacja oraz 
nocleg w lodgy ok. PN Chitwan. (Trasa ok. 200 
km, wysokość ok. 800 m n.p.m.). 
 Dzień 8  Wczesne śniadanie i wizyta na farmie 
słoni. Dzień spędzony na aktywnym wypoczyn-
ku wśród zieleni Parku Narodowego Chitwan. 
Aktywności wliczone w cenę: jeep safari, spływ 
tradycyjnymi łodziami wydrążonymi z jednego 
pnia drzewa kapokowego po rzece Rapti (w 
zależności od poziomu wody w rzece), zamien-
nie spacer po dżungli połączony z obserwacją 
zwierząt. Lunch, obiadokolacja i nocleg w lodgy. 
Wieczorny pokaz tańca społeczności Tharu. (Tra-
sa ok. 10 km, wysokość ok. 350 m n.p.m.).
 Dzień 9  Po śniadaniu możliwość re-
alizacji wycieczek fakultatywnych 
(płatnych dodatkowo): lot nad 
Himalajami i/lub wycieczka 
na Chandragiri Hills - wjazd 
kolejką linową na wysokość 
ok. 2500 m n.p.m., gdzie 
przy dobrej widoczności 
można cieszyć się panoramą 
himalajskich szczytów. Tego 
dnia udamy się w okolice Kat-
mandu na parogodzinną przejażdż-
kę rowerową. Zwieńczeniem tego pełnego 
wrażeń aktywnego dnia będzie wieczorna kolacja 
w newarskiej restauracji, urozmaicona pokazem 
lokalnych tańców i  muzyką na żywo. Nocleg 
w Katmandu. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do jednego 
z ważniejszych miejsc kultu buddyjskiego na te-
renie miasta - stupy Svayambhunath, przepięk-
nie położonej na wzgórzu, z którego rozciąga 
się wspaniały widok na całą Dolinę Katmandu. 
Jest to miejsce odwiedzane przez setki rozmo-
dlonych pielgrzymów palących kadzidła, wypo-
wiadających mantry i składających dary, które 
są natychmiast porywane przez licznie żyjące 
tu małpy. Następnie zwiedzanie Durbar Square 
w Katmandu, na którym podziwiać będziemy 

niezliczoną ilość świątyń w różnych stylach ar-
chitektonicznych oraz bogato zdobiony pałac 
Żywej Boginki Kumari - sprawującej opiekę nad 
całym miastem. Czas wolny na lunch i ostatnie 
zakupy. W tym dniu nie ma obiadokolacji. Wie-
czorny wylot z Katmandu i przelot samolotem 
rejsowym do Warszawy, z przesiadką. 
 Dzień 11  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele *** wg kategorii lokalnej 

i lodgach. 8 rozpoczętych dób 
hotelowych: Katmandu (3), 

Dhulikhel (1), Pokhara (2), 
Chitwan (2), Pokoje: brak 
możliwości dostawek. 
Wyżywienie wg programu 
imprezy.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmu-

je: przelot samolotem rejsowym 
Warszawa - Katmandu - Warszawa 

z przesiadką, opłaty lotniskowe, 8 rozpoczętych 
dób hotelowych w hotelach i lodgach, przejaz-
dy klimatyzowanym autokarem lub minibusem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego pi-
lota, program turystyczny j.w., 1 butelka wody/ 
os./ dzień oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, 
KL, Assistance i bagaż, pakiet SPORT). 
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu oraz napiwków dla lokalnych przewodników, 
bagażowych, kelnerów, obsługi grupy w syste-
mie TGS (ok. 250 USD/os. płatne pilotowi jako 
pakiet). Nie obejmuje: wydatków własnych, do-
datkowych posiłków i napoi, wizy do Nepalu (ok. 
30 USD/os.), opłat za fotografowanie i filmowa-
nie (ok. 40 USD/os.), wycieczek fakultatywnych. 

Wycieczki fakultatywne: lot nad Himalajami (ok. 
250 USD/os.), przelot helikopterem do bazy wy-
padowej na Annapurne (ok. 370 USD/os.), kolej-
ka linowa na Chandragiri Hills (ok. 65 USD/os.), 
paralotnie Pokhara (ok. 100 USD/os.). 
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat 
za pakiet uczestnictwa w programie podane zo-
stały na dzień 04.03.2020 r. i mogą ulec zmianie.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza nepalska. Do wizy nepalskiej (wyrabiana 
na lotnisku w Katmandu) potrzebne jest 1 ko-
lorowe zdjęcie, cena ok. 30 USD/os. Powyższe 
warunki wizowe obowiązują obywateli Polski. 

Podnóża Himalajów urzekają 
dziewiczą przyrodą, urodą zabyt-
ków, kolorami miast i urokliwymi 
wioskami z bogatym folklorem. Ale 
na tej wycieczce udamy się jeszcze 
wyżej, może i nawet na Dach Świata! 
Wyżej już się nie da ... Zapraszam do 
Nepalu!

Marta Szlamka 
Pilot wycieczek Rainbow

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

CENA OD

4599 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.10 - 15.10 4820 8849

12.10 - 22.10 4970 8949

19.10 - 29.10 4870 8949

26.10 - 05.11 4820 8849

02.11 - 12.11 4970 8949

09.11 - 19.11 5220 9349

16.11 - 26.11 5370 9449

23.11 - 03.12 5320 9349

30.11 - 10.12 5180 9220

07.12 - 17.12 4599 8970

14.12 - 24.12 4720 9199

21.12 - 31.12 5520 9699

27.12 - 06.01 5670 9770

04.01 - 14.01 5620 10370

11.01 - 21.01 4970 8770

18.01 - 28.01 5020 8849

25.01 - 04.02 4920 8849

01.02 - 11.02 4870 8770

08.02 - 18.02 5170 9270

15.02 - 25.02 5120 9199

22.02 - 04.03 5020 9199

01.03 - 11.03 4720 8699

08.03 - 18.03 4920 8699

15.03 - 25.03 4849 8570

22.03 - 01.04 4699 8470

29.03 - 08.04 4749 8570

05.04 - 15.04 5120 9199

12.04 - 22.04 5030 9070

19.04 - 29.04 5270 9270

26.04 - 06.05 5320 9349

Dopłata za pok. 1 os. od 579 

Dopłata do terminu sylwestrowego  360

Dopłata do terminu świątecznego 360

Kod imprezy: IAN

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

      –› Lot bezpośredni 
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W regionie
Mui Ne
Znany i popularny kurort wypoczynkowy 
zlokalizowany w południowej części Wietnamu 
nad Morzem Południowochińskim. Największą 
atrakcją regionu są piękne, piaszczyste plaże, 
ciągnące się wzdłuż kilkunastokilometrowego 
pasa wybrzeża, a warunki pogodowe sprzyjają 
uprawianiu windsurfingu oraz kitesurfingu.
Phu Quoc
Ta największa wyspa Wietnamu położona tuż 
przy granicy z Kambodżą ma do zaoferowania 
piękne, piaszczyste plaże z przejrzystymi wodami 
Zatoki Tajlandzkiej, wzdłuż których ciągnie się 
łańcuch palm kokosowych. Główną miejscowo-
ścią wyspy jest Duong Dong z licznymi sklepami 
i restauracjami serwującymi lokalne przysmaki. 
Wyspa określana jest Wyspą Perłową ze względu 
na występowanie w otaczających wodach perło-
dajnych ostryg i słynie z tradycyjnych produk-
tów takich jak sos rybny oraz czarny pieprz.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym PLL LOT Dreamliner (rejs 
non stop), transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
opłaty lotniskowe, 10 lub 11* rozpoczętych dób 
hotelowych, wyżywienie wg. opisu zakwa-
terowania, opiekę polskiego przedstawiciela 
na lotnisku, opiekę polskiego rezydenta w 
Wietnamie, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa 
(wariant standard: NNW, KL, Assistance i 
bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: wycie-
czek fakultatywnych (w języku polskim od 
minimum 15 osób), posiłków innych niż 
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym 
z hoteli, innych wydatków osobistych. Do 
ceny podstawowej nie jest wliczony koszt wizy 
wietnamskiej - procedura wizowa opisana 
jest poniżej, opłata za pośrednictwo wizowe 
została doliczona do rezerwacji (opłata za wizę 
wietnamską - 220 zł/os.).

Przelot
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 posił-
ki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogate 
menu, w tym napoje alkoholowe i bezalko-
holowe oraz zwiększony limit bagażowy. We 
wszystkich klasach indywidualny system 
rozrywki pokładowej z osobnym monitorem 
przed każdym fotelem. Więcej informacji na 
stronach wstępnych katalogu w sekcji Komfort 
Dalekich Podróży. W przypadku niemożliwości 
wykonania rejsu samolotem Dreamliner, PLL 
LOT zapewni inny samolot o podobnym stan-
dardzie (rejs non stop). 

Informacje ogólne 

Wiza
W celu uzyskania wizy wietnamskiej należy 
obowiązkowo wysłać skan pierwszej strony 
paszportu (ze zdjęciem) na adres mailowy: 
wizy@R.pl najpóźniej 10 dni przed planowa-
nym wylotem. Przy zakładaniu rezerwacji na-
leży poprawnie wpisać narodowość, numer i 
datę ważności paszportu. Ponadto konieczne 
jest zabranie ze sobą 2 zdjęć paszportowych 
(kolorowych, aktualnych).  W przypadku 
imprez łączonych z Tajlandią, Kambodżą oraz 
Laosem wymagane są dodatkowe zdjęcia 
- szczegółowe informacje znajdują się przy 
opisach konkretnych imprez.

Czas
+ 6 h w stosunku do czasu polskiego 
w okresie zimy.

Język urzędowy
Wietnamski.

Waluta
Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, 
choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. 
Pieniądze można wymienić w bankach 
i kantorach oraz hotelach. Zalecamy zabranie 
banknotów w dobrym stanie: w krajach Azji 
Pd.-Wsch. nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kan-
tory i banki odmawiają ich wymiany. W przy-
padku dolarów amerykańskich należy zwrócić 
uwagę, żeby były to banknoty najnowszych 
emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).

Telefony
Zalecamy sprawdzenie u swojego opera-
tora telefonii komórkowej czy roaming 
na Wietnam jest standardowo włączony. 

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. 7 USD, woda w sklepie - ok. 
0,5 USD, piwo - ok. 1 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 prosi-
my sprawdzać na R.pl/rozklady.

Tutaj zawsze dopisuje piękna pogoda! Udany wypoczynek 
zapewnią kameralne i komfortowe hotele oraz przyjazna 
atmosfera. Wycieczki lokalne pozwolą odkryć tysiącletnie 
świątynie, wspaniałe wydmy, urokliwe wioski rybackie oraz 
pozwolą poczuć smak prawdziwej egzotyki. Wyśmienite 
jedzenie, soczyste i świeże owoce dopełnią przyjemności. 
Zapraszamy do Mui Ne i na wyspę Phu Quoc.

Sajgon
Phu Quoc

Laos

Chiny

Birma

Tajlandia

Kambodża
Nha Trang

Mui Ne

WIETNAM
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Azja
Wietnam
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Wietnam, to tętniący życiem Sajgon z mieszanką 
niepowtarzalnego klimatu azjatyckiej metropolii 
i francuskiej architektury, nazywany „Paryżem 
Orientu”. Wietnam, to także wzgórze Takou, 
zapierające dech w piersiach widoki i możliwość 
zapalenia kadzidełka przed największym w tym 
kraju leżącym Buddą. To wszystko chcę Państwu 
pokazać.

Małgorzata Marszałek
Rezydent Rainbow

Wycieczki fakultatywne z regionu Mui Ne

Wyprawa na Wzgórze Takou
Wyruszymy do wzgórza Takou w Ham Thuan położonego około 
30 km od Phan Thiet. Kolejką linową dostaniemy się na szczyt 
wzgórza porośniętego bujnym lasem tropikalnym, gdzie oprócz 
dzikiej przyrody znajdują się malownicze budowle buddyjskiej 
Świątyni Linh Son, w tym brama świątynna, główny dziedziniec 
oraz imponująca grupa posągów Buddy. W kompleksie znajduje 
się największy w Wietnamie posąg leżącego Buddy - mierzy aż 
49 metrów. W drodze powrotnej wizyta na plantacji smoczych 
owoców (pitaja) oraz w świątyni hinduistycznej Poshanu Cham, 
pochodzącej z VIII wieku. Cena ok. 45 USD/os.

Sajgon - dolina Mekongu (2 dni)
Sajgon – najsłynniejsze miasto w kraju, żyjące swoim wielkomiej-
skim rytmem. W trakcie wycieczki zobaczymy stare miasto: ka-
tedra Notre Dame, okazały budynek poczty głównej, Pałac Zjed-
noczenia, Ratusz, Opera oraz muzeum pozostałości wojennych. 
W drodze powrotnej pojedziemy na bazar Ben Thanh. W ciągu 
dnia zapewniony będzie obiad, a wieczorem kolacja.
Delta Mekongu – drugiego dnia w godzinach porannych wyje-
dziemy do Cai Be nad Mekongiem. Tam rejs po wodach rzeki, 
wizyta w lokalnej wiosce, w której odwiedzimy fabrykę cukierków 
kokosowych i posmakujemy egzotycznych owoców. Do wąskich 
zakamarków wpłyniemy sampanami. W ciągu dnia obiad na 
Mekongu, a wieczorem kolacja w Sajgonie. Cena ok. 240 USD/os.

Azja
Wietnam
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Delta Mekongu

Takou
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Wycieczka jeepami
Zaczniemy od wizyty w malowniczym Strumyku Wróżek, gdzie 
będziemy podziwiać wielobarwny kanion, tropikalną roślinność 
i ciekawe formacje z piasku, wyrzeźbione przez wodę. Następ-
nie przejedziemy do wioski rybackiej Mui Ne, w której cumują 
dziesiątki mniejszych i większych łodzi rybackich wracających 
z połowów. Z wioski wyruszymy w kierunku słynnych białych 
wydm oraz białego jeziora, pokonując malowniczą trasę wzdłuż 
wybrzeża. Na wydmach będzie czas na spacer na szczyt piasz-
czystych pagórków, relaks lub przejażdżkę quad’ami (dodadkowo 
płatne ok. 600 tys. VND). W drodze powrotnej zatrzymamy się 
przy czerwonych wydmach. To idealne miejsce na podziwianie 
zachodów słońca lub szalone zjazdy po piasku na plastikowych 
podkładkach. Cena ok. 45 USD/os.

Inscenizacja Fishermen Show
Fishermen Show to unikalne widowisko taneczne ukazujące nam 
historię i życie codzienne tutejszych mieszkańców. Ten wyjątkowy 
wieczór rozpoczniemy od kolacji w jednej z restauracji w cen-
trum Mui Ne, a następnie udamy się do nowo wybudowanego 
teatru. Niezwykle utalentowani tancerze przedstawią nam m.in. 
tradycyjny połów ryb, zbieranie soli morskiej, a także życie i kulty 
religijne mniejszości czamskiej. Inscenizacja jest niespotykaną 
nigdzie indziej w Wietnamie kombinacją tańca nowoczesnego, 
tradycyjnej muzyki i efektów specjalnych. Cena ok. 45 USD/os.

Wycieczki fakultatywne z wyspy Phu Quoc

Rejs do Zatoki Tajlandzkiej
Półdniowy rejs po wodach Zatoki Tajlandzkiej, któremu towarzy-
szyć będą niezapomniane widoki, a także wspaniałe wrażenia. 
Rejs rozpocznie się wypłynięciem z laguny Sarita, gdzie załoga 
poczęstuje Państwa drinkiem powitalnym. Profesjonalna załoga, 
wysoce niezawodny sprzęt pozwoli Państwu spędzić niezapo-
mniany czas w komfortowych warunkach na wodach Morza Po-
łudniowego. Zatrzymamy się na wędkowanie, nurkowanie z rurką 
i relaks na tarasie słonecznym. Na pokładzie podany zostanie 
lunch w formie bufetu ze świeżymi i pysznymi przysmakami. 
Rejs zakończy się ok 15:00. Cena ok. 130 USD/os.

Podwodna przygoda i lokalne specjały
Chcesz zobaczyć podwodny świat, ale boisz się zanurkować? 
Zapraszamy na podwodny spacer w  hełmach Sea Trek! Sea 
Trek to technologia pozwalająca zejść pod wodę w specjalnie 
przystosowanych do tego celu hełmach, które umożliwiają od-
dychanie pod wodą bez sprzętu nurkowego. Odbędziemy spa-
cer na głębokości ok. 5-6 metrów, w trakcie którego będziemy 
mieli okazję podziwiać podwodną florę i faunę archipelagu An 
Thoi (czas spędzony pod wodą – ok. 15-20 minut). Następnie 
zatrzymamy się na pocztówkowej plaży Sao, gdzie będzie czas 
na kąpiel w turkusowych wodach Zatoki Tajlandzkiej i na lunch 
w lokalnej restauracji (w cenie). Podczas wycieczki odwiedzimy 

także perłową fermę, plantację pieprzu oraz winiarnię. Cena ok. 
84-145 USD/os. (w zależności od ilości chętnych).

Tam, gdzie pieprz rośnie - Phu Quoc z przejazdem kolejką linową
Podczas tej wycieczki poznamy kultowe atrakcje największej wy-
spy Wietnamu – rajskiej Phu Quoc. Phu Quoc to wyspa poławiaczy 
pereł – będziemy mieli okazję zapoznać się z procesem ich pozy-
skiwania na perłowej fermie. Przejedziemy też nowo otwartą, naj-
dłuższą kolejką linową na świecie na Hon Thom, nazywaną również 
“Wyspą Ananasów”. Widoki, jakie zobaczymy podczas przejazdu 
zapierają dech w piersiach! Czas wolny na plażowanie i lunch (wli-
czony w cenę). Następnie wrócimy na Phu Quoc, gdzie zapoznamy 
się z historią wojny wietnamskiej podczas wizyty w amerykańskim 
więzieniu wojskowym Phu Quoc Prison, w którym przetrzymywa-
no od 32 000 do 40 000 przestępców politycznych oraz jeńców 
z Wietkongu. Naszym kolejnym celem będzie pagoda Ho Quoc – 
typowy przykład buddyjskiej architektury sakralnej. Zwieńczeniem 
wycieczki będzie wizyta „tam, gdzie pieprz rośnie”, czyli na fermie 
tej popularnej przyprawy, z której upraw słynie wyspa. Cena ok. 
37-85 USD/os. (w zależności od ilości osób).

Dla aktywnych

Sporty wodne w Wietnamie
Całe wybrzeże w regionie Mui Ne oraz Phan Thiet to idealnie miej-
sce dla miłośników wodnego szaleństwa. To wprost rewelacyjne 
warunki dla kitesurferów oraz widsurferów.

Z dziećmi

Tropical Minigolf
Zlokalizowany jest w turystycznym centrum Mui Ne. To idealnie 
miejsce na popołudniowy wypad, mini-golf jest bowiem spor-
tem dla każdego. Na spragnionych czeka również bar serwujący 
przepyszne drinki.

Przyroda

Spacer w Bajecznym Kanionie
Malowniczy i kolorowy kanion, wyrzeźbiony przez wodę i erozję. 
Trasa wiedzie wąską rzeczką, a ukoronowaniem spaceru jest od-
poczynek przy niewielkim wodospadzie.

Kuchnia

Kuchnia wietnamska
Tradycyjne potrawy przypominają dania kuchni chińskiej, ze wzglę-
du na duży wpływ tej kultury. Głównym składnikiem wielu dań 
jest sos rybny. Bardzo popularne są: nem (farsz zawijany w jadalny 
papier ryżowy), Pho (zupa, rodzaj rosołu z makaronem i dodatka-
mi) oraz wiele innych przepysznych potraw. W miejscowościach 
nadmorskich królują wyśmienite świeże ryby i owoce morza.

Relaks

Doi Cat Mui Ne
Piękna, piaszczysta plaża, która ciągnie się na długość kilkunastu 
kilometrów. Słynie z różnokolorowego piasku, który sprawia, że 
jest to wprost wymarzone miejsce na zrobienie zjawiskowych 
zdjęć.

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

WietnamAzja

Sajgon
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Położenie
Zadbany, 5-gwiazdkowy kompleks położony w  tropikalnym 
ogrodzie, w turystycznym nadmorskim kurorcie Mui Ne (połu-
dnie Wietnamu) nad Morzem Południowochińskim. Miejscowość 
znana jest z pięknych, piaszczystych plaż i przyciąga miłośników 
windsurfingu i kitesurfingu. Oprócz tego niedaleko znajduje się 
klimatyczna wioska rybacka, zachwycające wydmy i kanion. Do 
centrum Phan Thiet ok. 10 km.
Plaża
Piaszczysta, szeroka plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. 
Leżaki i parasole - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z budynku głównego i willi. Recepcja, basen 
odkryty (leżaki i parasole - w cenie), jacuzzi, biblioteka, parking 
dla gości hotelowych oraz restauracja główna serwująca dania 
kuchni azjatyckiej, 2 bary, w tym jeden przy basenie, gdzie za 
opłatą można nabyć przekąski oraz koktajle. Informujemy rów-
nież, że podczas meldunku koniecznym jest uiszczenie depozytu 
w wysokości 50 USD/pokój/dzień.
Pokoje
Nasi goście kwaterowani są w nowoczesnych i przestronnych po-
kojach typu deluxe (zlokalizowanych w budynku głównym), które 
wyposażone są w telewizory LCD, łazienkę (wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów), serwis do kawy i herbaty, bezpłatną klima-
tyzację, telefon oraz bezpłatny sejf, a także balkon. 
Na zapytanie dostępne są również pokoje premier - o takim sa-
mym standardzie, ale bez balkonów.
Wyżywienie
Śniadania (6:30-10:00) w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogaty program rozrywek od bezpłatnej siłowni 
czynnej całą dobę, po zajęcia jogi i lekcje gotowania za opłatą. 
W obiekcie znajduje się też centrum Spa czynne w godzinach 
9:00-22:00 (zabiegi dodatkowo płatne, sauna bezpłatnie) oraz 
wypożyczalnia rowerów (bezpłatnie). Przy hotelu znajduje się 
prywatna szkoła sportów wodnych (płatna dodatkowo).

Internet
Na terenie całego hotelu intrnet Wi-Fi - bezpłatny.
www.mui-ne.anantara.com

Przy plaży Royal We dwoje

Luksusowy hotel spełniający oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Główne atuty hotelu to przestronne, wygodne pokoje, 
bajeczna plaża oraz położenie w samym centrum Mui Ne.

Anantara Mui Ne – Mui Ne 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

CENA OD

7799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 8670 15649

Grudzień od 7799 14699

Styczeń od 9099 15999

Luty od 8420 15570

Marzec od 8549 15949

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6999 

Kategoria lokalna: *****

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni



259

WietnamAzja

Przy plaży We dwoje

Nowoczesny, stylowy hotel ceniony przez Klientów ze względu na piękną plażę, znakomitą, różnorodną kuchnię oraz nowoczesne, ciekawie 
zaaranżowane pokoje.

Położenie
Rozległy kompleks hotelowy otoczony pięknym, bujnym ogro-
dem, znajduje się w Mui Ne, miejscowości, która słynie z pięknych 
plaż i jest idealnym miejscem dla miłośników windsurfingu oraz 
kitesurfingu. Najbliższe bary, sklepy i restauracje znajdują się 
w odległości ok. 1 km, a centrum Phan Thiet ok. 10 km od hotelu.
Plaża
Piękna, piaszczysta plaża znajduje się tuż przy hotelu. Leżaki 
i parasole - w cenie.
Do dyspozycji gości
Rozległy kompleks hotelowy otwarty w 2012 r. Całodobowa 
recepcja, duży, zadbany ogród, 2 baseny odkryte oraz brodzik 
dla dzieci (leżaki i parasole przy basenie w cenie), sklep z pa-
miątkami, główna restauracja, bar przy basenie (szeroki wybór 
dodatkowo płatnych przekąsek oraz koktajli, czynny w godz. 
9:00-18:00), mini kino (dodatkowo płatne), pralnia (usługi za 
dodatkową opłatą), biblioteka, parking oraz sala konferencyjna.
Pokoje
Zakwaterowanie w przestronnych pokojach typu standard z wi-
dokiem na morze, basen lub ogród. Pokoje wyposażone są w te-
lewizory LCD, TV-sat, bezpłatny sejf, dodatkowo płatny mini-bar, 
serwis do kawy i herbaty, łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka 
do włosów), bezpłatną, indywidualnie sterowaną klimatyzację 
oraz telefon.
Wyżywienie
Śniadania (7:00-10:00) w formie bogatego bufetu (dania kuchni 
wietnamskiej i międzynarodowej).
Program sportowy i animacyjny
Bezpłatna siłownia, a za dodatkową opłatą sauna. Ponadto po-
kazy filmów dla dzieci i dorosłych w mini kinie oraz klub kara-
oke (piosenki wietnamskie, angielskie i inne) urozmaicą pobyt 
w hotelu. Obiekt posiada centrum spa (czynne w godz. 8:00-
22:00, zabiegi dodatkowo płatne, szczegółowy cennik dostępny 
w recepcji). W hotelu istnieje również możliwość wypożyczenia 
roweru bez dodatkowych opłat.
Internet
Na terenie całego hotelu internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.thecliffresort.com.vn

The Cliff Resort & Residence – Mui Ne +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

CENA OD

5520 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 6230 11749

Grudzień od 5520 10899

Styczeń od 6720 12049

Luty od 6049 11649

Marzec od 5999 11699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5930 

Kategoria lokalna: ****

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony jest tuż przy plaży w samym sercu miejscowości 
Mui Ne, która słynie z dobrych warunków do uprawiania widn-
surfingu oraz kitesurfingu. Przy hotelu znajduje się wiele sklepów 
z pamiątkami oraz restauracje serwujące lokalne potrawy.
Plaża
Piaszczysta, szeroka plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu. 
Leżaki i parasole - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja „Hippocampe” (czynna 
w godz. 07:00-22:00), bar „Ocean” zlokalizowany na dachu ho-
telu (czynny w godz. 16:00-0:00), „Seahorse” bistro znajdujące 
się w ogrodzie (czynne w godz. 10:00-22:00), bar przy basenie 
„Non La” (czynny w godz. 07:00-23:00), taras słoneczny, basen 
typu infinity, ogród, sale konferencyjne, parking. Dodatkowo płat-
ne: opieka nad dzieckiem, pralnia, prasowanie.
Pokoje
Wszystkie pokoje klimatyzowane, z łazienką (suszarka do wło-
sów, szlafroki, klapki), TV-Sat, bezpłatnym sejfem, minibarem 
(płatny dodatkowo), zestawem do parzenia kawy i herbaty oraz 
balkonem/tarasem. Łóżeczko dla dziecka - na życzenie. W ofercie 
dostępne są pokoje Deluxe (ok. 38 m2), lub pokoje wyższej kate-
gorii w przypadku braku dostępności.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Za opłatą możliwość zakupienia do-
datkowych posiłków w restauracji hotelowej.
Program sportowy i animacyjny
Centrum fitness, bilard, kort tenisowy, wypożyczalnia rowe-
rów. Płatne dodatkowo: sporty wodne (np. wind surfing & kite 
surfing), centrum SPA (różnego rodzaju zabiegi oraz masaże), 
karaoke.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie obiektu.
www.seahorsemuine.com/our-resort

Przy plaży Fit & Fun Royal

Rozległy basen typu infinity z widokiem na morze, lokalizacja przy samej plaży oraz komfortowo wyposażone pokoje zapewnią zarówno 
błogi wypoczynek jak i aktywny relaks!

Seahorse Resort & SPA – Mui Ne 

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

5699 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 6420 12070

Grudzień od 5699 11199

Styczeń od 6699 12370

Luty od 6249 11949

Marzec od 6199 11999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6020 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 6020 

Kategoria lokalna: ****

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Położenie
Stylowy, 4-gwiazdkowy hotel otoczony bujnym tropikalnym 
ogrodem, znajduje się w zachodniej części kurortu Mui Ne. Miej-
scowość słynie z bajecznych piaszczystych plaż ciągnących się 
przez kilkanaście kilometrów. Obiekt znajduje się ok. 2,5 km od 
wioski rybackiej oraz w bliskiej odległości od czerwonych wydm 
- głównej atrakcji Mui Ne. W pobliżu znajduje sie kilka sklepów 
i restauracji.
Plaża
Piaszczysta, prywatna plaża mieści się tuż przy hotelu. Leżaki 
i parasole - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel został otwarty w 2004 r. Recepcja 24 - godz., winda, duży 
zewnętrzny basen z jacuzzi (bezpłatne leżaki i parasole), restau-
racja główna, bar (przekąski i napoje dodatkowo płatne), plac 
zabaw dla dzieci, bezpłatna siłownia oraz sala fitness, spa (zabie-
gi dodatkowo płatne), bezpłatny wynajem rowerów, dodatkowo 
płatna pralnia, kilka kortów (tennis, piłka nożna, badminton), 
bilard, pokój gier, sklep z pamiątkami, bankomat, punkt wymia-
ny walut. Hotel akceptuje karty VISA i MasterCard. Ponadto do 
centrum Mui Ne kursują bezpłatne busy hotelowe.
Pokoje
Zakwaterowanie w przestronnych pokojach typu superior (pow. 
ok. 30 m2). Pokoje wyposażone są w TV-sat, bezpłatny sejf, 
dodatkowo płatny mini-bar, serwis do kawy i herbaty, łazienkę 
(wanna lub prysznic, suszarka do włosów), bezpłatną klimaty-
zację oraz telefon.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w restauracji hotelowej w formie boga-
tego bufetu. Możliwość dopłaty do All Inclusive: śniadania, a la 
carte lunch, popołudniowe przekąski, kolacje, bufet barbecue, 
nielimitowany dostęp do posiłków, przekąsek i napoi alkoholo-
wych oraz bezalkoholowych (piwo, wino, koktajle, soki), mini 
bar uzupełniany 1 raz dziennie. Raz dziennie istnieje możliwość 
skorzystania z różnorodnych zabiegów, m.in. peeling całego 
ciała, różne rodzaje masaży, ziołowa łaźnia parowa, sauna (max. 
60 min/dziennie). Do dyspozycji gości także obiekty sportowe 
oraz centrum fitness.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogaty wybór rozrywek. Oprócz kilku boisk spor-
towych, bezpłatnej siłowni i  fitness, tai chi oraz yogi można 
skorzystać także za dodatkową opłatą z lekcji gotowania albo 
zrelaksować się w hotelowym spa.
Internet
Na terenie całego obiektu oraz w pokojach internet Wi-Fi - bez-
płatny.
www.pandanusresort.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun

Fantastyczny hotel, który zachwyca bujnym ogrodem oraz niezwykle rozbudowaną infrastrukturą. Szeroki wybór aktywności fizycznych 
i rozrywek nie pozwoli nudzić się podczas pobytu. Polecamy wymagającym Klientom.

Pandanus Resort – Mui Ne 

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 6299 11870

Grudzień od 5570 10999

Styczeń od 6549 12099

Luty od 6099 11699

Marzec od 6049 11799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4649 

Dopłata do All Inclusive od 4400 

CENA OD

5570 zł

Kategoria lokalna: ****

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Wysokiej klasy, zlokalizowany przy samej plaży hotel, położo-
ny jest w południowo-wschodniej części Wietnamu, w Mui Ne 
- miejscowości znanej z długich, piaszczystych plaż oraz przycią-
gającej amatorów windsurfingu i kitesurfingu. W odległości ok. 
2 km znajdują się liczne sklepy z pamiątkami, restauracje i bary, 
a dystans ok. 4 km dzieli obiekt od atrakcji turystycznej - Wież 
Czamów (Po Shanu).
Plaża
Hotel oferuje prywatną, piaszczystą plażę. Leżaki i parasole na 
plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja Tansy, Sky Bar, bar przy base-
nie, taras, ogród, basen, sala konferencyjna, parking, sala fitness. 
Dodatkowo płatne: pralnia, prasowanie, opieka medyczna, SPA, 
sklep z pamiątkami, centrum sportów wodnych. Dla dzieci – mi-
niklub, plac zabaw.
Pokoje
Hotel dysponuje łącznie elegancko urządzonymi 52 pokojami róż-
nego typu. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV-sat, telefon, 
bezpłatną klimatyzację, łazienkę (prysznic/wanna, suszarka do 
włosów, zestaw kosmetyków), dodatkowo płatny minibar, balkon 
lub taras. W ofercie znajdują się pokoje Aroma Village z widokiem 
na ogród (lub wyższej kategorii w przypadku braku dostępności).
Wyżywienie
W cenie - śniadania. Klienci za dodatkową opłatą mogą skoszto-
wać wyśmienitych dań kuchni wietnamskiej oraz międzynarodo-
wej w restauracji Tansy (6:00-22:00), a także wypić egzotyczny 
koktajl w sky barze, z którego roztacza się malowniczy, panora-
miczny widok na morze.
Program sportowy i animacyjny
Centrum fitness, bilard – bezpłatne. Na terenie hotelu znajduje się 
również centrum SPA oraz centrum sportów wodnych (dodatko-
wo płatne). Dla dzieci – miniklub, plac zabaw.
Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi.
www.aromabeachresort.com.vn

Przy plaży We dwoje

Hotel Aroma Beach Resort polecamy Klientom, którzy cenią sobie elegancki wystrój pokoi, spokojne otoczenie i wysoki standard obsługi. 
Dodatkowo sky bar zlokalizowany na najwyższym piętrze obiektu to gwarancja na spędzenie relaksujących chwil z panoramicznym 
widokiem na morze i egzotyczną roślinność.

Aroma Beach Resort – Mui Ne 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

CENA OD

5420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 6120 11570

Grudzień od 5420 10730

Styczeń od 6299 11699

Luty od 5949 11449

Marzec od 5870 11499

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6149 

Kategoria lokalna: ****

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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WietnamAzja

Położenie
Wygodny i stylowy hotel zlokalizowany w cichej i spokojnej czę-
ści Mui Ne, turystycznego resortu słynącego z piaszczystych plaż 
i wielu atrakcji przyrodniczych. Obiekt położony jest w rozległym 
i dobrze utrzymanym ogrodzie na terenie obejmującym obszar 
ok. 2 ha. Od lotniska w Sajgonie hotel dzieli dystans ok. 200 km. 
Przy hotelu znajduje się restauracja, sklep i bankomat.
Plaża
Hotel znajduje się tuż przy pięknej, piaszczystej, prywatnej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, restauracja serwująca dania kuchni lokal-
nej i międzynarodowej, bar, basen, brodzik dla dzieci, bezpłatne 
parasole przeciwsłoneczne i leżaki. Ponadto w hotelu znajduje 
się sala fitness, bilard (bezpłatny), wypożyczalnia rowerów (bez-
płatne pierwsze dwie godziny), kantor wymiany walut, sklep 
z pamiątkami, pralnia, przechowalnia bagażu. Hotel dysponuje 
także centrum konferencyjnym i bankietowym oraz centrum SPA.
Pokoje
W hotelu znajduje się 80 przestronnie i stylowo urządzonych 
pokoi różnego typu. Naszym gościom proponujemy pokoje typu 
Deluxe z widokiem na ogród (ok. 36 m2). W przypadku braku 
dostępności Klienci otrzymają pokój wyższej kategorii. Wszystkie 
pokoje są 2 - osobowe (możliwość 1 dostawki) z łazienką i wc. 
W każdym pokoju klimatyzacja (bezpłatna), TV-sat, mini-bar (ko-
rzystanie - dodatkowo płatne), sejf (bezpłatny), telefon, suszarka 
do włosów oraz zestaw do parzenia kawy lub herbaty.
Wyżywienie
W cenie zawarte są śniadania. Poza tym goście mogą za dodat-
kową opłatą zjeść smaczne posiłki w restauracji lub napić się 
egzotycznych drinków w barze.
Program sportowy i animacyjny
W hotelu za dodatkową opłatą Klienci mogą odprężyć się w cen-
trum SPA. Z kolei, goście nastawieni na bardziej aktywny wypo-
czynek mogą wypożyczyć rower i zwiedzić okolicę, skorzystać 
z siłowni, bądź dla rozrywki zagrać w bilard. Dodatkowo na plaży 
organizowane są seanse filmowe na świeżym powietrzu.

Internet
W lobby hotelowym i wszystkich pokojach - bezpłatny internet 
Wi-Fi.
www.lotusmuineresort.com

Przy plaży We dwoje

Hotel zlokalizowany w malowniczym otoczeniu, w elegancko zaaranżowanym ogrodzie tuż przy plaży. Polecamy szczególnie osobom 
szukającym wypoczynku w relaksującym, cichym miejscu z łatwym dostępem do licznych lokalnych restauracji, barów i sklepów 
zlokalizowanych w centrum Mui Ne.

Lotus Mui Ne Resort – Mui Ne 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

CENA OD

5049 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 5699 10870

Grudzień od 5049 10049

Styczeń od 5670 10649

Luty od 5570 10799

Marzec od 5449 10770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5849 

Kategoria lokalna: ****

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Czterogwiazdkowy hotel, otoczony tropikalnym ogrodem, wy-
budowany w 2006 r. (renowację przechodził w 2008 roku), 
składający się z kilku 2-3-piętrowych budynków. Położony jest 
w Mui Ne, miejscowości znajdującej się w południowej części 
Wietnamu nad Morzem Południowochińskim, która gwarantuje 
piękne widoki, piaszczyste plaże i  jest idealnym miejscem do 
uprawiania widnsurfingu oraz kitesurfingu. W pobliżu znajduje 
się wiele sklepów, restauracji i barów. Do centrum Phan Thiet jest 
ok. 9 km. Taki sam dystans tylko w przeciwnym kierunku dzieli 
hotel od wioski rybackiej.
Plaża
Przy hotelu znajduje się piaszczysta plaża z łagodnym zejściem 
do morza. Leżaki i parasole - w cenie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja., duży basen odkryty (leżaki i parasole - 
w cenie), jacuzzi, 2-piętrowa restauracja główna, serwująca po-
trawy kuchni europejskiej i wietnamskiej, położona w centrum 
kompleksu z widokiem na morze; tropikalny bar oferujący egzo-
tyczne drinki i koktajle oraz bar przy basenie z przekąskami oraz 
napojami (wszystkie za dodatkową opłatą). Dodatkowo płatne: 
sklep z pamiątkami, sala konferencyjna. Hotel akceptuje karty 
kredytowe.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w komfortowych pokojach urzą-
dzonych w stylu kolonialnym. Część pokoi posiada prywatny 
balkon lub taras, bezpłatną, centralnie sterowaną klimatyzację, 
telefon, TV-sat, serwis do kawy i herbaty, bezpłatny sejf oraz 
dodatkowo płatny mini-bar.
Wyżywienie
Śniadania (7:00-9:30) serwowane w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje płatne dodatkowo pokazy gotowania w barze 
przy basenie (przy min. 6 uczestnikach) oraz różnego rodzaju 
atrakcje wieczorne, łącznie z muzyką na żywo. Oprócz tego go-
ście mogą zagrać w bilard, siatkówkę plażową, bądź udać się do 
centrum golfowego (dodatkowo płatne). Obiekt posiada centrum 
spa, gdzie można skorzystać sauny, a także wielu zabiegów, ta-

kich jak relaksujący tradycyjny tajski masaż lub masaż stóp (za-
biegi oraz sauna dodatkowo płatne). W niedalekiej odległości 
znajdują się 2 pola golfowe (18 dołków; dodatkowo płatne).
Internet
W lobby oraz pokojach internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.allezboo.com

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

Hotel jest propozycją dla osób chcących wypocząć w niedużym, kameralnym obiekcie. Utrzymany w kolonialnym stylu posiada duży basen 
oraz ładne pokoje. Położenie przy piaszczystej plaży, a także w pobliżu sklepów i restauracji to dodatkowy atut.

Allezboo Beach Resort & Spa – Mui Ne 

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

5449 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 6049 11499

Grudzień od 5449 10770

Styczeń od 6699 11999

Luty od 5899 11370

Marzec od 5820 11399

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6149 

Kategoria lokalna: ****

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Położenie
Hotel położony jest na prywatnym wzniesieniu i znajduje się w ci-
chej i spokojnej części Mui Ne, turystycznego resortu słynącego 
z piaszczystych plaż i wielu atrakcji przyrodniczych. Hotel składa 
się z 2 budynków, wybudowany został w 2006 r., a ostatnią re-
nowację przechodził na przełowmie 2014-2015 r. Do turystycznej 
części Mui Ne z restauracjami, barami i sklepami jest ok. 3 km; 
centrum miasta Phan Thiet znajduje się w odległości ok. 8 km od 
hotelu, a ciekawa wioska rybacka znajduję się ok. 12 km.
Plaża
Prywatna, piaszczysta i szeroka plaża o łagodnym zejściu do 
morza znajduje się tuż przy hotelu. Leżaki i parasole - w cenie.
Do dyspozycji gości
Bezpłatnie: otwarty basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi. Za do-
datkową opłatą usługi pralni, restauracja Panorama z pięknym 
widokiem (06:00-22:30), Laguna Bar oraz korzystanie z sali 
konferencyjnej. Z hotelu kursuje darmowy bus do centrum Mui 
Ne oraz do Phan Thiet (szczegóły w recepcji).
Pokoje
Zakwaterowanie w komfortowych i stylowych pokojach typu 
deluxe z widokiem na morze, wyposażonych w bezpłatną, indy-
widualnie sterowaną klimatyzację, telefon, suszarkę do włosów, 
TV-sat, bezpłatny sejf, mini-bar (dodatkowo płatny).
Wyżywienie
Śniadania (6:30-10:00) w formie bogatego i urozmaiconego bu-
fetu serwowane w restauracji hotelowej.
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości jest boisko do siatkówki plażowej, jacuzzi 
oraz kort tenisowy (bezpłatny w godzinach 06:00-17:00). Za do-
datkową opłatą: salon gier, bilard oraz liczne zabiegi pielęgnacyj-
ne i relaksacyjne w hotelowym centrum spa i salonie piękności.
Internet
W lobby oraz w pokojach - darmowy internet Wi-Fi.
www.romanaresort.com.vn

Przy plaży We dwoje

Spokojna okolica, malownicze widoki oraz piaszczysta plaża tuż przy hotelu sprawiają, że jest to idealny wybór na pełne relaksu wakacje.

Romana Resort & SPA – Mui Ne 

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

4870 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 5499 10520

Grudzień od 4870 9799

Styczeń od 5599 10520

Luty od 5399 10520

Marzec od 5249 10449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5849 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 5849 

Kategoria lokalna: ****

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel zlokalizowany w turystycznej części Mui Ne, w bezpośred-
nim sąsiedztwie licznych restauracji, barów i sklepików. Pomi-
mo bliskości atrakcji sam obiekt stanowi duży ogród tropikalny 
z wkomponowanymi budynkami, zapewniając tym samym kom-
fort wypoczynku.
Plaża
Wybrzeże w tym regionie charakteryzuje się łagodnym zejściem 
do morza oraz szeroką, piaszczystą plażą. Goście wypoczywać 
mogą na prywatnej plaży hotelowej z  leżakami i parasolami 
(bezpłatne).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, restauracja Strawy, bar East Cape, 
a także plac zabaw dla dzieci i siłownia. Na terenie obiektu 2 base-
ny, tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, kantor i sklepik z pa-
miątkami. Za dodatkową opłatą: pralnia, centrum SPA. W okolicy 
pole golfowe, a na plaży bogata oferta sportów wodnych.
Pokoje
Naszym Klientom oferujemy pokoje Deluxe Garden View (około 
32mkw) z łazienkami, klimatyzacją, wyposażone w telefon oraz 
TVSat, sejf (bezpłatny) i mini bar (płatny dodatkowo). Łóżeczko 
dla dziecka na potwierdzenie. (W przypadku braku dostępności 
pokoi Deluxe Garden View, Klientom zostanie przydzielony pokój 
wyższej kategorii).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu serwowane w hotelowej restauracji 
Strawy. Restauracja posiada również ofertę a la carte ze specja-
łami kuchni wietnamskiej, w godzinach 7:00-22:00 (płatna do-
datkowo). Każdej soboty serwowane są grillowane owoce morza 
(płatne dodatkowo). Na terenie obiektu funkcjonuje East Cape 
Bar & Lounge zapewniający napoje alkoholowe, bezalkoholowe 
i tropikalne koktajle w otoczeniu pięknych widoków (płatne do-
datkowo).
Program sportowy i animacyjny
Codziennie w godzinach 7:00-8:00 organizowane są zajęcia jogi 
w Ogrodzie Zen na terenie kompleksu (udział w zajęciach płatny 
dodatkowo). Za opłatą klienci mogą także korzystać z szerokiego 
wachlarza usług hotelowego SPA: sauny, masaży (tajski, balij-

ski, chiński), a także zabiegów na twarz i ciało. Ta część kurortu 
Mui Ne przyciąga także rzeszę amatorów kite surfingu i innych 
sportów wodnych dostępnych na plaży (oferta zewnętrzna, do-
datkowo płatna).
Internet
WiFi na terenie całego obiektu oraz w pokojach gratis.
www.bamboovillageresortvn.com

Przy plaży We dwoje

Bamboo Village Beach Resort & SPA to świetny wybór dla osób szukających odpoczynku przy jednoczesnym zakwaterowaniu w samym 
sercu miejscowości. Hotel gwarantuje wysoki standard zakwaterowania, a formuła wyżywienia oparta na śniadaniach umożliwia 
próbowanie lokalnych przysmaków.

Bamboo Village Beach Resort & SPA – Mui Ne 

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 6449 12099

Grudzień od 5820 11399

Styczeń od 6949 12799

Luty od 6270 11999

Marzec od 6199 11999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6520 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 6520 

CENA OD

5820 zł

Kategoria lokalna: ****

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Położenie
Dobrej klasy hotel zlokalizowany w zachodniej części kurortu Mui 
Ne, miejscowości która słynie z bajecznych, piaszczystych plaż 
ciągnących się przez kilkanaście kilometrów. Obiekt położony 
jest w pobliżu czerwonych wydm (ok. 3 km), a od wioski rybac-
kiej – atrakcji Mui Ne obiekt dzieli około 30 minut spacerem. Do 
centrum Mui Ne ok. 10 km, a do najbliższych sklepów ok. 1,5 km. 
W 2019 roku do użytku oddany został nowy budynek.
Plaża
Obiekt znajduje się przy szerokiej, piaszczystej, prywatnej plaży. 
Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja główna, restauracja przy plaży oraz bar 
przy basenie, basen o powierzchni ponad 600 m2 z bezpłatnymi 
parasolami i leżakami rozłożonymi wokół. W hotelu znajduje się 
także centrum konferencyjne, SPA, punkt wymiany walut, sklep 
z upominkami, sporty wodne na plaży oraz pralnia (płatne do-
datkowo). Dla dzieci: plac zabaw. Ponadto z hotelu do centrum 
Mui Ne kursują bezpłatne busy hotelowe.
Pokoje
W hotelu znajduje się ponad 100 pokoi. Naszym gościom oferu-
jemy pokoje typu Superior oraz Deluxe (przydzielane w ramach 
dostępności) o powierzchni około 37m2. Wszystkie 2-osobowe 
pokoje (z możliwością 1 dostawki) wyposażone są w balkon, indy-
widualnie sterowaną klimatyzację (w cenie), telewizor z płaskim 
ekranem, mini-bar (korzystanie dodatkowo płatne), serwis do 
parzenia kawy i herbaty, telefon oraz sejf. W pokoju znajduje się 
przestronna łazienka (WC, wanna lub prysznic, suszarka). Goście 
mają także dostęp do internetu Wi-Fi (bezpłatnie).
Wyżywienie
Cena zawiera śniadania. Istnieje możliwość dopłaty do obiadoko-
lacji lub do pełnego wyżywienia (obiadu i kolacji). Do dyspozycji 
gości restauracja główna w której serwowane są smaczne po-
trawy kuchni wietnamskiej i międzynarodowej, restauracja przy 
plaży kusząca owocami morza oraz bar przy basenie, w którym 
goście mogą napić się egzotycznych drinków.

Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajduje się kort tenisowy. Do dyspozycji 
Klientów pozostaje także centrum SPA, gdzie goście mogą się 
odprężyć (płatne dodatkowo). Dodatkowo na plaży znajduje się 
centrum sportów wodnych, a spragnionych rozrywki hotel za-
prasza na karaoke (udział płatny około 200 000 VND za godzinę 
czyli około 10 USD za godzinę).
Internet
Bezpłatny internet WI-FI na terenie całego obiektu.
www.muinebayresort.com/en/

Przy plaży We dwoje

Komfortowy hotel położony w harmonijnym otoczeniu polecamy osobom ceniącym sobie dobry standard świadczonych usług 
w niewygórowanej cenie. To także idealna propozycja dla osób aktywnych, ze względu na świetne warunki do uprawiania surfingu.

Muine Bay Resort – Mui Ne 

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 5599 10699

Grudzień od 4949 9949

Styczeń od 5599 10520

Luty od 5470 10649

Marzec od 5349 10599

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6020 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 5949 

Dopłata do HB od 780 

CENA OD

4949 zł

Kategoria lokalna: ****

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Obiekt położony jest w samym centrum kurortu Mui Ne, ok. 13 km 
od centrum Phan Thiet. Budynek główny otoczony jest ogrodem 
z palmami kokosowymi. Kurort zlokalizowany jest w południowej 
części Wietnamu i znany jest z zapierających dech w piersiach 
widoków oraz piaszczystych plaż ciągnących się przez 15 km. 
W niedalekiej odległości wioska rybacka (ok. 8 km), restauracje 
oraz lokalne knajpki.
Plaża
Przy hotelu znajduje się piaszczysta plaża (zejście po schodkach), 
której szerokość zależy od przypływów i odpływów (brak leżaków 
i parasoli na plaży).
Do dyspozycji gości
Hotel został wybudowany w 2008 r. Całodobowa recepcja, basen 
oraz jacuzzi, bezpłatne leżaki i parasole przy basenie. Restauracja 
główna (6:30-22:00), coffee bar w ogrodzie (napoje dodatkowo 
płatne) połączony z czytelnią oraz bar z widokiem na basen i pla-
żę (koktajle i przekąski dodatkowo płatne). Za dodatkową opłatą 
sauna, możliwość skorzystania z pralni lub opiekunki dla dzieci 
(na zapytanie). Hotel akceptuje karty kredytowe.
Pokoje
Hotel dysponuje 95 klimatycznymi pokojami typu superior (pow. 
ok. 24 m2), zlokalizowanymi w 2 budynkach, które wyposażo-
ne są w bezpłatną, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV 
z międzynarodowymi kanałami, łazienkę (wanna lub prysznic), 
telefon, serwis do kawy i herbaty, mini-bar (dodatkowo płatny), 
bezpłatny sejf, suszarkę do włosów. 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (6:30-10:00). Kuchnia azjatycka i mię-
dzynarodowa.
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą zrelaksować się podczas tradycyjnego azjatyckie-
go masażu (zabiegi dodatkowo płatne) oraz skorzystać z sauny 
(dodatkowo płatne).
Internet
Na terenie całego obiektu internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.novelaresort.vn

Przy plaży We dwoje

Skromny ale zadbany hotel z wygodnymi pokojami, gwarantuje udane wakacje w atrakcyjnej cenie.

Novela Mui Ne Resort – Mui Ne +

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

5099 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 5770 10999

Grudzień od 5099 10199

Styczeń od 5749 10770

Luty od 5620 10899

Marzec od 5520 10899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5799 

Cena za dziecko (2-6 lat) już od 5799 

Kategoria lokalna: ***

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Położenie
Kameralny, 3-gwiazdkowy obiekt położony w spokojnej części za-
toki Mui Ne nad morzem Południowochińskim, wśród tropikalnej 
roślinności. Mui Ne to nieduży kurort turystyczny znajdujący się 
na południu Wietnamu, charakteryzujący się długimi i piaszczy-
stymi plażami, które przyciągają miłośników windsurfingu i kite-
surfingu. W odległości ok. 3 km znajduje się wioska rybacka, a  ok. 
200 m dzieli hotel od od niewielkiego wąwózu ze strumykiem 
- określanym jako Strumyk Wróżek.W pobliżu znajdują się sklepy, 
restauracje, salony masażu.
Plaża
Piaszczysta, prywatna plaża usytuowana bezpośrednio przy ho-
telu. Leżaki i parasole - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Hotel został wybudowany w 2005 r., a ostatnią renowację prze-
szedł w grudniu 2014 r.
Całodobowa recepcja, 3 windy, basen odkryty z brodzikiem dla 
dzieci i bezpłatnym jacuzzi (7:00-23:00), leżaki i parasole - w ce-
nie, restauracja główna, restauracja a la carte (7:00-23:00) - do-
datkowo płatna, wymagana wcześniejsza rezerwacja, bar przy 
basenie (7:00-23:00) - napoje dodatkowo płatne, plac zabaw, 
sklep z pamiątkami oraz punkt wymiany walut. Hotel akceptuje 
karty kredytowe.
Pokoje
Hotel dysponuje łącznie 98 pokojami różnego typu dla max. 
3 osób. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV-sat, telefon, bez-
płatną klimatyzację, bezpłatny sejf, łazienkę (wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów), dodatkowo płatny minibar, serwis do kawy 
i herbaty. 
Pokoje typu superior - (pow. ok. 30 m2) - widok na ogród, nie 
posiadają balkonu. 
Pokoje typu deluxe - (pow. ok. 40 m2) - z widokiem na ogród, 
basen lub morze, wszystkie posiadają balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu serwowane w restauracji hotelowej.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego.

Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostepnych 
oraz kącik ze stanowiskiem komputerowym - również bezpłatny.
www.canaryresort.vn

Przy plaży We dwoje

Ekonomiczny hotel dla mniej wymagających Klientów, umożliwiający spędzenie egzotycznych wakacji w rozsądnej cenie. Wygodne pokoje, 
basen otoczony ogrodem oraz spokojna okolica zapewnią relaksujący wypoczynek.

Canary Beach Resort – Mui Ne 

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 5199 9999

Grudzień od 4699 9520

Styczeń od 5430 10249

Luty od 5120 10049

Marzec od 4970 9970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5370 

CENA OD

4699 zł

Kategoria lokalna: ***

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel położony w samym sercu głównego miasta Duong Dong 
na wyspie Phu Quoc. Jest to największa wietnamska tropikalna 
wyspa w Zatoce Tajlandzkiej, która słynie ze wspaniałych, wie-
lokilometrowych plaż. W pobliżu znajduje się wiele sklepów i re-
stauracji, a słynny targ nocny z różnorodnym, lokalnym jedzeniem 
znajduje się ok. 4 km od hotelu. (Transfer z Sajgonu na Phu Quoc 
i z powrotem obejmuje przelot samolotem oraz przejazd auto-
karem. Klienci ostatnią noc przed powrotem do Polski spędzają 
w Sajgonie.)
Plaża
Wąska, piaszczysta plaża znajduje się tuż przy hotelu. Leżaki 
i parasole na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 2 restauracje, 2 bary, 1 bar na dachu, basen 
typu infinity z widokiem na morze, taras słoneczny, ogród, 2 ba-
seny, sale konferencyjne, parking, siłownia. Dodatkowo płatne: 
pralnia, prasowanie. Dla dzieci: mini klub.
Pokoje
W hotelu znajduje się 252 elegancko zaaranżowanych pokoi. 
W  ofercie znajdują się pokoje standardowe z  widokiem na 
miasto, których wyposażenie obejmuje: łóżko typu king size 
lub dwa osobne łóżka, łazienkę (prysznic/wanna, suszarka do 
włosów, zestaw kosmetyków, szlafrok) TV-Sat, minibar (płatny 
dodatkowo), zestaw do parzenia kawy lub herbaty, balkon/taras, 
klimatyzację, sejf.
Wyżywienie
Śniadanie w formie bufetu serwowane w restauracji “Flow”. 
Dodatkowo za opłatą Klienci mogą skorzystać z hotelowych re-
stauracji oraz z baru “Liquid”, gdzie serwowane są napoje bezal-
koholowe i alkoholowe dostępne w godz. 11:00-22:00.
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą bezpłatnie skorzystać z dobrze wyposażonej si-
łowni, a za dodatkową opłatą zrelaksować się w centrum SPA 
“Waves” (bazującym na naturalnych kosmetykach) - sauna, róż-
nego rodzaju masaże i zabiegi na twarz i ciało, czynne w godz. 
10:00-21:00.

Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych w ho-
telu oraz pokojach.
www.shellsresort.com/

Przy plaży Royal We dwoje

Elegancki i nowoczesny hotel pięciogwiazdkowy położony tuż przy plaży to doskonały wybór dla osób ceniących sobie komfort oraz wysoki 
standard usług. Dodatkowym atutem jest położenie w centrum miasta Duong Dong z licznymi atrakcjami i bogatym życiem nocnym.

Seashells Resort Phu Quoc – Wyspa hu Quoc 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

CENA OD

6699 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 7470 13820

Grudzień od 6699 12870

Styczeń od 7599 13870

Luty od 7299 13699

Marzec od 7220 13730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7620 

Kategoria lokalna: *****

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Położenie
Hotel usytuowany jest na wschodnim wybrzeżu tropikalnej wyspy 
Phu Quoc, jedynie ok. 5 km od lotniska. Ciekawą atrakcją w po-
bliżu hotelu (ok. 1,5 km) jest Muzeum Coi Nguon, które przybliży 
odwiedzającym historię Wyspy. Dodatkowo w odległości około 
2,5 km znajduje się farma pereł Phu Quoc, gdzie m.in. orga-
nizowane są pokazy wydobywania pereł z muszli. W pobliżu 
znajduje się także kilka restauracji. (Transfer z Sajgonu na Phu 
Quoc i z powrotem obejmuje przelot samolotem oraz przejazd 
autokarem. Klienci ostatnią noc przed powrotem do Polski spę-
dzają w Sajgonie.)
Plaża
Prywatna, piaszczysta plaża znajduje się bezpośrednio przy ho-
telu. Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 3 restauracje, bar przy plaży, basen przy plaży (500m2), 
basen na piętrze (390m2), ogród, sala konferencyjna, parking.
Pokoje
Hotel dysponuje łącznie 166 pokojami różnego typu. W naszej 
ofercie znajdują się pokoje typu Deluxe z widokiem na ogród 
(w przypadku braku dostępności Klienci otrzymają pokój wyższej 
kategorii). Wszystkie pokoje wyposażone są w TV-sat, telefon, 
bezpłatną klimatyzację, bezpłatny sejf, łazienkę (prysznic/wanna, 
suszarka do włosów, zestaw kosmetyków, ręczniki), dodatkowo 
płatny minibar, serwis do kawy i herbaty oraz balkon/taras. Łó-
żeczko dla dziecka do 2 lat – bezpłatne.
Wyżywienie
W cenie śniadania w formie bogatego bufetu. Klienci mogą także 
za dodatkową opłatą skosztować wyśmienitych dań kuchni wiet-
namskiej lub międzynarodowej w wybranej restauracji (zlokalizo-
wane na plaży, przy basenie lub w budynku głównym).
Program sportowy i animacyjny
Zgodnie z programem (od listopada do marca) dla Klientów or-
ganizowane są zajęcia jogi (bezpłatne). Do dyspozycji Klientów 
także Centrum SPA Lotus – dodatkowo płatne.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.edenresort.com.vn

Przy plaży We dwoje

Doskonała lokalizacja hotelu - przy samej plaży, na pięknej wyspie Phu Quoc, pozwala cieszyć się spokojnym wypoczynkiem w otoczeniu 
zieleni tropikalnej roślinności.

Eden Resort Phu Quoc – Wyspa Phu Quoc 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

CENA OD

6499 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 6999 13049

Grudzień od 6499 12530

Styczeń od 7730 13749

Luty od 7049 13320

Marzec od 6899 13199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7130 

Kategoria lokalna: ****

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Przy plaży We dwoje

Amarin Resort & SPA – Wyspa Phu Quoc 

Położenie
Hotel jest położony w mieście Duong Dong na wyspie Phu Quoc, 
oddalony o 1,3 km od muzeum Coi Nguon, które przybliży od-
wiedzającym historię Wyspy i o 2,7 km od hodowli pereł, gdzie 
m.in. organizowane są pokazy wydobywania pereł z muszli. 
Odległość od międzynarodowego portu lotniczego Phu Quoc 
wynosi 3 km. W pobliżu znajdują się także sklepy i restauracje 
serwujące przysmaki lokalnej kuchni. (Transfer z Sajgonu na Phu 
Quoc i z powrotem obejmuje przelot samolotem oraz przejazd 
autokarem. Klienci ostatnią noc przed powrotem do Polski spę-
dzają w Sajgonie.)
Plaża
Piaszczysta plaża zlokalizowana jest bezpośrednio przy hotelu. 
Leżaki i parasole na plaży – bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, winda, restauracje Aroma (czynna w godz. 
06:00-21:30), Sense lobby lounge (czynne w godz. 06:00-22:00), 
bar przy basenie Sunset (czynne w godz. 10:00 do 23:00), ogród, 
1 basen, taras słoneczny. Dodatkowo płatne: wypożyczalnia sa-
mochodów, pralnia, prasowanie.
Pokoje
Hotel dysponuje łącznie 96 pokojami różnego typu. Naszym 
Klientom proponujemy pokoje Deluxe - pow. ok. 40 m2 (lub poko-
je wyższej kategorii w przypadku braku dostępności). Wszystkie 
pokoje wyposażone są w TV-Sat, telefon, bezpłatną klimatyzację, 
bezpłatny sejf, łazienkę (prysznic/wanna, suszarka do włosów, 
zestaw kosmetyków), dodatkowo płatny minibar, serwis do kawy 
i herbaty, bezpłatny Internet Wi-Fi. Wnętrza pokoi są utrzymane 
w odcieniach bieli i ciemnego brązu.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Dodatkowo Klienci za opła-
tą mogą udać się do jednej z restauracji hotelowych wybierając 
dania kuchni lokalnej lub międzynarodowej, a także wypić drin-
ka w barze. Dodatkowo przerwa kawowa (14:00-15:00) każdego 
dnia przy basenie (w cenie).
Program sportowy i animacyjny
Centrum fitness. Dla dzieci – miniklub. Dodatkowo płatne - strefa 
SPA (sauna, masaże, kąpiel błotna).

Internet
Wi-Fi jest dostępne w pomieszczeniach ogólnodostępnych i po-
kojach - bezpłatne.
www.amarinresort.com.vn

Zlokalizowany przy samej plaży hotel z nowocześnie wyposażonymi pokojami zapewni komfortowy wypoczynek dla całej rodziny, 
a pobliskie restauracje dostarczą urozmaiconych doznań smakowych wietnamskiej kuchni.

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 6999 12999

Grudzień od 6270 12149

Styczeń od 7299 13370

Luty od 6849 12949

Marzec od 6749 12949

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6849 

CENA OD

6270 zł

Kategoria lokalna: ****

10
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych

11
dni
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Fit & Fun We dwoje

Położenie
Hotel położony na zachodnim wybrzeżu urokliwej wyspy Phu 
Quoc, w mieście Duong Dong, ok. 7 km od lotniska. W niedalekim 
sąsiedztwie hotelu kilka restauracji i barów. Krótka przejażdżka 
taksówką lub spacer może zaprowadzić nas do Muzeum Coi Ngu-
on (ok. 2 km), które przybliży odwiedzającym historię Wyspy lub 
do farmy pereł Phu Quoc (ok. 2,5 km), gdzie m.in. organizowane 
są pokazy wydobywania pereł z muszli. (Transfer z Sajgonu na 
Phu Quoc i z powrotem obejmuje przelot samolotem oraz prze-
jazd autokarem. Klienci ostatnią noc przed powrotem do Polski 
spędzają w Sajgonie.)
Plaża
Piaszczysta, publiczna plaża ok. 600m od hotelu, dostępne leżaki 
– płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, winda, restauracja, sky bar (wieczorami 
zmieniający się w restaurację francuską), 2 bary (w tym 1 przy ba-
senie), basen (leżaki i parasole), taras słoneczny, przechowalnia 
bagażu, parking. Dodatkowo płatne: room service, punkt wymia-
ny walut, wypożyczalnia rowerów, pralnia, sklep z pamiątkami.
Pokoje
Hotel dysponuje przyjemnie urządzonymi pokojami różnego 
typu. W naszej ofercie znajdują się pokoje typu Deluxe z wi-
dokiem na ogród lub morze o pow. ok 28m2. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka do 
włosów, ręczniki), klimatyzację, TV-sat, telefon, minibar (kon-
sumpcja dodatkowo płatna), sejf, zestaw do przygotowywania 
kawy i herbaty oraz balkon/taras.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Za dodatkową opłatą możliwość 
skosztowania pysznych dań serwowanych w restauracji hotelo-
wej, a w barach na terenie hotelu goście mogą ugasić pragnienie 
orzeźwiającymi drinkami.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji. Do dyspozycji Klientów centrum 
fitness, siłownia, jacuzzi, sauna, a za dodatkową opłatą zabiegi 
i masaże w hotelowym Spa. Dla dzieci – mały plac zabaw.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu (także w po-
kojach).
www.brentaphuquoc.com

Hotel dysponuje świetną, chwaloną przez gości obsługą - jeśli dodamy do tego fantastyczne położenie zapewniające łatwy dostęp do 
najważniejszych atrakcji w mieście, uzyskamy idealne wietnamskie wakacje w przystępnej cenie.

Brenta Hotel Phu Quoc – Wyspa Phu Quoc 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: czwartki i niedziele

CENA OD

5470 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 12/13 dni. 12/13 dni

Listopad od 6099 11530

Grudzień od 5470 10799

Styczeń od 6099 11370

Luty od 5999 11530

Marzec od 5830 11420

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6349 

Kategoria lokalna: ***

10
dni

11
dni

Długość pobytu: 
10 lub 11 rozpoczętych dób hotelowych
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W programie: Ho Chi Minh City • partyzanckie tunele Cu Chi • delta Mekongu • relaks na plaży w Mui Ne lub na Wyspie Phu Quoc

Egzotyka Light – Wietnam 

Sajgon

Laos

Tajlandia

Kambodża

Cu Chi

Delta
Mekongu

WIETNAM

Mui Ne

Phu Quoc

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

13
dni

12
dni

lub
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs non stop) do Sajgonu.
 Dzień 2  Przylot samolotem czarterowym 
do Sajgonu. Odprawa wizowo-paszportowa 
i transfer do hotelu (doba hotelowa rozpoczyna 
się ok. godz. 14:00), odpoczynek po podróży. 
Wieczorem kolacja.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Miasta Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, Pałac 
Zjednoczenia, zabytkowa Poczta Główna, Ra-
tusz (wszystkie wymienione obiekty oglądamy 
z zewnątrz) oraz Muzeum Wojen Indochińskich 
(d. Muzeum Zbrodni Wojennych), pagoda Thien 
Hau i chińska dzielnica. W trakcie zwiedzania 
lunch. Po południu czas wolny na zakupy i sa-
modzielne spacery po mieście. Wieczorem dla 
chętnych kolacja z rejsem po rzece Sajgon (ok. 
30 USD/os.). Nocleg w Sajgonie.
 Dzień 4  Po śniadaniu całodzienna wyciecz-
ka w okolice Miasta Ho Chi Minha. Zobaczymy 
słynne partyzanckie tunele Cu Chi - symbol walki 
Viet Congu z obcymi wojskami. Tunele służyły 
podczas wojny za schrony, drogi zaopatrzenia, 
magazyny broni, szpitale. Zwiedzimy także nie-
zwykłą świątynię w Tay Ninh będącą głównym 
ośrodkiem synkretycznej religii Cao Dai. Podczas 
zwiedzania lunch. Nocleg w hotelu w Sajgonie.
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do Delty 
Mekongu w okolicach My Tho. Zaczniemy od 
rejsu łodzią po rzece Mekong, która tworzy tu 
niesamowity labirynt odnóg i kanałów. W cza-
sie rejsu wizyta na jednej z wysp w  lokalnej 
wiosce i na plantacji tropikalnych owoców. Po 
zakończeniu rejsu lunch i powrót do Sajgonu na 
nocleg. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 6  Śniadanie i wykwaterowanie z hote-
lu. Następnie transfer do Mui Ne lub przelot na 
Phu Quoc. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. 
(Trasa do Mui Ne ok. 240 km).
 Dzień 7-11 (7-12*)  Pobyt w Mui Ne lub na 
Phu Quoc (wyżywienie - tylko śniadania). 
Czas wolny na wypoczynek, kąpiele morskie 
i słoneczne. Możliwość korzystania z wycieczek 
opcjonalnych. Uwaga: w przypadku wypoczyn-
ku na Phu Quoc, wykwaterowanie ostatniego 
dnia (11 lub 12*), przelot do Sajgonu i zakwate-
rowanie w hotelu.
 Dzień 12 (13*)  Dotyczy pobytu w Mui Ne: 
wykwaterowanie z hotelu, śniadanie w postaci 
pakietów, bardzo wczesny transfer na lotnisko 
w Sajgonie. Dotyczy pobytu na Phu Quoc: śnia-

danie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na 
lotnisko w Sajgonie. Przelot samolotem czar-
terowym LOT typu Dreamliner (rejs non stop) 
do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***- należy 
jednak pamiętać, że standard hoteli może 
nieco odbiegać od norm europejskich. Pokoje: 
skromnie, ale wygodnie urządzone pokoje z ła-
zienkami. W większości TV, klimatyzacja i tele-
fon, czasami minibar (dodatkowo płatny). Po-
kój 3 - osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka 
polowego lub rozkładanej kanapy). 
Do dyspozycji gości: w hotelach 
recepcja, restauracja, bar.
Część pobytowa. Opisy ho-
teli w sekcji „Wypoczynek 
Wypoczynek Wietnam 
Mui Ne i Phu Quoc” i w 
systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: 
przelot samolotem czarterowym 
LOT typu Dreamliner (rejs non stop) na trasie 
Warszawa - Sajgon - Warszawa, opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie w hotelach (10 lub 
11* rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, 
przeloty lokalnymi liniami na trasie Sajgon-Phu 
Quoc i Phu Quoc-Sajgon (dotyczy wypoczynku 
na Phu Quoc), wyżywienie według programu 
(uwaga: w  dniach 6-11 i  12* wyłącznie śnia-
dania), obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wariant Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
obejmujący m.in. bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, wynagrodzenie lokalnych przewodni-
ków, napiwki dla kierowców, bagażowych, prze-
jażdżki łodziami, rikszami, system TGS (łącznie 
ok. 155 USD/os., pakiet płatny pilotowi i  nie 
zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych poda-
nych w programie), dodatkowych posiłków pod-
czas wycieczki, napojów do posiłków oraz innych 
wydatków osobistych. Do ceny podstawowej nie 
jest wliczony koszt wizy wietnamskiej - procedu-
ra wizowa opisana jest poniżej, opłata za pośred-
nictwo wizowe została doliczona do rezerwacji 
(opłata za wizę wietnamską - 220 zł/os.).
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 

daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
3 wolne strony na wizy (min. 2 strony sąsiadu-
jące ze sobą). 
Wiza wietnamska. W celu uzyskania wizy wiet-
namskiej należy obowiązkowo:
- wysłać skan pierwszej strony paszportu (ze 
zdjęciem) na adres mailowy: wizy@r.pl najpóź-
niej 10 dni przed planowanym wylotem. W ty-
tule maila należy podać kod wycieczki, datę 
wylotu, nazwisko klienta oraz numer rezerwacji. 
Np. VSR1206 1562387 Kowalski.
- obowiązkowo przy zakładaniu rezerwacji 
wpisać narodowość, numer i  datę ważności 
paszportu (paszport musi być ważny min. 
6 miesięcy od daty powrotu)

Ponadto Klient zobowiązany jest za-
brać ze sobą 2 zdjęcia paszpor-

towe (kolorowe, aktualne).
Klienci posługujący się 
innymi paszportami, niż 
polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich 
wiz we własnym zakresie. 

Wszelkie informacje, doty-
czące procedur wizowych za-

mieszczone w ofercie, odnoszą 
się do obywateli polskich.

Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobowiązani do posiada-
nia ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. 
Promesa wizowa do Wietnamu organizowana 
we własnym zakresie może nie być wystarcza-
jąca, ze względu na zdarzające się długotrwałe 
formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. 
W razie dużego opóźnienia / możliwego za-
burzenia programu imprezy Klienci mogą być 
zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczne wystąpienie o urucho-
mienie roamingu na Wietnam. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-

liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

The Cliff Resort 
& Residence ****+ 

od 1199 zł

Novela Mui Ne Resort 
*** 

od 899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4399 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 13.11* 5499 9999

12.11 - 23.11 5170 9799

22.11 - 04.12* 4899 9520

03.12 - 14.12 4570 9299

13.12 - 24.12 4399 8999

23.12 - 04.01* 5470 9799

03.01 - 15.01* 4899 9349

14.01 - 25.01 5570 10149

24.01 - 05.02* 5370 10149

04.02 - 15.02 5370 10149

14.02 - 26.02* 5399 10149

25.02 - 08.03 4920 9720

07.03 - 19.03* 4699 9470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5399 

Dopłata za pok. 1 os. od 300 

Dopłata za wizę wietnamską 220 

Kod imprezy: VSR

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs non stop) do Sajgonu.
 Dzień 2  Przylot do Sajgonu. Odprawa 
paszportowo-wizowa i przejazd na zwiedzanie 
Miasta Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, Pałac 
Zjednoczenia, zabytkowa Poczta Główna oraz 
Ratusz (wszystkie wymienione obiekty ogląda-
my z zewnątrz). Następnie transfer do hotelu 

(doba hotelowa zaczyna się ok. godz. 14:00), 
czas na odpoczynek po podróży. Wieczorem 
kolacja. Nocleg.
 Dzień 3  Po wykwaterowaniu i śniadaniu dal-
sze zwiedzanie miasta Ho Chi Minha: Muzeum 
Wojen Indochińskich (d. Muzeum Zbrodni Wojen-
nych), pagoda Thien Hau oraz chińska dzielnica. 
W trakcie zwiedzania lunch. Nastepnie transfer 
na lotnisko i przelot do Haiphong (w niektórych 
terminach możliwy przelot do Hanoi). Następnie 
przejazd do Ha Long, zakwaterowanie w hotelu 
i nocleg. (Przelot wewnętrzny + Trasa ok. 150 km).
 Dzień 4  Po wykwaterowaniu i śniadaniu, ok. 
czterogodzinny rejs po zatoce Ha Long. Ten wy-

W programie: Ho Chi Minh City • Hanoi i niesamowita Zatoka Ha Long • Dalat • relaks na plaży w Mui Ne lub na Wyspie Phu Quoc 

• przeloty lokalne w cenie

Esencja Wietnamu

Sajgon
(Ho Chi Minh City)

Laos

Chiny

Hanoi Zatoka Ha Long

Tajlandia

Kambodża

Ha Long

WIETNAM

Haiphong

Dalat

Mui Ne
Phu Quoc

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

13
dni

12
dni

lub
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jątkowy akwen, wpisany na listę UNESCO, pełen 
jest niesamowitych formacji skalnych, wysepek, 
jaskiń. Na pokładzie serwowany będzie lunch 
z owoców morza. W czasie rejsu odwiedzimy 
jedną z jaskiń. Późnym popołudniem przejazd 
do Hanoi. Trasa prowadzi przez deltę Rzeki Czer-
wonej, wśród poletek ryżowych przez „czarne 
miasta”. Zakwaterowanie w  hotelu w  Hanoi 
i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu, całodzienne zwiedza-
nie Hanoi: Mauzoleum Ho Chi Minha (z zewnątrz), 
pałac prezydencki (z zewnątrz), „Domek na 
Palach” - rezydencja Ho Chi Minha, Świątynia 
na Jednej Kolumnie oraz Świątynia Literatury. 
Następnie przejazd rikszami rowerowymi przez 
dzielnicę kolonialną. Zobaczymy również XVII-
-wieczną świątynię Ngoc Son położoną na ma-
lowniczej wyspie na jeziorze Hoan Kiem. Podczas 
zwiedzania obiad. Wieczorem pokaz słynnych 
„kukiełek wodnych” będących specjalnością 
północnego Wietnamu. Nocleg w Hanoi.
 Dzień 6  Śniadanie, wykwaterowanie i przelot 
do Dalat (lub do Nha Trang*). Odwiedzimy ma-
lowniczy wodospad Datanla, do którego dosta-
niemy się kolejką saneczkową. Według legendy 
kąpały się w nim wróżki i nimfy. Obiad w lokalnej 
restauracji. Następnie transfer do wybranego ho-
telu w Mui Ne. Możliwy późny przyjazd, zakwa-
terowanie i nocleg. (* W przypadku przelotu do 
Nha Trang - krótkie zwiedzanie miasta: kompleks 
świątyń Cham Ponagar oraz pagoda Long Son.) 
(Przelot wewnętrzny + Trasa ok. 220 km).
Uwaga! Klienci wybierający w części pobyto-
wej hotel na Wyspie Phu Quoc tego dnia mają 
śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko 
w Hanoi i przelot bezpośrednio na Phu Quoc.
 Dzień 7-11 (7-12*)  Pobyt w Mui Ne lub na Phu 
Quoc (wyżywienie - tylko śniadania). Czas wol-
ny na wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. 
Możliwość korzystania z wycieczek opcjonalnych. 
Uwaga: w przypadku wypoczynku na Phu Quoc, 
wykwaterowanie ostatniego dnia (11 lub 12*), 
przelot do Sajgonu i zakwaterowanie w hotelu.
 Dzień 12 (13*)  Dotyczy pobytu w Mui Ne: 
wykwaterowanie z hotelu, śniadanie w postaci 
pakietów, bardzo wczesny transfer na lotnisko 
w Sajgonie. Dotyczy pobytu na Phu Quoc: śnia-
danie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na 
lotnisko w Sajgonie. 
Przelot samolotem czarterowym LOT typu Dre-
amliner (rejs non stop) do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Na rezerwacji należy podać pełne dane tj. imię, 
drugie imię (jeśli takie jest) oraz nazwisko, że 
względu na wymóg wprowadzony przez linie 
lotnicze realizujące przeloty wewnętrzne. 

HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***- należy jed-
nak pamiętać, że standard hoteli może nieco od-
biegać od norm europejskich. Pokoje: skromnie, 
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego 
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: 
w hotelach recepcja, restauracja, bar.
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Wietnam Mui Ne i Phu Quoc” i w syste-
mie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot 
samolotem czarterowym LOT typu 
Dreamliner (rejs non stop) na 
trasie Warszawa - Sajgon - 
Warszawa, przelot lokalny-
mi liniami na trasie Sajgon 
- Haiphong (lub Hanoi) 
oraz Hanoi - Dalat, a w 
przypadku wypoczynku na 
Phu Quoc przelot lokalnymi 
liniami na trasie Sajgon - Ha-
iphong (lub Hanoi), Hanoi-Phu 
Quoc i Phu Quoc-Sajgon, opłaty lotni-
skowe, zakwaterowanie w hotelach (10 lub 11* 
rozpoczętych dób hotelowych), transfery klima-
tyzowanym autokarem/mikrobusem, wyżywie-
nie według programu (uwaga: w dniach 7-11 i 12* 
wyłącznie śniadania), obsługę polskiego przed-
stawiciela podczas odprawy na lotnisku w Pol-
sce, opiekę polskiego pilota podczas zwiedzania, 
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa (wariant Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
obejmujący m.in. bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, wynagrodzenie lokalnych przewod-
ników, napiwki dla kierowców, bagażowych, 
przejażdżki łodziami, rikszami itp, systemu TGS 
(łącznie ok. 165 USD/os., pakiet płatny pilotowi 
i nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie), dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki, napojów do posiłków oraz 
innych wydatków osobistych. Do ceny podsta-
wowej nie jest wliczony koszt wizy wietnamskiej - 
procedura wizowa opisana jest poniżej, opłata za 
pośrednictwo wizowe została doliczona do rezer-
wacji (opłata za wizę wietnamską - 220 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
3 wolne strony na wizy (min. 2 strony sąsiadu-
jące ze sobą). 

Wiza wietnamska. W celu uzyskania wizy wiet-
namskiej należy obowiązkowo:
- wysłać skan pierwszej strony paszportu (ze 
zdjęciem) na adres mailowy: wizy@r.pl najpóź-
niej 10 dni przed planowanym wylotem. W ty-
tule maila należy podać kod wycieczki, datę 
wylotu, nazwisko klienta oraz numer rezerwacji. 
Np. VSR1206 1562387 Kowalski.
- obowiązkowo przy zakładaniu rezerwacji 
wpisać narodowość, numer i  datę ważności 
paszportu (paszport musi być ważny min. 
6 miesięcy od daty powrotu)
Ponadto Klient zobowiązany jest zabrać ze sobą 
2 zdjęcia paszportowe (kolorowe, aktualne).
Klienci posługujący się innymi paszportami, 

niż polskie zobowiązani są do uzyskania 
odpowiednich wiz we własnym 

zakresie. Wszelkie informa-
cje, dotyczące procedur 

wizowych zamieszczone 
w ofercie, odnoszą się do 
obywateli polskich.
Uwaga! Klienci, którzy 

nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobo-

wiązani do posiadania ważnej 
wietnamskiej wizy w paszporcie. 

Promesa wizowa do Wietnamu orga-
nizowana we własnym zakresie może nie być 
wystarczająca, ze względu na zdarzające się 
długotrwałe formalności wizowe na lotnisku 
w Wietnamie. W  razie dużego opóźnienia / 
możliwego zaburzenia programu imprezy 
Klienci mogą być zmuszeni do dotarcia do gru-
py na własny koszt.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczne wystąpienie o urucho-
mienie roamingu na Wietnam. 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-

liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

The Cliff Resort 
& Residence ****+ 

od 1199 zł

Novela Mui Ne Resort 
*** 

od 899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5720 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 13.11* 6749 12299

12.11 - 23.11 6499 11999

22.11 - 04.12* 6149 11799

03.12 - 14.12 5870 11499

13.12 - 24.12 5720 11230

23.12 - 04.01* 6830 12099

03.01 - 15.01* 6320 11570

14.01 - 25.01 7049 12449

24.01 - 05.02* 6830 12420

04.02 - 15.02 6830 12420

14.02 - 26.02* 6820 12399

25.02 - 08.03 6370 11999

07.03 - 19.03* 5999 11699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6720 

Dopłata za pok. 1 os. od 300 

Dopłata za wizę wietnamską 220 

Kod imprezy: VTO

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs non stop) do Sajgonu.
 Dzień 2  Przylot samolotem czarterowym 
do Sajgonu. Odprawa wizowo-paszportowa. 
Zwiedzanie Miasta Ho Chi Minha: katedra Notre 
Dame, Pałac Zjednoczenia, zabytkowa Poczta 
Główna, Ratusz (wszystkie wymienione obiekty 
oglądamy z zewnątrz) oraz Ben Than Market. 
Zobaczymy też świątynie nefrytowego cesarza. 
W trakcie zwiedzania lunch. Następnie transfer 
do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, odpoczy-
nek po podróży. Nocleg w Sajgonie.
 Dzień 3  Rano, po śniadaniu, wykwatero-
wanie z hotelu i wyjazd na lotnisko. Następnie 

przelot do Cesarskiego Miasta Hue, w którym 
znajduje się największa na terenie Wietnamu 
ilość zabytków docenionych przez UNESCO. 
W trakcie zwiedzania byłej stolicy zobaczymy 
potężną cytadelę z Purpurowym Miastem bę-
dącym ośrodkiem ostatniej panującej dynastii, 
Nguyenów. Następnie zobaczymy buddyjską 
pagodę niebiańskiej Thien Mu oraz smoczą 
barką odbędziemy krótki rejs rzeką perfumową. 
Tego dnia lunch lub kolacja w Hue w zależno-
ści od godziny lotu. Zakwaterowanie i nocleg 
w Hue. (Przelot wewnętrzny).
 Dzień 4  Po śniadaniu i  wykwaterowaniu 
udamy się na dalsze zwiedzanie Hue. Tym ra-
zem oczom naszym ukażą się mauzolea cesarzy 
z dynastii Nguyen: klasyczny grobowiec cesarza 
Minh Manga i ekscentryczny Khai Dinh’a. Na-
stępnie udamy się do największego miasta cen-
tralnego Wietnamu, czyli Danangu. Po drodze 
zatrzymamy się na farmie ostryg nad laguną Lan 

Co. Lunch w Lan Co lub Danang m.in w formie 
słynnej wietnamskiej zupki PHO. Po południu 
zobaczymy Góry Marmurowe wraz z przepięknie 
zdobioną małą świątynią w skale. Zakwaterowa-
nie w hotelu w Danang. Wieczorem dla chętnych 
kolacja i rejs po rzece Han, głównej rzece miasta 
(cena ok.40 USD/os.). (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu i wykwaterowaniu się 
z hotelu wyjedziemy w kierunku byłego francu-
skiego kurortu na wzgórzach Ba Na. Dostaniemy 
się tam jedną z najdłuższych kolejek linowych na 
świecie. To właśnie tam znajduje się słynny Złoty 
Most, którego przęsła są w kształcie gigantycz-
nych rąk. Będziemy mieli też chwilę wolnego 
w parku rozrywki między innymi na spacer po 
francuskiej wiosce oraz ogrody. Lunch. Po połu-
dniu dostaniemy się do Hoi An, gdzie udamy się 
na spacer po wąskich uliczkach starego miasta. 
W jego trakcie wstąpimy do Domu Zgromadzeń 
Phuc Kien, który de facto jest świątynią, Tan Ky 

i - jednego z najstarszych domów w Hoi An oraz 
przejdziemy przez jedyny w swoim rodzaju Most 
Japoński. Odwiedzimy również pracownie lokal-
nych rzemieślników. Wieczorem transfer do hote-
lu w okolicach Hoi An, nocleg. (Trasa ok. 75 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wyjazd do My Son, 
gdzie zobaczymy pozostałości po kompleksie 
hinduistycznych świątyń ludu Cham, powstałe 
między VII-XIII w. My Son to miejsce, które m.in. 
dzięki działalności konserwatorskiej polskiego 
zespołu Kazimierza Kwiatkowskiego zostało wpi-
sane na listę UNESCO. Powrót do Hoi An. Lunch 
w lokalnej restauracji. Wieczorem dla chętnych 
“Impresje Hoi An” spektakularne widowisko 
o historii miasta, w którym występuje ponad 
400 aktorów. (ok. 45USD/os.). (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu udamy się pobliskiej 
wioski i rozpoczniemy krótki rejs bambusowymi 
łodziami koszykowymi po estuarium rzeki Thu 
Bon. To niezapomniana wycieczka podczas której 

W programie: Ho Chi Minh City • Hue - purpurowe miasto • wzgorza Ba Na • wąskie uliczki Hoi An • ruiny Świątyni My Son 

• rejs po rzece Thu Bon • plaże południowego Wietnamu • przelot wewnętrzny w cenie

Wietnam w pięciu smakach

Sajgon
(Ho Chi Minh City)

Laos

Chiny

Tajlandia

Kambodża

Hue

Hoi An

My Son

Nha Trang

Danang

WIETNAM

Dalat

Mui Ne

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Tour Guide System  

13
dni

12
dni

lub
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będziemy mieli możliwość, m.in zobaczenia po-
kazu rybaków, samodzielnego połowu krabów, 
które kryją się w palmach wodnych. Następnie 
udamy się na lokalny targ, by zrobić zakupy na 
lekcję gotowania. Dzisiejszy lunch przygotujemy 
sami, pod okiem doświadczonych kucharzy. Po 
południu czas wolny lub możliwość skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych: wycieczka rowero-
wa po okolicznych wioskach i polach ryżowych 
(ok. 20 USD/os.) lub przejazd rikszami po histo-
rycznym centrum miasta Hoi An (ok. 10 USD/os.)
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
lot do Nha Trang. Następnie przejazd do wybra-
nego hotelu w Mui Ne. Po drodze lunch. (przelot 
wewnętrzny).
 Dzień 9-11 (9-12*)  Pobyt w Mui Ne (wyży-
wienie - tylko śniadania). Czas wolny na wypo-
czynek, kąpiele morskie i słoneczne. Możliwość 
korzystania z wycieczek opcjonalnych.
 Dzień 12 (13*)  Po śniadaniu wykwaterowa-
nie z hotelu i transfer na lotnisko w Sajgonie. 
Przelot samolotem czarterowym LOT typu 
Dreamliner (rejs non stop) do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Na rezerwacji należy podać pełne dane tj. imię, 
drugie imię (jeśli takie jest) oraz nazwisko, że 
względu na wymóg wprowadzony przez linie 
lotnicze realizujące przeloty wewnętrzne. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***- należy jed-
nak pamiętać, że standard hoteli może nieco od-
biegać od norm europejskich. Pokoje: skromnie, 
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 

(dostawka na ogół w formie łóżka polowego 
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: 
w hotelach recepcja, restauracja, bar.
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Wietnam Mui Ne” i w systemie rezerwa-
cyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem czarterowym LOT typu Dreamliner 
(rejs non stop) na trasie Warszawa - Sajgon 
- Warszawa, przelot lokalnymi liniami na tra-
sie Sajgon - Hue, Da Nang - Nha Trang, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (10 lub 
11* rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, wy-
żywienie według programu (uwaga: w dniach 
9, 10, 11, 12* wyłącznie śniadania), obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy 
na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota 
podczas zwiedzania, program turystyczny j. w. 
oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant Stan-
dard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
obejmujący m.in. bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, wynagrodzenie lokalnych przewod-
ników, napiwki dla kierowców, bagażowych, 
przejażdżki łodziami, rikszami, system TGS 
(łącznie ok. 220 USD/os., pakiet płatny pilotowi 
i nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie), dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki, napojów do posiłków oraz 
innych wydatków osobistych. Do ceny podsta-
wowej nie jest wliczony koszt wizy wietnamskiej 
- procedura wizowa opisana jest poniżej, opłata 
za pośrednictwo wizowe została doliczona do 
rezerwacji (opłata za wizę wietnamską - 220 
zł/os.).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
3 wolne strony na wizy (min. 2 strony sąsiadu-
jące ze sobą). 
Wiza wietnamska. W celu uzyskania wizy wiet-
namskiej należy obowiązkowo:
- wysłać skan pierwszej strony paszportu (ze 
zdjęciem) na adres mailowy: wizy@r.pl najpóź-
niej 10 dni przed planowanym wylotem. W ty-
tule maila należy podać kod wycieczki, datę 
wylotu, nazwisko klienta oraz numer rezerwacji. 
Np. VSR1206 1562387 Kowalski.
- obowiązkowo przy zakładaniu rezerwacji wpi-
sać narodowość, numer i datę ważności pasz-
portu (paszport musi być ważny min. 6 miesięcy 
od daty powrotu)
Ponadto Klient zobowiązany jest zabrać ze sobą 
2 zdjęcia paszportowe (kolorowe, aktualne).
Klienci posługujący się innymi paszportami, niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje, dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie, odnoszą się do obywateli polskich.
Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobowiązani do posiada-
nia ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. 
Promesa wizowa do Wietnamu organizowana 
we własnym zakresie może nie być wystarcza-
jąca, ze względu na zdarzające się długotrwałe 
formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. 
W razie dużego opóźnienia / możliwego za-
burzenia programu imprezy Klienci mogą być 
zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczne wystąpienie o urucho-
mienie roamingu na Wietnam. 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 

CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

The Cliff Resort 
& Residence ****+ 

od 799 zł

Novela Mui Ne Resort 
*** 

od 599 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5670 zł

Kod imprezy: VTF

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 13.11* 6699 12199

12.11 - 23.11 6470 11999

22.11 - 04.12* 6099 11699

03.12 - 14.12 5849 11449

13.12 - 24.12 5670 11149

23.12 - 04.01* 6799 11999

03.01 - 15.01* 6299 11530

14.01 - 25.01 6999 12370

24.01 - 05.02* 6799 12370

04.02 - 15.02 6899 12530

14.02 - 26.02* 6799 12370

25.02 - 08.03 6330 11920

07.03 - 19.03* 5970 11649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6670 

Dopłata za pok. 1 os. od 381 

Dopłata za wizę wietnamską 220 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs non stop) do Sajgonu.
 Dzień 2  Przylot samolotem czarterowym do 
Sajgonu. Odprawa wizowo-paszportowa. Zwie-
dzanie Miasta Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, 
Pałac Zjednoczenia, zabytkowa Poczta Główna, 
Ratusz (wszystkie wymienione obiekty oglą-
damy z zewnątrz) oraz świątynia Jadeitowego 
Cesarza i bazar Benh Than. W trakcie zwiedzania 
lunch. Następnie transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży i nocleg.

 Dzień 3  Po śniadaniu całodzienna wyciecz-
ka w okolice Miasta Ho Chi Minha. Zobaczymy 
słynne partyzanckie tunele Cu Chi - symbol walki 
Viet Congu z obcymi wojskami. Tunele służyły 
podczas wojny za schrony, drogi zaopatrzenia, 
magazyny broni, szpitale. Zwiedzimy także nie-
zwykłą świątynię w Tay Ninh będącą głównym 
ośrodkiem synkretycznej religii Cao Dai. Podczas 
zwiedzania lunch. Wieczorem dla chętnych ko-
lacja z rejsem po rzece Sajgon (ok. 40 USD/os.). 
Nocleg w hotelu w Sajgonie. (Trasa ok. 200 km)
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Delty 
Mekongu w okolicach My Tho. Zaczniemy od 
rejsu łodzią po rzece Mekong, która tworzy tu 
niesamowity labirynt odnóg i kanałów. W czasie 
rejsu wizyta na jednej z wysp w lokalnej wiosce 
i degustacja tropikalnych owoców. Po zakończe-

niu rejsu lunch i powrót do Sajgonu na nocleg. 
(Trasa ok. 140 km).
 Dzień 5  Śniadanie w hotelu, wykwaterowa-
nie i transfer do Dalat. Po przyjeździe odwiedzi-
my malowniczy wodospad Datanla, do którego 
dostaniemy się kolejką saneczkową. Według le-
gendy kąpały się w nim wróżki i nimfy. Kolacja 
w lokalnej restauracji, zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w Dalat. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyprawa w kierunku 
pobliskiej Góry Langbiang - najwyższego szczy-
tu w rejonie. Po drodze będziemy mijać planta-
cje różnych warzyw i owoców (np. truskawek). 
Następnie u podnóża góry przesiądziemy się 
w jeepy i udamy na przejażdżkę na szczyt Góry 
Radar (wysokość ok. 1929 m n.p.m.), skąd w po-
godny dzień rozpościerają się malownicze wido-

ki na okolicę i miasto. W trakcie wycieczki lunch 
w formie pikniku. Powrót do hotelu i nocleg.
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie okolic Dalat, zamieszkiwanego 
przez mniejszości etniczne. Udamy się do jednej 
z pobliskich wiosek, położonej wśród plantacji 
kawy i warzyw. Poznamy życie miejscowej lud-
ności oraz zapoznamy się z lokalnym folklorem. 
W trakcie zwiedzania lunch. Następnie dalsze 
zwiedzanie Dalat: Szalony Dom, Świątynia Zen, 
stacja kolejowa. Zatrzymamy się także w świąty-
ni Linh Phuoc. Przejazd do Nha Trang. Zakwatero-
wanie w hotelu i czas wolny. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 8  Śniadanie w  hotelu. Następnie 
zwiedzanie miasta. W  programie kompleks 
świątyń Cham Ponagar, pagoda Long Son, for-
macja skalna Hon Chong i wizyta na targowisku 

Wietnam – W samo południe 
W programie: Ho Chi Minh City • partyzanckie tunele Cu Chi • delta Mekongu • krajobrazy górskiego Dalatu • Nha Trang 

• relaks na plaży w Mui Ne
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      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  
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Dam. Lunch w lokalnej restauracji. Następnie 
transfer do Mui Ne i zakwaterowanie w wybra-
nym na wypoczynek hotelu. (Trasa ok. 220 km)
 Dzień 9-11 (9 -12*)  Pobyt w Mui Ne (wyży-
wienie - tylko śniadania). Czas wolny na wypo-
czynek, kąpiele morskie i słoneczne. Możliwość 
korzystania z wycieczek opcjonalnych. 
 Dzień 12 (13*)  Wykwaterowanie z hotelu, 
śniadanie w postaci pakietów. Bardzo wczesny 
transfer na lotnisko w Sajgonie. Przelot samo-
lotem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs 
non stop) do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***- należy jed-
nak pamiętać, że standard hoteli może nieco od-
biegać od norm europejskich. Pokoje: skromnie, 
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego 
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: 
w hotelach recepcja, restauracja, bar.
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Wietnam Mui Ne” i w systemie rezerwa-
cyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Sajgon - Warszawa, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(10 lub 11* rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowanym autokarem/mikro-
busem, wyżywienie według programu (uwaga: 
w dniach 9, 10, 11, 12* wyłącznie śniadania), ob-
sługę polskiego przedstawiciela podczas odpra-

wy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota 
podczas zwiedzania, program turystyczny j. w. 
oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant Stan-
dard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
obejmujący m.in. bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, wynagrodzenie lokalnych przewodni-
ków, napiwki dla kierowców, bagażowych, prze-
jażdżki łodziami, rikszami, system TGS (łącznie 
ok. 185 USD/os., pakiet płatny pilotowi i  nie 
zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych poda-
nych w programie), dodatkowych posiłków pod-
czas wycieczki, napojów do posiłków oraz innych 
wydatków osobistych. Do ceny podstawowej nie 
jest wliczony koszt wizy wietnamskiej - procedu-
ra wizowa opisana jest poniżej, opłata za pośred-
nictwo wizowe została doliczona do rezerwacji 
(opłata za wizę wietnamską - 220 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
3 wolne strony na wizy (min. 2 strony sąsiadu-
jące ze sobą). 
Wiza wietnamska. W celu uzyskania wizy wiet-
namskiej należy obowiązkowo:
- wysłać skan pierwszej strony paszportu (ze 
zdjęciem) na adres mailowy: wizy@r.pl najpóź-
niej 10 dni przed planowanym wylotem. W ty-
tule maila należy podać kod wycieczki, datę 
wylotu, nazwisko klienta oraz numer rezerwacji. 
Np. VSR1206 1562387 Kowalski.
- obowiązkowo przy zakładaniu rezerwacji wpi-
sać narodowość, numer i datę ważności pasz-
portu (paszport musi być ważny min. 6 miesięcy 
od daty powrotu)
Ponadto Klient zobowiązany jest zabrać ze sobą 
2 zdjęcia paszportowe (kolorowe, aktualne).

Klienci posługujący się innymi paszportami, niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje, dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie, odnoszą się do obywateli polskich.
Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobowiązani do posiada-
nia ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. 
Promesa wizowa do Wietnamu organizowana 
we własnym zakresie może nie być wystarcza-
jąca, ze względu na zdarzające się długotrwałe 
formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. 
W razie dużego opóźnienia / możliwego za-
burzenia programu imprezy Klienci mogą być 
zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczne wystąpienie o urucho-
mienie roamingu na Wietnam. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-

rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

The Cliff Resort 
& Residence ****+ 

od 799 zł

Novela Mui Ne Resort 
*** 

od 599 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4699 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

23.10 - 02.11** 5270 9649

01.11 - 13.11* 5799 10470

12.11 - 23.11 5449 10270

22.11 - 04.12* 5199 9999

03.12 - 14.12 4799 9770

13.12 - 24.12 4699 9520

23.12 - 04.01* 5999 10399

03.01 - 15.01* 5199 9870

14.01 - 25.01 5870 10649

24.01 - 05.02* 5670 10649

04.02 - 15.02 5670 10649

14.02 - 26.02* 5799 10870

25.02 - 08.03 5199 10199

07.03 - 19.03* 4949 9949

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5699 

Dopłata za pok. 1 os. od 521 

Dopłata za wizę wietnamską 220 

Kod imprezy: VSP

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs non stop) do Sajgonu.
 Dzień 2  Przylot samolotem czarterowym do 
Sajgonu. Odprawa wizowo-paszportowa. Zwie-
dzanie Miasta Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, 
Pałac Zjednoczenia, zabytkowa Poczta Główna, 
Ratusz (wszystkie wymienione obiekty oglą-
damy z zewnątrz) oraz świątynia Jadeitowego 
Cesarza i bazar Benh Than. W trakcie zwiedzania 
lunch. Następnie transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży i nocleg.

 Dzień 3  Śniadanie, całodzienna wycieczka 
w okolice Miasta Ho Chi Minha. Zobaczymy słyn-
ne partyzanckie tunele Cu Chi - symbol walki 
Viet Congu z obcymi wojskami. Tunele służyły 
podczas wojny za schrony, drogi zaopatrzenia, 
magazyny broni, szpitale. Zwiedzimy także 
niezwykłą świątynię w Tay Ninh będącą głów-
nym ośrodkiem synkretycznej religii Cao Dai. 
Podczas zwiedzania lunch. Powrót do hotelu. 
Nocleg w Sajgonie.
 Dzień 4  Po śniadaniu przejazd do Delty 
Mekongu w  okolicach My Tho. Zaczniemy od 
rejsu łodzią po rzece Mekong, która tworzy tu 
niesamowity labirynt odnóg i kanałów. W czasie 
rejsu wizyta na jednej z wysp w lokalnej wiosce 
i degustacja tropikalnych owoców. Po zakończeniu 
rejsu lunch. Następnie przejazd na lotnisko i prze-

W programie: Ho Chi Minh City • delta Mekongu • Hanoi i niesamowita Zatoka Ha Long • Hue - rezydencja cesarska • ruiny Świątyni My Son 

• plaże południowego Wietnamu • przeloty lokalne w cenie

Good Morning, Vietnam
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WIETNAM

Haiphong

Dalat

Mui Ne

Będziemy snuć smocze opowieści 
na Północy i wspominać o im-
perialnej przeszłości w Centrum. 
Zapytamy dlaczego słynna zupka 
Pho porównywana jest do kochanki. 
Na koniec powitamy wschód słońca 
nad plażami Mui Ne. Good Morning 
Vietnam!

Klaudia Kasińska
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

13
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lot Haiphong (lub do Hanoi). Transfer do Ha Long 
i nocleg. (Przelot wewnętrzny + trasa ok. 230 km).
 Dzień 5  Po wykwaterowaniu i śniadaniu, ok. 
czterogodzinny rejs po zatoce Ha Long. Ten wy-
jątkowy akwen, wpisany na listę UNESCO, pełen 
jest niesamowitych formacji skalnych, wysepek, 
jaskiń. Na pokładzie serwowany będzie lunch 
z owoców morza. W czasie rejsu odwiedzimy 
jedną z jaskiń. Późnym popołudniem przejazd 
do Hanoi. Wieczorem pokaz słynnych „kukiełek 
wodnych” będących specjalnością północnego 
Wietnamu. Zakwaterowanie w hotelu w Hanoi 
i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, zwiedzanie Hanoi: 
Mauzoleum Ho Chi Minha (z zewnątrz), pałac 
prezydencki (z zewnątrz), „Domek na Palach” 
- rezydencja Ho Chi Minha, Świątynia na Jednej 
Kolumnie oraz Świątynia Literatury. Następnie 
przejazd rikszami rowerowymi przez dzielnicę 
kolonialną. Zobaczymy również XVII-wieczną 
świątynię Ngoc Son położoną na malowniczej 
wyspie na jeziorze Hoan Kiem. Podczas zwie-
dzania obiad. Następnie transfer na lotnisko 
i  przelot do Hue, zakwaterowanie i  nocleg 
w hotelu (przelot wewnętrzny).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd poza miasto 
do mauzoleów cesarzy z dynastii Nguyen: Tu 
Duc i Khai Dinh. Po powrocie do Hue zwiedzimy 
częściowo odbudowaną ze zniszczeń wojennych 
Cytadelę - dawną rezydencję cesarską. W trakcie 
zwiedzania lunch. Następnie, po drodze do Hoi 
An zatrzymamy się w Danang. Będziemy mieli 
okazję zobaczyć pagodę Linh Ung oraz podziwiać 
roztaczające się wokół malownicze krajobrazy. 
Przejazd do Hoi An i nocleg. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu, wyjazd do My Son, 

gdzie zobaczymy pozostałości po kompleksie 
świątyń ludu Cham, powstałe między VII-XIII 
w n.e. My Son jest wpisane na listę UNESCO. 
Powrót do Hoi An. Lunch w lokalnej restauracji 
i wycieczka po Hoi An. W programie spacer po 
wąskich uliczkach starego miasta, zwiedzanie 
Domu Zgromadzeń Phuc Kien - jednego z naj-
starszych domów w Hoi An, Tan Ky, Mostu Ja-
pońskiego oraz wizyta na targu. Odwiedzimy 
również pracownie lokalnych rzemieślników. 
Powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 9  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
lot do Nha Trang lub do Dalat. Po wylądowaniu 
lunch. Następnie transfer do Mui Ne. Zakwate-
rowanie w wybranym hotelu i nocleg. (Przelot 
wewnętrzny + Trasa ok. 220 km).
 Dzień 10-11 (10-12*)  Pobyt w Mui Ne (wyży-
wienie - tylko śniadania). Czas wolny na wypo-
czynek, kąpiele morskie i słoneczne. Możliwość 
korzystania z wycieczek opcjonalnych. 
 Dzień 12 (13*)  Wykwaterowanie z hotelu, 
śniadanie w postaci pakietów. Bardzo wczesny 
transfer na lotnisko w Sajgonie. Przelot samo-
lotem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs 
non stop) do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Na rezerwacji należy podać pełne dane tj. imię, 
drugie imię (jeśli takie jest) oraz nazwisko, że 
względu na wymóg wprowadzony przez linie 
lotnicze realizujące przeloty wewnętrzne. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***- należy jed-
nak pamiętać, że standard hoteli może nieco od-
biegać od norm europejskich. Pokoje: skromnie, 
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami. 

W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego 
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: 
w hotelach recepcja, restauracja, bar.
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Wietnam Mui Ne” i w systemie rezerwa-
cyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Sajgon - Warszawa, 
przelot lokalnymi liniami na trasie Sajgon - Ha-
iphong (lub Hanoi), Hanoi - Hue (lub Da Nang), 
Da Nang - Dalat, opłaty lotniskowe, zakwate-
rowanie w hotelach (10 lub 11* rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem/mikrobusem, wyżywienie według 
programu (uwaga: w dniach 10, 11, 12* wyłącznie 
śniadania), obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wariant Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
obejmujący m.in. bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, wynagrodzenie lokalnych przewodni-
ków, napiwki dla kierowców, bagażowych, prze-
jażdżki łodziami, rikszami, system TGS (łącznie 
ok. 215 USD/os., pakiet płatny pilotowi i  nie 
zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych poda-
nych w programie), dodatkowych posiłków pod-
czas wycieczki, napojów do posiłków oraz innych 
wydatków osobistych. Do ceny podstawowej nie 
jest wliczony koszt wizy wietnamskiej - procedu-
ra wizowa opisana jest poniżej, opłata za pośred-
nictwo wizowe została doliczona do rezerwacji 
(opłata za wizę wietnamską - 220 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
3 wolne strony na wizy (min. 2 strony sąsiadu-
jące ze sobą). 
Wiza wietnamska. W celu uzyskania wizy wiet-
namskiej należy obowiązkowo:
- wysłać skan pierwszej strony paszportu (ze 
zdjęciem) na adres mailowy: wizy@r.pl najpóź-
niej 10 dni przed planowanym wylotem. W ty-
tule maila należy podać kod wycieczki, datę 
wylotu, nazwisko klienta oraz numer rezerwacji. 
Np. VSR1206 1562387 Kowalski.
- obowiązkowo przy zakładaniu rezerwacji wpi-
sać narodowość, numer i datę ważności pasz-
portu (paszport musi być ważny min. 6 miesięcy 
od daty powrotu)
Ponadto Klient zobowiązany jest zabrać ze sobą 
2 zdjęcia paszportowe (kolorowe, aktualne).
Klienci posługujący się innymi paszportami, niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje, dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie, odnoszą się do obywateli polskich.
Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobowiązani do posiada-
nia ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. 
Promesa wizowa do Wietnamu organizowana 
we własnym zakresie może nie być wystarcza-
jąca, ze względu na zdarzające się długotrwałe 
formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. 
W razie dużego opóźnienia / możliwego za-
burzenia programu imprezy Klienci mogą być 
zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 

inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczne wystąpienie o urucho-
mienie roamingu na Wietnam. 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

The Cliff Resort 
& Residence ****+ 

od 599 zł

Novela Mui Ne Resort 
*** 

od 470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6249 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

23.10 - 02.11** 6849 12449

01.11 - 13.11* 7299 13199

12.11 - 23.11 7049 12999

22.11 - 04.12* 6749 12699

03.12 - 14.12 6449 12399

13.12 - 24.12 6249 12099

23.12 - 04.01* 7499 12999

03.01 - 15.01* 6899 12499

14.01 - 25.01 7599 13370

24.01 - 05.02* 7399 13370

04.02 - 15.02 7430 13420

14.02 - 26.02* 7399 13370

25.02 - 08.03 6949 12899

07.03 - 19.03* 6649 12620

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7249 

Dopłata za pok. 1 os. od 429 

Dopłata za wizę wietnamską 220 

Kod imprezy: VTN

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs non stop) do Sajgonu.
 Dzień 2  Przylot samolotem czarterowym do 
Sajgonu. Odprawa wizowo-paszportowa. Zwie-
dzanie Miasta Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, 
Pałac Zjednoczenia, zabytkowa Poczta Główna, 
Ratusz (wszystkie oglądamy z zewnątrz) oraz 
świątynia Jadeitowego Cesarza i bazar Benh 
Than. W trakcie zwiedzania lunch. Następnie 
transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, 
odpoczynek po podróży. Nocleg w Sajgonie.

 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i przelot do Hanoi. Zwiedzanie Hanoi: 
Mauzoleum Ho Chi Minha (z zewnątrz), pałac 
prezydencki (z zewnątrz), „Domek na Palach” 
- rezydencja Ho Chi Minha, Świątynia na Jednej 
Kolumnie oraz Świątynia Literatury. Następnie 
przejazd rikszami rowerowymi przez dzielnicę 
kolonialną. Zobaczymy również XVII-wieczną 
świątynię Ngoc Son położoną na malowniczej 
wyspie na jeziorze Hoan Kiem. Podczas zwie-
dzania obiad. Wieczorem pokaz słynnych „ku-
kiełek wodnych” będących specjalnością pół-
nocnego Wietnamu. Zakwaterowanie w hotelu 
i nocleg w Hanoi. (przelot wewnętrzny)
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do portu w Ha Long, gdzie około 
południa rozpoczniemy rejs po zatoce Ha Long. 

Ten wyjątkowy akwen, wpisany na listę UNESCO, 
pełen jest niesamowitych formacji skalnych, wy-
sepek, jaskiń. Na pokładzie serwowany będzie 
lunch z owoców morza. W czasie rejsu odwie-
dzimy jedną z jaskiń. Kolacja i nocleg na łodzi.
 Dzień 5  Kolejnego dnia kontynuujemy rejs 
po wodach zatoki Ha Long, w trakcie rejsu późne 
śniadanie. Następnie wyokrętowanie i przejazd 
na lotnisko. Trasa prowadzi przez deltę Rzeki 
Czerwonej, wśród poletek ryżowych przez „czar-
ne miasta”. Po drodze zatrzymamy się na lokalny 
posiłek - wietnamską zupę. Dojazd na lotnisko 
i przelot do Hue na nocleg. (przelot wewnętrzny).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd poza miasto, 
do mauzoleów cesarzy z dynastii Nguyen: Tu 
Duc i Khai Dinh. Po powrocie do Hue zwiedzi-
my częściowo odbudowaną ze zniszczeń wo-

jennych Cytadelę - dawną rezydencję cesarską. 
W trakcie zwiedzania lunch. Dalej kontynuujemy 
przejazd na południe do Hoi An. Zakwaterowa-
nie w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu, wyjazd do My Son, 
gdzie zobaczymy pozostałości po kompleksie 
świątyń ludu Cham, powstałe między VII-XIII 
w n.e. My Son jest wpisane na listę UNESCO. 
Powrót do Hoi An. Lunch w lokalnej restauracji 
i wycieczka po Hoi An. W programie spacer po 
wąskich uliczkach starego miasta, zwiedzanie 
Domu Zgromadzeń Phuc Kien - jednego z naj-
starszych domów w Hoi An, Tan Ky, Mostu Ja-
pońskiego oraz wizyta na targu. Odwiedzimy 
również pracownie lokalnych rzemieślników. 
Powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie i przelot 

W programie: Ho Chi Minh City • Hanoi i niesamowita Zatoka Ha Long • Hue - rezydencja cesarska • ruiny Świątyni My Son 

• plaże południowego Wietnamu • delta Mekongu • przeloty lokalne w cenie

Good Morning, Vietnam de luxe

Sajgon
(Ho Chi Minh City)

Laos

Chiny

Hanoi Zatoka Ha Long

Tajlandia

Kambodża

Hue

Hoi An
My Son

Nha Trang

Delta Mekongu

Ha Long

Danang

WIETNAM

      –› Tour Guide System  

Wycieczka w wersji de lux, to 
oprócz niezapomnianych doznań 
związanych ze zwiedzaniem i po-
dróżowaniem szereg udogodnień do-
datkowych, takich jak: maksymalnie 
20 osób w autokarze, wysokiej klasy 
hotele 4* z klimatyzacją. Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

13
dni

12
dni

lub
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do Nha Trang. Krótkie zwiedzanie miasta: kom-
pleks świątyń Cham Ponagar oraz pagoda Long 
Son. Lunch. Transfer do hotelu, zakwaterowanie 
i nocleg. (Przelot wewnętrzny + Trasa ok. 220 km).
 Dzień 9-10 (9-11*)  Pobyt w okolicach Nha 
Trang, wyżywienie - tylko śniadania (hotel 4* wy-
sokiej klasy, np. Diamond Bay Resort lub podob-
ny). Czas wolny na wypoczynek, kąpiele morskie 
i słoneczne. Możliwość korzystania z wycieczek 
opcjonalnych tj. np. wyjazd do Nha Trang i rejs 
łodzią w pobliżu świątyni Po Nagrar w górę rzeki 
Song Cai do restauracji na kolację. Powrót busami 
do hotelu. Płatne dodatkowo około 50 USD/os.
 Dzień 11 (12*)  Śniadanie w postaci pakietów, 
wykwaterowanie i poranny przelot do Sajgonu. 
Następnie przejazd do Delty Mekongu w okoli-
cach My Tho. Zaczniemy od rejsu łodzią po rzece 
Mekong, która tworzy tu niesamowity labirynt 
odnóg i kanałów. W czasie rejsu wizyta na jed-
nej z wysp w lokalnej wiosce i degustacja tro-
pikalnych owoców. Po zakończeniu rejsu lunch. 
Transfer do hotelu w Sajgonie. Nocleg. (przelot 
wewnętrzny)
 Dzień Dzień 12 (13*)  Po śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu. Transfer na lotnisko w Sajgo-
nie. Przelot samolotem czarterowym LOT typu 
Dreamliner (rejs non stop) do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Na rezerwacji należy podać pełne dane tj. imię, 
drugie imię (jeśli takie jest) oraz nazwisko, że 
względu na wymóg wprowadzony przez linie 
lotnicze realizujące przeloty wewnętrzne. 
HOTELE
Hotele wysokiej klasy ****. Pokoje: we wszyst-
kich hotelach są wyposażone w TV, klimatyza-

cję, łazienki z WC i często mini bar (dodatkowo 
płatny). Pokój 3-osobowy, to z  reguły pokój 
2-osobowy z  dostawką (dostawka na ogół 
w formie łóżka polowego lub rozkładanej kana-
py). Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja, 
bar i w większości hoteli basen.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Sajgon - Warszawa, 
przelot lokalnymi liniami na trasie Sajgon - Ha-
noi, Hanoi - Hue, Danang - Nha Trang i Nha 
Trang - Sajgon, opłaty lotniskowe, zakwatero-
wanie w hotelach (9 lub 10* rozpoczętych dób 
hotelowych) i 1 nocleg na łodzi na Zatoce Ha 
Long, transfery klimatyzowanym autokarem/
mikrobusem, wyżywienie według programu 
(uwaga: w dniach 9, 10 i 11* wyłącznie śniada-
nia), obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota podczas zwiedzania, program turystycz-
ny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
Standard: NNW, KL i bagaż.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
obejmujący m.in. bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, wynagrodzenie lokalnych przewod-
ników, napiwki dla kierowców, bagażowych, 
przejażdżki łodziami, rikszami, system TGS 
(łącznie ok. 235 USD/os., pakiet płatny pilotowi 
i nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie), dodatkowych posił-
ków podczas wycieczki, napojów do posiłków 
oraz innych wydatków osobistych. Do ceny 
podstawowej nie jest wliczony koszt wizy 
wietnamskiej - procedura wizowa opisana jest 

poniżej, opłata za pośrednictwo wizowe została 
doliczona do rezerwacji (opłata za wizę wiet-
namską - 220 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
3 wolne strony na wizy (min. 2 strony sąsiadu-
jące ze sobą). 
Wiza wietnamska. W celu uzyskania wizy wiet-
namskiej należy obowiązkowo:
- wysłać skan pierwszej strony paszportu (ze 
zdjęciem) na adres mailowy: wizy@r.pl najpóź-
niej 10 dni przed planowanym wylotem. W ty-
tule maila należy podać kod wycieczki, datę 
wylotu, nazwisko klienta oraz numer rezerwacji. 
Np. VSR1206 1562387 Kowalski.
- obowiązkowo przy zakładaniu rezerwacji wpi-
sać narodowość, numer i datę ważności pasz-
portu (paszport musi być ważny min. 6 miesięcy 
od daty powrotu)
Ponadto Klient zobowiązany jest zabrać ze sobą 
2 zdjęcia paszportowe (kolorowe, aktualne).
Klienci posługujący się innymi paszportami, niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje, dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie, odnoszą się do obywateli polskich.
Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobowiązani do posiada-
nia ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. 
Promesa wizowa do Wietnamu organizowana 
we własnym zakresie może nie być wystarcza-
jąca, ze względu na zdarzające się długotrwałe 
formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. 
W razie dużego opóźnienia / możliwego za-
burzenia programu imprezy Klienci mogą być 
zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczne wystąpienie o urucho-
mienie roamingu na Wietnam. 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

CENA OD

8849 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 13.11* 10320 18249

12.11 - 23.11 9749 17449

22.11 - 04.12* 9649 17620

03.12 - 14.12 9049 16799

13.12 - 24.12 8849 16449

23.12 - 04.01* 11049 19120

03.01 - 15.01* 9799 17370

14.01 - 25.01 10199 17870

24.01 - 05.02* 10320 18399

04.02 - 15.02 10299 18370

14.02 - 26.02* 10299 18370

25.02 - 08.03 9499 17370

07.03 - 19.03* 9499 17549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9849 

Dopłata za pok. 1 os. od 2021 

Dopłata za wizę wietnamską 220 

Kolacja sylwestrowa 535 

Kod imprezy: VTX

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs non stop) do Sajgonu.
 Dzień 2  Przylot samolotem czarterowym do 
Sajgonu. Odprawa wizowo-paszportowa. Zwie-
dzanie Miasta Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, 
Pałac Zjednoczenia, zabytkowa Poczta Główna, 
Ratusz (wszystkie wymienione obiekty oglądamy 
z zewnątrz) oraz świątynia Jadeitowego Cesarza 
i bazar Benh Than. W trakcie zwiedzania lunch. 
Następnie transfer do hotelu. Zakwaterowanie 
w hotelu, odpoczynek po podróży i nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Delty Mekongu. Zaczniemy od rej-

su łodzią po pływającym targu Cai Be. Następnie 
kontynuujemy rejs łodzią po rzece Mekong, która 
tworzy tu niesamowity labirynt odnóg, kanałów 
i jezior. Wyjątkowe wrażenie robią stojące tuż 
przy brzegu, a nawet pływające po wodzie domy 
czy targowiska na środku rzeki. Na zakończenie 
odwiedzimy targ Vinh Long oraz zobaczymy 
tradycyjne przedstawienie z charakterystycznym 
dla tego regionu śpiewem. W trakcie zwiedzania 
lunch. Powrót do Sajgonu i nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu, wykwaterowa-
nie, a następnie zwiedzanie okolic Miasta Ho Chi 
Minha. Zobaczymy słynne partyzanckie tunele 
Cu Chi - symbol walki Viet Congu z obcymi woj-
skami. Tunele służyły podczas wojny za schrony, 
drogi zaopatrzenia, magazyny broni, szpitale. 
Zobaczymy także niezwykłą świątynię w Tay 
Ninh będącą głównym ośrodkiem synkretycznej 
religii cao dai. Podczas zwiedzania lunch. Prze-

jazd do Phnom Penh. Zakwaterowanie w hotelu 
i nocleg. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Kambodży: Pałac Królewski, srebrna Pagoda, 
pomnik niepodległości, Muzeum Tuol Sleng 
(poświęcone ofiarom reżimu Pol Pota) oraz Wat 
Phnom - najstarsza świątynia w mieście, od któ-
rej pochodzi nazwa stolicy Kambodży. W trakcie 
zwiedzania obiad lub kolacja. Przejazd do Siem 
Reap. Nocleg.
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu ka-
miennych świątyń z czasów rozkwitu imperium 
Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista UNESCO). 
Podczas zwiedzania lunch w lokalnej restauracji. 
Kompleks składający się z ponad 400 budynków 
otaczały niegdyś pola uprawne, dobrze utrzyma-
ne drogi, kanały i potężne mury. W programie 
między innymi świątynia Bayon, jedna z bram 
Angkor Thom - Baphoun, Taras Słoni, Taras Trę-
dowatego Króla oraz Angkor Wat. Po południu 
zwiedzimy Ta Phrom - część Angkoru, którą 
pozostawiono siłom przyrody, w tym wypadku 
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa wy-
rastają z kamiennych budowli a ich korzenie opla-
tają kolumny czy wręcz całe budynki. Wieczorem 
dla chętnych kolacja z programem artystycznym 
(cena ok. 50 USD/os.). Nocleg w hotelu.
 Dzień 7  Po śniadaniu czas wolny na samo-
dzielne zwiedzanie lub wycieczka lokalna (dla 
chętnych za dodatkową opłatą ok. 45 USD/os. + 
bilet do Angkor Wat, aktualnie ok. 37 USD/os.) 
do kompleksu świątyń Banteay Srei, zwanej 
„twierdzą kobiet” oraz Banteay Samre. Lunch 
w lokalnej restauracji a następnie rejs łodzią po 
jeziorze Tonle Sap do pływającej wioski). Kolacja 
we własnym zakresie lub dla chętnych kolacja 
z pokazem tańców Apsara (cena ok. 25 USD/os.). 
Nocleg w hotelu w Siem Reap. (Trasa ok. 80 km).

 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie i trans-
fer na lotnisko w Siem Raep. Przelot do Sajgonu. 
Następnie przejazd autokarem do Mui Ne lub 
przelot na Phu Quoc (środek transportu zależ-
ny od wybranego hotelu w części wypoczyn-
kowej). Zakwaterowanie i nocleg w wybranym 
hotelu. (Przelot wewnętrzny + trasa ok. 240 km).
 Dzień 9-11 (9-12*)  Pobyt w Mui Ne lub a Phu 
Quoc (wyżywienie - tylko śniadania). Czas wol-
ny na wypoczynek, kąpiele morskie i słonecz-
ne. Możliwość korzystania z wycieczek opcjo-
nalnych. Uwaga: w przypadku wypoczynku na 
Phu Quoc, wykwaterowanie ostatniego dnia (11 
lub 12*), przelot do Sajgonu i zakwaterowanie 
w hotelu.
 Dzień 12 (13*)  Dotyczy pobytu w Mui Ne: 
wykwaterowanie z hotelu, śniadanie w postaci 
pakietów, bardzo wczesny transfer na lotnisko 
w Sajgonie. Dotyczy pobytu na Phu Quoc: śnia-
danie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na 
lotnisko w Sajgonie. Przelot samolotem czarte-
rowym LOT (rejs non stop) do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Na rezerwacji należy podać pełne dane tj. imię, 
drugie imię (jeśli takie jest) oraz nazwisko, że 
względu na wymóg wprowadzony przez linie 
lotnicze realizujące przeloty wewnętrzne. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***- należy 
jednak pamiętać, że standard hoteli może 
nieco odbiegać od norm europejskich.  Pokoje: 
skromnie, ale wygodnie urządzone z  łazien-
kami. W większości TV, klimatyzacja i telefon, 
czasami mini-bar (dodatkowo płatny). Po-
kój 3-osobowy to z reguły pokój 2-osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka 
polowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspo-

W programie: Ho Chi Minh City • partyzanckie tunele Cu Chi • delta Mekongu • świątynie Angkor Wat • relaks na plaży w Mui Ne lub na 
Wyspie Phu Quoc • przelot lokalny w cenie

Wietnam i Kambodża – Smok w dżungli 

Sajgon

Laos
Tajlandia

KAMBODŻA

Cu Chi

Delta
Mekongu

WIETNAM

Phnom
Penh

Siem
Reap

Mui Ne

Phu Quoc

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

13
dni

12
dni

lub



287

Azja Wietnam

zycji gości: w hotelach recepcja, restauracja, 
z reguły bar.
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Wietnam Mui Ne i Phu Quoc” i w syste-
mie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT (rejs non stop) na trasie 
Warszawa - Sajgon - Warszawa, przelot lokalny-
mi liniami na trasie Siem Reap-Sajgon, a także 
Sajgon-Phu Quoc i Phu Quoc-Sajgon (ostatnie 
dwa dotyczą wypoczynku na Phu Quoc), opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (10 lub 
11* rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem oraz 
promem, wyżywienie według programu (uwa-
ga: w dniach 9, 10, 11, 12* wyłącznie śniadania), 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota podczas zwiedzania, program turystycz-
ny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
obejmujący m.in. bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, wynagrodzenie lokalnych przewodni-
ków, napiwki dla kierowców, bagażowych i po-
zostałej obsługi, przejażdżki łodziami, rikszami, 
system TGS (łącznie ok. 195 USD/os. + bilet do 
Angkor Wat, aktualnie ok. 37 USD/os., pakiet 
płatny pilotowi i nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie), dodat-
kowych posiłków podczas wycieczki, napojów 
do posiłków oraz innych wydatków osobistych. 
Do ceny podstawowej nie jest wliczony koszt 
wiz: kambodżańskiej i wietnamskiej - procedura 
wizowa opisana jest poniżej, opłaty za pośred-
nictwo wizowe zostały doliczone do rezerwacji 

(opłata za wizę wietnamską - 290 zł/os., opłata 
za wizę kambodżańską - 150 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
4 wolne strony na wizy (min. 2 strony sąsiadu-
jące ze sobą). 
Wiza wietnamska i kambodżańska. W celu 
uzyskania wizy wietnamskiej i kambodżańskiej 
należy obowiązkowo:
- przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
- wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem na 
adres: wizy@R.pl, na co najmniej 10 dni przed 
wylotem,
- ponadto konieczne jest zabranie ze sobą 
4 zdjęć paszportowych (kolorowe, aktualne).
Klienci posługujący się innymi paszportami, niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje, dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie, odnoszą się do obywateli polskich.
Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobowiązani do posiada-
nia ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. 
Promesa wizowa do Wietnamu organizowana 
we własnym zakresie może nie być wystarcza-
jąca, ze względu na zdarzające się długotrwałe 
formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. 
W razie dużego opóźnienia / możliwego za-
burzenia programu imprezy Klienci mogą być 
zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt.
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pieniądze 
można wymienić w bankach i kantorach oraz ho-

telach. Zalecamy zabranie banknotów w dobrym 
stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie są akceptowa-
ne banknoty zniszczone, naddarte, poplamione 
itp. – kantory i banki odmawiają ich wymiany. W 
przypadku dolarów amerykańskich należy zwró-
cić uwagę, żeby były to banknoty najnowszych 
emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”). W Kam-
bodży USD jest oficjalnym środkiem płatniczym. 
Wymiana innych walut jest konieczna na USD lub 
lokalną walutę (riel) i nie jest to korzystne.
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczne wystąpienie o urucho-
mienie roamingu na Wietnam.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

The Cliff Resort 
& Residence ****+ 

od 799 zł

Novela Mui Ne Resort 
*** 

od 599 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5570 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 13.11* 6499 12049

12.11 - 23.11 6370 11820

22.11 - 04.12* 5999 11530

03.12 - 14.12 5730 11249

13.12 - 24.12 5570 10999

23.12 - 04.01* 6699 11870

03.01 - 15.01* 6170 11299

14.01 - 25.01 6899 12199

24.01 - 05.02* 6699 12199

04.02 - 15.02 6770 12320

14.02 - 26.02* 6670 12149

25.02 - 08.03 6220 11730

07.03 - 19.03* 5849 11449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6570 

Dopłata za pok. 1 os. od 490 

Dopłata za wizę kambodżańską 180 

Dopłata za wizę wietnamską 290 

Kod imprezy: VKA

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs non stop) do Sajgonu.
 Dzień 2  Przylot samolotem czarterowym do 
Sajgonu. Odprawa wizowo-paszportowa. Zwie-
dzanie Miasta Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, 
Pałac Zjednoczenia, zabytkowa Poczta Główna, 
Ratusz (wszystkie wymienione obiekty oglądamy 
z zewnątrz) oraz Muzeum Wojen Indochińskich 
(d. Muzeum Zbrodni Wojennych), pagoda Thien 
Hau i chińska dzielnica. W trakcie zwiedzania 
lunch. Następnie transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży i nocleg.

 Dzień 3  Po śniadaniu wczesny transfer na 
lotnisko i przelot do Haiphong (w niektórych 
terminach możliwy przelot do Hanoi). Przejazd 
do Ha Long i ok. czterogodzinny rejs po zatoce 
Ha Long. Ten wyjątkowy akwen, wpisany na li-
stę UNESCO, pełen jest niesamowitych formacji 
skalnych, wysepek, jaskiń. Na pokładzie serwo-
wany będzie lunch z owoców morza. W cza-
sie rejsu odwiedzimy jedną z jaskiń. Po rejsie 
przejazd do hotelu w Ha Long, zakwaterowanie 
i nocleg. (przelot wewnętrzny).
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu, wykwatero-
wanie, przejazd do Hanoi i zwiedzanie miasta: 
Mauzoleum Ho Chi Minha (z zewnątrz), pałac 
prezydencki (z zewnątrz), „Domek na Palach” 
- rezydencja Ho Chi Minha, Świątynia na Jednej 
Kolumnie oraz Świątynia Literatury. Następnie 
przejazd rikszami rowerowymi przez dzielnicę 

kolonialną. Zobaczymy również XVII-wieczną 
świątynię Ngoc Son położoną na malowniczej 
wyspie na jeziorze Hoan Kiem. Podczas zwie-
dzania obiad. Wieczorem pokaz słynnych „ku-
kiełek wodnych” będących specjalnością pół-
nocnego Wietnamu. Zakwaterowanie w hotelu 
w Hanoi i nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do stolicy Laosu - Vientiane. Zwiedza-
nie miasta: zobaczymy przede wszystkim świą-
tynie, z których słynie stolica Laosu - Haw Phra 
Kaew, w której obecnie znajduje się muzeum, 
Si Saket - będącą najstarszą świątynią stolicy, 
Si Muang - zbudowaną w 1563 r., pomnik wojen-
ny Patuxai symbolizujący walkę Laotańczyków 
przeciwko francuskiemu panowaniu i często na-
zywanym Laotańskim Łukiem Triumfalnym. Na-
stępnie przejedziemy na Główny Targ w Vientia-
ne, gdzie będzie możliwość zakupu lokalnych 
pamiątek. Zwiedzanie zakończymy w  złotej 
świątyni PhaThat Luang, która jest uznana za 
symbol narodowy Laosu. Kolacja i nocleg w ho-
telu w Vientiane. (Przelot wewnętrzny).
 Dzień 6  Wykwaterowanie i wczesne śnia-
danie w hotelu. Następnie przejazd w kierunku 
Luang Prabang. Po drodze zatrzymamy się 
w malowniczo położonej miejscowości Vang 
Vieng, gdzie zjemy lunch w  nadrzecznej re-
stauracji. O ile czas pozwoli, odwiedzimy jedną 
z pobliskich jaskiń słynących z bogatej szaty 
naciekowej. Następnie kontynuujemy przejazd 
krętymi, górskimi drogami na północ Laosu. 
Wieczorem zakwaterowanie i nocleg w hotelu 
w Luang Prabang. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu całodzienne zwiedza-
nie Luang Prabang. Zobaczymy między innymi 
Pałac Królewski ze świątynią Haw Pha Bang, od 

której miasto bierze swoją nazwę. Wejdziemy na 
wzgórze Phousi z którego roztacza się widok na 
rzekę Mekong Khan, a także odwiedzimy świą-
tynię Xieng Tong z XVI wieku. Pojedziemy rów-
nież 30km za miasto, by zobaczyć wodospad 
Kuang Si. Chętni mogą zabrać stroje kąpielowe 
- możliwość kąpieli o ile pozwoli pogoda i stan 
wody. Kolacja i nocleg w Luang Prabang.
 Dzień 8  Wykwaterowanie, śniadanie, a na-
stępnie przelot do Siem Reap (możliwe między-
lądowanie), położonego tylko 7 km od świątyń 
Angkoru. Zakwaterowanie w  hotelu, kolacja 
i nocleg. (Przelot wewnętrzny).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 
W programie między innymi świątynia Bayon, 
jedna z bram Angkor Thom - Baphoun, Taras 
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Angkor 
Wat. Po południu zwiedzimy Ta Phrom - część 
Angkoru, którą pozostawiono siłom przyrody, 
w tym wypadku dżungli. Często zdarza się, że 
potężne drzewa wyrastają z kamiennych budowli 
a ich korzenie oplatają kolumny czy wręcz całe 
budynki. Wieczorem dla chętnych kolacja z pro-
gramem artystycznym (cena ok. 50 USD/os.). 
Nocleg w hotelu.
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer do stolicy 
Kambodży - Phnom Penh. Transfer realizowa-
ny autokarem. Po południu krótkie zwiedzanie 
Phnom Penh: Pałac Królewski, Srebrna Pagoda, 
pomnik niepodległości, Muzeum Tuol Sleng 
(poświęcone ofiarom reżimu Pol Pota) oraz 

W programie: Ho Chi Minh City • Hanoi i niesamowita Zatoka Ha Long • Vientiane - stolica Laosu • Luang Prabang • Angkor Wat i dżungla 

• przeloty lokalne w cenie

Wietnam, Laos, Kambodża  
– Egzotyczne oblicze Indochin 

Sajgon
(Ho Chi Minh City)
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Chiny

HanoiBirma
Zatoka

Ha Long

Tajlandia

KAMBODŻA

Cu Chi

Delta
Mekongu

Ha Long
Haiphong

WIETNAM

Vientiane

Siem Reap

Phnom Penh

Luang Prabang

Trzy kraje - i podróż w czasie przez 
kilka światów. Złoty Budda w tajskiej 
metropolii, laotańskie wioski, gdzie 
czas zatrzymał sie w XIX w., kam-
bodżanske świątynie pochłaniane 
przez roślinność. To wszystko zo-
baczmy, i będziemy długo powracać 
wspomnieniami...Zapraszam!

Marta Szlamka
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Tour Guide System  

13
dni

12
dni

lub
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świątynia Wat Phnom - najstarsza świątynia 
w mieście, od której pochodzi nazwa stolicy 
Kambodży. Po zwiedzaniu kolacja. Nocleg 
w hotelu w Phnom Penh. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 11  Po wczesnym śniadaniu transfer 
autokarem na granicę kambodżańsko-wietnam-
ską. Krótka przeprawa promowa przez Mekong. 
Odprawa graniczna, zmiana autokaru. Zwiedza-
nie imponującej świątyni w Tay Ninh - głównego 
ośrodka synkretycznej religii cao dai. Odwiedzi-
my również słynne partyzanckie tunele Cu Chi 
- symbol walki Viet Congu z obcymi wojskami. 
Podczas zwiedzania obiad w lokalnej restaura-
cji. Następnie przejazd do Sajgonu, zakwate-
rowanie w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 12*  * Część programu realizowana 
jedynie w imprezach 13-dniowych.
Po śniadaniu przejazd do Delty Mekongu w oko-
licach My Tho. Zaczniemy od rejsu łodzią po rze-
ce Mekong, która tworzy tu niesamowity labirynt 
odnóg i kanałów. W czasie rejsu wizyta na jednej 
z wysp w lokalnej wiosce i degustacja tropikal-
nych owoców. Po zakończeniu rejsu lunch i po-
wrót do Sajgonu na nocleg. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 12 (13*)  Śniadanie, wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko w Sajgonie. Przelot 
samolotem czarterowym LOT (rejs non stop) do 
Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Na rezerwacji należy podać pełne dane tj. imię, 
drugie imię (jeśli takie jest) oraz nazwisko, że 
względu na wymóg wprowadzony przez linie 
lotnicze realizujące przeloty wewnętrzne. 
HOTELE
Hotele klasy ***- należy jednak pamiętać, że 
standard hoteli może nieco odbiegać od norm 

europejskich. Pokoje: skromnie, ale wygodnie 
urządzone pokoje z łazienkami. W większości 
TV, klimatyzacja i telefon, czasami minibar (do-
datkowo płatny). Pokój 3 - osobowy, to z regu-
ły pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na 
ogół w formie łóżka polowego lub rozkładanej 
kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelach recep-
cja, restauracja, bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT (rejs non stop) na 
trasie Warszawa - Sajgon - Warszawa, przelot 
lokalnymi liniami na trasie Sajgon - Haiphong 
(lub Hanoi), Hanoi - Vientiane, Luang Prabang 
- Siem Reap, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach (10 lub 11* rozpoczętych dób hotelo-
wych), transfery klimatyzowanym autokarem/
mikrobusem, wyżywienie według programu, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Polsce, opiekę polskiego 
pilota podczas zwiedzania, program turystycz-
ny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
obejmujący m.in. bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, wynagrodzenie lokalnych przewodni-
ków, napiwki dla kierowców, bagażowych i po-
zostałej obsługi, przejażdżki łodziami, rikszami, 
system TGS (łącznie ok. 250 USD/os. + bilet do 
Angkor Wat, aktualnie ok. 37 USD/os., pakiet 
płatny pilotowi i nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie), dodat-
kowych posiłków podczas wycieczki, napojów 
do posiłków oraz innych wydatków osobistych. 
Do ceny podstawowej nie jest wliczony koszt 
wiz: kambodżańskiej, laotańskiej i wietnamskiej 

- procedura wizowa opisana jest poniżej, opłaty 
za pośrednictwo wizowe zostały doliczone do 
rezerwacji (opłata za wizę wietnamską - 290 zł/
os., opłata za wizę laotańską 150 zł/os., opłata 
za wizę kambodżańską - 150 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 
6 wolnych stron na wizy (min. 2 strony sąsia-
dujące ze sobą). 
Wiza wietnamska, laotańska i kambodżańska. 
W celu uzyskania wizy wietnamskiej, laotańskiej 
i kambodżańskiej należy obowiązkowo:
- przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
- wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem na 
adres: wizy@R.pl, na co najmniej 10 dni przed 
wylotem oraz skan zdjęcia biometrycznego,
- ponadto konieczne jest zabranie ze sobą 
5 zdjęć paszportowych (kolorowe, aktualne).
Klienci posługujący się innymi paszportami, niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje, dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie, odnoszą się do obywateli polskich.
Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobowiązani do posiada-
nia ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. 
Promesa wizowa do Wietnamu organizowana 
we własnym zakresie może nie być wystarcza-
jąca, ze względu na zdarzające się długotrwałe 
formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. 
W razie dużego opóźnienia / możliwego za-
burzenia programu imprezy Klienci mogą być 
zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty 
najnowszych emisji, po 2000r. (seria „koloro-
wa”). W Kambodży USD jest oficjalnym środ-
kiem płatniczym. Wymiana innych walut jest 
konieczna na USD lub lokalną walutę (riel) i nie 
jest to korzystne.
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczne wystąpienie o urucho-
mienie roamingu na Wietnam.

Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

CENA OD

8349 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 13.11* 9649 17120

12.11 - 23.11 9230 16599

22.11 - 04.12* 8999 16549

03.12 - 14.12 8549 15949

13.12 - 24.12 8349 15620

23.12 - 04.01* 9770 16999

03.01 - 15.01* 9130 16249

14.01 - 25.01 9699 17049

24.01 - 05.02* 9649 17299

04.02 - 15.02 9530 17099

14.02 - 26.02* 9630 17270

25.02 - 08.03 8999 16549

07.03 - 19.03* 8849 16449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9349 

Dopłata za pok. 1 os. od 871 

Dopłata za wizę kambodżańską 180 

Dopłata za wizę laotańską 150 

Dopłata za wizę wietnamską 290 

Kod imprezy: VLK

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
typu Dreamliner lub innym szerokokadłubowym 
(rejs non stop) do Sajgonu.
 Dzień 2  Przylot samolotem czarterowym 
do Sajgonu. Odprawa wizowo-paszportowa. 
Zwiedzanie Miasta Ho Chi Minha: katedra Notre 
Dame, Pałac Zjednoczenia, zabytkowa Poczta 
Główna, Ratusz (wszystkie wymienione obiekty 
oglądamy z zewnątrz) oraz bazar Benh Than. 
W trakcie zwiedzania lunch. Następnie transfer 
do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, odpoczy-
nek po podróży i nocleg.

 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
chińskiej dzielnicy z pagodą Thien Hau oraz świą-
tyni Nefrytowego Cesarza. W trakcie zwiedzania 
lunch. Po południu transfer na lotnisko i przelot 
do Haiphong. Następnie przejazd do Ha Long 
i nocleg. (przelot wewnętrzny + trasa ok. 80 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu 4-godzinna wy-
cieczka morska po zatoce Ha Long (wpisanej 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). 
Akwen pełen jest niesamowitych formacji 
skalnych, wysepek, jaskiń itp. Podczas rejsu 
lunch z owoców morza. Następnie przejazd do 
hotelu w Hanoi. Wieczorem pokaz słynnych 
„wodnych kukiełek”, będących specjalnością 
Hanoi i północnego Wietnamu. Nocleg w ho-
telu (Trasa ok. 180 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Hanoi: 
Mauzoleum Ho Chi Minha (z zewnątrz), pałac 
prezydencki (z zewnątrz), rezydencja Ho Chi 
Minha, Świątynia na Jednej Kolumnie oraz Świą-
tynia Literatury. Obiad w trakcie zwiedzania. Po 
południu przejazd rikszami przez kolonialne 
stare miasto. Zobaczymy również XVII-wieczną 
świątynię Ngoc Son położoną na malowniczej 
wyspie na jeziorze Hoan Kiem. Późnym popo-
łudniem transfer na lotnisko i przelot do Bang-
koku. Nocleg w hotelu. (Przelot wewnętrzny).
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Pra Kaeo - świątynia, gdzie przechowywany jest 
najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewielki 
Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. Po 
południu wycieczka po Klongach - rejs łodzią 
po kanałach, które w przeszłości stanowiły al-

ternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Wieczorem dla chętnych Calypso Show - rewia 
transwestytów w Bangkoku - płatna dodatkowo 
ok. 40 USD/os.
 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu transfer 
autokarem na granicę pomiędzy Tajlandią 
i Kambodżą, odprawa paszportowa a następnie 
przejazd do Siem Reap, położonego tylko 7 km 
od świątyń Angkoru. Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 

W programie między innymi świątynia Bayon, 
jedna z bram Angkor Thom - Babhuon, Taras 
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Angkor 
Wat. Po południu zwiedzimy Ta Phrom - część 
Angkoru, którą pozostawiono siłom przyrody. 
Często zdarza się, że potężne drzewa wyrastają 
z kamiennych budowli a ich korzenie oplatają 
kolumny czy wręcz całe budynki. Nocleg w ho-
telu. Kolacja we własnym zakresie.
 Dzień 9  Po śniadaniu czas wolny na samo-
dzielne zwiedzanie lub wycieczka lokalna (dla 
chętnych za dodatkową opłatą ok. 25 USD/os.) 
z rejsem łodzią po jeziorze Tonle Sap do pływa-
jącej wioski. Transfer na lotnisko w Siem Reap 
i popołudniowy przelot do Sajgonu. Następnie 
przejazd do Mui Ne. (przelot wewnętrzny + trasa 
ok. 230 km).

W programie: Ho Chi Minh City i Hanoi • niesamowita Zatoka Ha Long • Bangkok i Szmaragdowy Budda • Angkor Wat i dżungla 

• plaże południowego Wietnamu • przeloty lokalne w cenie

Wietnam, Tajlandia, Kambodża  
– Wszystkie smaki Azji 

Sajgon
(Ho Chi Minh City)

Laos

Chiny

HanoiBirma

TAJLANDIA

KAMBODŻA

Mui Ne

WIETNAM

Haiphong

Bangkok Siem Reap

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Tour Guide System  

13
dni

12
dni

lub
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 Dzień 10-11 (10-12*)  Pobyt w Mui Ne (wyży-
wienie - tylko śniadania). Czas wolny na wypo-
czynek, kąpiele morskie i słoneczne. Możliwość 
korzystania z wycieczek opcjonalnych. 
 Dzień 12 (13*)  Wykwaterowanie z hotelu, 
śniadanie w postaci pakietów. Bardzo wczesny 
transfer na lotnisko w Sajgonie. Przelot samolo-
tem czarterowym LOT (rejs non stop) do Polski. 
Aktualne rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Ze względu na restrykcyjne i  egzekwowane 
przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku. W nie-
których terminach pilot może odbierać grupę 
na lotnisku w Sajgonie. Wówczas na lotnisku 
w Polsce oferujemy Klientom asystę polskiego 
przedstawiciela w trakcie odprawy. 
Na rezerwacji należy podać pełne dane tj. imię, 
drugie imię (jeśli takie jest) oraz nazwisko, że 
względu na wymóg wprowadzony przez linie 
lotnicze realizujące przeloty wewnętrzne. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***- należy jed-
nak pamiętać, że standard hoteli może nieco od-
biegać od norm europejskich. Pokoje: skromnie, 
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego 
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: 
w hotelach recepcja, restauracja, bar.
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-

czynek Wietnam Mui Ne” i w systemie rezerwa-
cyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT (rejs non stop) na trasie 
Warszawa - Sajgon - Warszawa, przelot lokal-
nymi liniami na trasie Sajgon - Haiphong (lub 
Hanoi), Hanoi - Bangkok, Siem Reap-Sajgon, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(10 lub 11* rozpoczętych dób hotelowych), trans-
fery klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, 
śniadania i kolacje lub tylko śniadania (według 
programu), obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wariant Standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
obejmujący m.in. bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przejażdżki łodzią, wynagrodzenie dla 
lokalnych przewodników, napiwków dla kierow-
ców, bagażowych i pozostałej obsługi, przejażdżki 
łodziami, rikszami, system TGS (łącznie ok. 230 
USD/os. + bilet do Angkor Wat, aktualnie ok. 37 
USD/os., pakiet płatny pilotowi i nie zawiera kosz-
tu wycieczek fakultatywnych podanych w progra-
mie), dodatkowych posiłków podczas wycieczki, 
napoi do posiłków oraz innych wydatków oso-
bistych. Do ceny podstawowej nie jest wliczony 
koszt wiz: kambodżańskiej i  wietnamskiej - 
procedura wizowa opisana jest poniżej, opłaty 
za pośrednictwo wizowe zostały doliczone do 
rezerwacji (opłata za wizę wietnamską - 290 zł/
os., opłata za wizę kambodżańską - 180 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu oraz musi posiadać co najmniej 

5 wolnych stron na wizy (min. 2 strony sąsia-
dujące ze sobą).
Wiza wietnamska i kambodżańska. W celu 
uzyskania wizy wietnamskiej i kambodżańskiej 
należy obowiązkowo:
- przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
- wysłać skan strony paszportu ze zdjęciem na 
adres: wizy@R.pl, na co najmniej 10 dni przed 
wylotem,
- ponadto konieczne jest zabranie ze sobą 
4 zdjęć paszportowych (kolorowe, aktualne).
Klienci posługujący się innymi paszportami niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje, dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie, odnoszą się do obywateli polskich.
Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobowiązani do posiada-
nia ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. 
Promesa wizowa do Wietnamu organizowana 
we własnym zakresie może nie być wystarcza-
jąca, ze względu na zdarzające się długotrwałe 
formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. 
W razie dużego opóźnienia / możliwego za-
burzenia programu imprezy Klienci mogą być 
zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt. 
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty 
najnowszych emisji, po 2000 r. (seria „koloro-
wa”). W Kambodży USD jest oficjalnym środ-
kiem płatniczym. Wymiana innych walut jest 
konieczna na USD lub lokalną walutę (riel) i nie 
jest to korzystne.
Jeśli Klienci zabierają ze sobą dolary amery-
kańskie należy pamiętać, że w krajach Azji Pd.-
-Wsch. nie są akceptowane banknoty wydane 
przed 1996 r. i/lub zniszczone, naddarte, itp.
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczność wystąpienia o urucho-
mienie roamingu na Wietnam.
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-

liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub se-
rem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały 
czas trwania lotu. Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogate menu, 
w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych ka-
talogu w  sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, LOT zapewni inny sa-
molot o podobnym standardzie (rejs non stop).

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

The Cliff Resort 
& Residence ****+ 

od 599 zł

Novela Mui Ne Resort 
*** 

od 470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

7370 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

01.11 - 13.11* 8470 15149

12.11 - 23.11 8230 14920

22.11 - 04.12* 7849 14620

03.12 - 14.12 7549 14299

13.12 - 24.12 7370 13999

23.12 - 04.01* 8599 14999

03.01 - 15.01* 7999 14370

14.01 - 25.01 8670 15320

24.01 - 05.02* 8470 15320

04.02 - 15.02 8470 15320

14.02 - 26.02* 8470 15320

25.02 - 08.03 7999 14870

07.03 - 19.03* 7699 14530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8370 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Dopłata za wizę kambodżańską 180 

Dopłata za wizę wietnamską 290 

Kod imprezy: VTC

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

      –› Lot bezpośredni  
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W regionie
Pattaya
Jeden z najbardziej rozrywkowych kurortów 
w Taj landii, z licznymi barami, dyskotekami 
i klubami nocnymi. W szczególności polecamy 
ludziom młodym, ze względu na szeroki wybór 
rozrywek.
Koh Samet
Niewielka wyspa na południowy wschód od 
Bang koku z białymi, piaszczystymi plażami 
i wspaniałą pogodą. Idealne miejsce dla 
szukających spokoju i romantycznej atmosfery 
w trakcie pobytu. 
Rayong
Region oddalony zaledwie o godzinę jazdy 
od miejscowości Pattaya. Dla amatorów wy-
poczynku na słońcu niezwykłą atrakcją będą 
wielokilometrowe piaszczyste plaże.
Phuket
Najbardziej popularną miejscowością na wy-
spie jest Patong Beach - w ciągu dnia przyciąga 
piękna zatokowa plaża, a w nocy rozkwita życie 
nocne.
Koh Chang
Duża, górzysta wyspa z licznymi strumykami 
i wodospadami, położona niedaleko granicy 
z Kambodżą. Polecamy dla wszystkich pragną-
cych wypocząć na pięknych plażach w otocze-
niu lasu deszczowego.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs 
non stop), transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 
opłaty lotniskowe, 7 lub 14 rozpoczętych dób 
hotelowych, wyżywienie wg. opisu zakwate-
rowania, opiekę polskiego przedstawiciela na 
lotnisku, opiekę polskiego rezydenta w Tajlan-
dii, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (wariant 
standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).

Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fa-
kultatywnych (w języku polskim od minimum 
15 osób), posiłków innych niż wymienione w 
opisie wyżywienia przy każdym z hoteli oraz 
innych wydatków osobistych.

Przelot
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny sze-
rokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością 
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS 
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe 
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę 
mineralną dostępną przez cały czas trwania 
lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozostałe napoje 
typu soft, alkohole oraz wszystkie inne pozycje 
z menu sky baru dostępnego na pokładzie 
samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT 
CHARTERS Business w cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych 
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W 
przypadku niemożliwości wykonania rejsu samo-
lotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga:! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać z 
przelotu powrotnego czarterem LOT-u na trasie 
Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało się do 
Tajlandii czarterem LOT-u na trasie Warszawa-
-Bangkok w ramach tego samego sezonu (od 
listopada do marca).

Tajlandia kojarzy się głównie jako kraj przepięknych plaż, tropikalnych 
lasów i turkusowej wody. Każdy przybywający tu turysta od razu może się 
poczuć jak długo oczekiwany gość. W pamięci pozostaną złociste, pełne 
smukłych palm plaże, złote posążki Buddy, mnisi pogrążeni w mistycznej 
medytacji, tropikalne lasy, ruchliwe i pełne życia bazary oraz uśmiechnięci 
mieszkańcy. Zapraszamy!

Birma Kambodża

Laos

Wietnam

Pattaya/Jomtien

TAJLANDIA

Rayong

Koh Samet
Koh Chang

Wyspa Phuket

Bangkok Tajlandia

Indie

Chiny

Informacje ogólne 

Wiza
Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. Paszport musi być ważny 
min. 6 miesięcy od daty powrotu.

Czas
+ 6 godzin w stosunku do czasu polskiego.

Język urzędowy
Tajski.

Waluta
Tajlandzką jednostką monetarną jest baht 
(THB), który dzieli się na 100 satangów. 
Banknoty mają następujące nominały: 
20, 50, 100, 500 i 1000 THB. Oznaczone 
są cyframi arabskimi i tajskimi, a ich 
rozmiar powiększa się zgodnie ze wzrostem 
wartości. 1 USD = ok. 30 bahtów, 1 PLN 
= 12 bahtów. Hotele, restauracje i sklepy 
przyjmują także karty płatnicze.

Elektryczność
220 V, 50 Hz ale oprawki gniazdek są 
bardzo różne. W większości hoteli gniazdka 
dostosowane są do naszych sprzętów.

Telefony
Telefony komórkowe działają na terenie 
prawie całej Tajlandii. Rozmowy lokalne są 
tanie, międzynarodowe bardzo drogie.

Napiwki
Zwyczajowo wręcza się drobne kwoty kie-
rowcom, kelnerom, bagażowym, lokalnym 
przewodnikom.

Orientacyjne ceny 
Tajlandia jest krajem stosunkowo tanim. 
Obiad w tajskiej restauracji od 5 do 
10 USD, cola - 0,40 - 0,50 USD, piwo 
1 - 1,5 USD. Ceny większości artykułów 
na południu Tajlandii są nawet 2 - 3 razy 
wyższe niż w Bangkoku i okolicach.

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

Impreza 7+7 
Istnieje możliwość łączenia tygodniowego 
wypoczynku w jednym hotelu (np. na 
Koh Samed) z wypoczynkiem podczas 
drugiego tygodnia w innym obiekcie (np. 
w Pattayi). W tym celu proszę o kontakt 
z działem helpdesk.

7+7

Azja
Tajlandia

Średnie temperatury

X XI XII I II III IV

40˚C

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C
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Zapraszam gorąco do Pattayi, rozrywkowej stoli-
cy Tajlandii. Jej liczne atrakcje przyciągają tury-
stów z całego świata. Piaszczyste plaże i błękitna 
woda okolic Rayongu oraz rajskie wyspy Samet 
i Chang są stworzone dla osób poszukujących 
spokoju i relaksu w egzotycznej scenerii.

Anna Ławcik
Rezydent Rainbow

Wycieczki fakultatywne

Ogrody tropikalne Nong Nooch
Bo jak sadzić mango to z rozmachem! Pewnego dnia Pani Non-
gnooch zakupiła ziemię pod drzewka owocowe, ale - jak to u ko-
biet bywa - zmieniła szybko zdanie co do tego przedsięwzięcia 
i właśnie tak powstały największe w Azji egzotyczne ogrody 
Nong Nooch. Ogrody zajmujące powierzchnię prawie 400 ha! 
Zapraszamy na półdniowy wyjazd do nietuzinkowego miejsca 
w Tajlandii, gdzie zobaczyć można jak pięknie prezentują się 
orchidee i bromelie otoczone ciekawą aranżacją doniczkowych 
figur. Oprócz tego ogrody zachwycają pięknymi kaktusami, ko-
lekcją drzew bonsai, oraz pięknymi parkami w różnych stylach. 
W mini amfiteatrze okresowo odbywają się dla Państwa folklo-

rystyczne pokazy tajskich tańców narodowych i ceremonii oraz 
sztuki tajskiego boksu. Cena ok. 55 USD/os.

Wycieczka na wyspę Koh Larn
Zapraszamy na wyprawę szybką łodzią motorową na pobliską 
wyspę Larn. Ucieczka od zgiełku miasta na spokojniejszą piasz-
czystą plażę z krystalicznie czystą woda. Wyjazd z hotelu ok. 9.00, 
powrót ok. 15:30. Leżak i parasol na plaży w cenie imprezy. Cena 
ok. 60 USD/os.

Rewia transwestytów i transseksualistów
Podobno przewodnicy mówią, że być w Pattayi i nie zobaczyć 
rewii transwestytów to grzech! Zapraszamy zatem na show je-
dyne w swoim rodzaju - uważane za największą atrakcję tego 

Azja
Tajlandia
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Rewia transseksualistów

Nong Nooch
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miasta. Przedstawienie muzyczno - taneczne, przypominające 
kabarety z lat 20-tych, podczas którego mężczyźni występujący 
na scenie wyglądają lepiej niż Pamela Anderson, a obserwator 
dochodzi do wniosku, że najpiękniejsze Tajki w Tajlandii… to 
Tajowie! Uwaga! Rewia trwa około 1h 10min i jest pozbawiona 
akcentów erotycznych, wulgarnych. Ze względu na bardzo duże 
zainteresowanie dla grup niezbędna wcześniejsza rezerwacja! Dla 
naszych gości gwarantujemy miejsca VIP – z przodu widowni. Po 
przedstawieniu możliwość przejazdu do słynnego Walking Street. 
Cena ok. 45 USD/os.

Wizyta w Sanktuarium Słoni - Elephant Jungle Sanctuary
Pływak doskonały, słyszy z odległości 20 km, ma doskonałą 
pamięć i przytuli i pocieszy w potrzebie - oto on! Słoń! Każdy, 
kto pragnie zobaczyć to zwierzę z bliska, dotknąć je, nakarmić, 
wybrać się z nim na spacer i co najważniejsze - wykąpać oraz 
skorzystać z błotnego SPA w jego towarzystwie ma teraz taką 
możliwość podczas półdniowej wyprawy do Sanktuarium Słoni. 
Uwaga! Lunch w cenie wycieczki. Brak wymaganej minimalnej 
liczby chętnych. Wyjazd może być w godzinach rannych lub po-
południowych. Cena ok. 95 USD/os.

Tradycyjny tajski masaż 
Masaż, na który powinien się skusić każdy turysta odwiedzający 
Tajlandię. Został on wymyślony oraz udoskonalony w buddyjskich 
świątyniach. Masaż ten wspomaga regenerację organizmu, jest 
relaksujący oraz poprawia krążenie. Cena ok. 20 USD/os.

Dla aktywnych

Sporty wodne
W hotelu Sai Kaew na wyspie Koh Samet znajdują się przy plaży 
centra sportów wodnych. Możemy spróbować swoich sił w wind-
surfingu, nurkowaniu lub po prostu wypożyczyć kajaki. Atrakcja 
dostępna na Koh Samet.

Kuchnia

Kuchnia tajska 
Uznawana jest za jedną z najlepszych kuchni świata. Możemy 
w niej zaobserwować wyraźne wpływy kuchni chińskiej oraz in-
dyjskiej. Bogata w przyprawy oraz inne orientalne dodatki m.in.: 
mleczko kokosowe, trawa cytrynowa, świeży imbir, czy też liście 
limonki. Poznaj kuchnię tajską od kuchni. Życzymy smacznego!

Relaks

Odwiedź wyspę Koh Larn
Zaledwie kilka kilometrów od brzegów kurortu Pattaya znajduje 
się Wyspa Koh Larn. Wspaniała biel plaż łączy się tu z błękitem 
wody. Niezapomniane widoki gwarantowane. Cena ok. 50 USD.

Nocne życie na Walking Street 
Jeśli chcesz zobaczyć istne nocne szaleństwo na ulicy to tylko 
w tym miejscu. Ulica pełna barów, pubów i klubów go-go, jednak 
można tu znaleźć również restauracje, serwujące lokalne specjały. 

Na plaży Hat Sai Kaew
Jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych plaż na Koh Samet 
o długości 1 km. Zachwyca drobnym, białym piaskiem i krystalicz-
nie czystą wodą. Na plaży możliwość uprawiania sportów wod-
nych lub spędzenia przyjemnie czasu w nadmorskich knajpkach. 
Atrakcja dostępna na Koh Samet.

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

TajlandiaAzja

Bangkok
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Położenie
Wysokiej klasy obiekt 5-gwiazdkowy położony na południe od 
Pattayi, ok. 1 km od centrum miejscowości z restauracjami, bara-
mi, klubami nocnymi, sklepami i licznymi rozrywkami. Odległość 
od lotniska w Bangkoku wynosi ok. 130 km.
Plaża
Przy hotelu znajduje się prywatna, piaszczysta plaża z darmowy-
mi - leżakami, parasolami i ręcznikami.
Do dyspozycji gości
Hotel został odnowiony w 2011 r. Recepcja 24 - godz., do dys-
pozycji gości 6 basenów, brodzik dla dzieci, sauna parowa, 
11 restauracji na terenie całego kompleksu (serwujące tradycyjną 
kuchnię tajską, japońską, indyjską chińską oraz europejską - za 
dodatkową opłatą), lobby bar i bar główny (napoje, koktajle 
i przekąski dodatkowo płatne), kantor, 24-godz. room service. 
Za dodatkową opłatą: szkoła gotowania, opiekunka dla dzieci, 
pralnia, liczne sklepiki, salon piękności i poczta. Obiekt posiada 
bogate zaplecze konferencyjne.
Informujemy, że podczas meldunku, koniecznym jest uiszczenie 
depozytu gotówką lub kartą 200 USD/6000 THB/pokój/pobyt. 
Depozyt zabezpiecza hotel w razie jakichkolwiek zniszczeń, strat 
czy kradzieży.
Pokoje
Naszym Klientom proponujemy pokoje standardowe typu mini 
suite - przestronne (pow. ok. 36m2) i stylowo urządzone, posia-
dające nowoczesny i elegancki wystrój. Pokoje wyposażone są 
w klimatyzację, TV-sat, dobrze wyposażoną łazienkę (suszarka 
do włosów), balkon, serwis do kawy i herbaty oraz sejf. Za do-
datkową dopłatą - mini-bar. Dostępne są pokoje z Sea View lub 
Mountain View. Na zapytanie i za dopłatą dostępne również po-
koje o wyższym standardzie. Pokoje są przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych (na potwierdzenie).
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajduje się Fitz Club - oferujący dostęp do sze-
regu aktywności fizycznych. Klienci mogą bezpłatnie korzystać 
z siłowni i basenu. Za dodatkową opłatą: sauny i jacuzzi, 7 kortów 

tenisowych, 2 korty do squasha, golf, dance studio oraz sporty 
wodne na plaży - nurkowanie, narty wodne. Muzyka na żywo 
codziennie (20:00-1:00) oprócz poniedziałków.
Internet
Na terenie całego obiektu internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.royalcliff.com

Przy plaży Fit & Fun Royal

Ze względu na najwyższą jakość usług hotel polecamy dla najbardziej wymagających Klientów. Dodatkowym atutem jest atrakcyjne 
położenie bezpośrednio przy prywatnej plaży oraz szeroki wybór rozrywek. Bardzo bogata oferta sportowa pozwala na aktywny wypoczynek.

Royal Cliff Beach – Pattaya 

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

Wyloty w: soboty

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6499 8970 12030 16149

Grudzień od 6270 8799 11820 16030

Styczeń od 6799 9030 12030 15749

Luty od 6220 8470 11399 15149

Marzec od 6120 8370 11399 15149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6349 8120 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6349 8120 

CENA OD

6120 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Wysokiej klasy 5-gwiazdkowy obiekt położony w północnej 
części Pattayi, w pobliżu centrum miejscowości z restauracjami, 
barami, klubami nocnymi, sklepami i licznymi rozrywkami (ok. 
500 m).
Plaża
Piaszczysta plaża znajduje się tuż przy hotelu (bezpłatne leżaki, 
parasole i ręczniki na tarasie słonecznym).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., do dyspozycji gości 2 baseny, brodzik dla 
dzieci (leżaki i parasole w cenie), jacuzzi oraz taras słoneczny, 
3 restauracje serwujące kuchnię azjatycką, włoską, tajską i mię-
dzynarodową, 2 bary przy basenie (napoje, koktajle i przekąski 
dodatkowo płatne, czynny 9:00-18:00), lobby bar (kawa, koktajle 
dodatkowo płatne, czynny 17:00-1:00) i bar z szerokim wybo-
rem przekąsek, ciast, kaw, herbat (za dodatkową opłatą, czynny 
7:00-22:00). Każdego wieczoru muzyka na żywo. Za dodatkową 
opłatą wypożyczalnia samochodów, opiekunka dla dzieci, pralnia, 
liczne sklepiki i salon piękności. Dla dzieci dostępny klub i kącik 
(czynny 9:00-18:00). Hotel dysponuje bogatym zapleczem kon-
ferencyjnym.
Pokoje
Obiekt posiada 457 pokoi różnego typu, łączących nowoczesny 
i elegancki wystrój z egzotycznymi elementami. Zakwaterowanie 
w komfortowych i funkcjonalnie urządzonych pokojach standar-
dowych (deluxe), które wyposażone są w bezpłatną indywidual-
nie sterowaną klimatyzację, TV-sat, dobrze wyposażoną łazienkę, 
balkon,serwis do kawy i herbaty oraz sejf. Za dodatkową dopłatą 
mini-bar. Na zapytanie i za dopłatą dostępne również pokoje 
o wyższym standardzie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu (6:00-10:30).
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą bezpłatnie korzystać z siłowni, fitness clubu, sauny 
i jacuzzi oraz kortów tenisowych (użytkowanie bezpłatne przy 
posiadaniu własnego sprzętu). Dodatkowo każdego wieczoru 
Klienci mogą cieszyć się muzyką na żywo w jednym z hotelo-
wych barów.

Internet
Bezpłatny internet bezprzewodowy - na terenie większości obiek-
tu oraz w pokojach.
www.dusit.com/dusit-thani/dusit-thani-pattaya.html

Przy plaży Royal Dla rodzin

Nowoczesny, stylowy obiekt dla najbardziej wymagających Klientów, atrakcyjnie położony i oferujący najwyższy standard usług oraz szeroki 
wybór rozrywek dla każdego. Jeden z najchętniej wybieranych przez turystów hotel w Pattayi.

Dusit Thani Pattaya – Pattaya 

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

Wyloty w: soboty

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5770 7520 10799 13730

Grudzień od 5549 7349 10599 13620

Styczeń od 6099 7949 10870 13949

Luty od 5749 7499 10599 13530

Marzec od 5649 7399 10599 13530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6099 7599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6099 7599 

CENA OD

5549 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Tajlandia

Położenie
Wygodny i stylowy hotel zlokalizowany jest na południowym 
skraju zatoki Pattaya, położony w rozległym i dobrze utrzymanym 
tropikalnym ogrodzie. Do centrum miejscowości zaledwie kilka 
kroków spacerem. Tuż przy hotelu znajduje się molo, z którego 
odpływają kilka razy dziennie łodzie na wyspę koralową Koh Lan 
(przejazd ok. 30-40 THB).
Plaża
Obiekt oddzielony od plaży ulicą z niewielkim ruchem.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z kilkunastu niskich połączonych ze sobą pawi-
lonów hotelowych. 
Recepcja, kawiarnia, restauracja serwująca dania kuchni między-
narodowej Camillo, restauracja tajska, restauracja z kuchnią chiń-
ską i owocami morza, restauracja z daniami z grilla, snack bar przy 
basenie, lobby bar, sklep z pamiątkami i kiosk z prasą. W ogrodzie 
2 baseny i 2 brodziki z tarasami do opalania, bezpłatne parasole 
przeciwsłoneczne, leżaki i ręczniki kąpielowe. Ponadto w hotelu 
sala fitness, strzałki, tenis stołowy, bilard (płatny) i korty tenisowe 
(oświetlenie i wypożyczenie rakiet za opłatą). Masaż tajski dodat-
kowo płatny. Niedaleko hotelu jest tor gokartowy.
Pokoje
Przestronne i stylowo urządzone pokoje standardowe 2 - oso-
bowe (typu deluxe, możliwość dostawki) z łazienką i wc. W każ-
dym pokoju klimatyzacja, TV-sat (także płatne kanały filmowe), 
mini-bar (korzystanie - dodatkowo płatne), sejf, czajnik, telefon, 
suszarka do włosów oraz balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadanie w formie bogatego amerykańskiego bufetu.
Internet
W lobby hotelowym i wszystkich pokojach - bezpłatny internet 
Wi-Fi.
www.siamhotels.com/siambayshore

We dwoje

Dobrej klasy hotel z bogatym wyposażeniem i infrastrukturą, od kilku lat ceniony przez naszych gości. Znakomita jakość za umiarkowaną 
cenę.

Siam Bayshore – Pattaya 

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

Wyloty w: soboty

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5549 7070 10449 12999

Grudzień od 5320 6920 10220 12899

Styczeń od 5930 7570 10599 13320

Luty od 5520 7070 10220 12820

Marzec od 5420 6970 10220 12820

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5770 6970 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4570 4570 

CENA OD

5320 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Hotel położony jest w centrum Pattayi, w otoczeniu restauracji, 
sklepów i barów. W zasięgu spaceru centra handlowe, kluby noc-
ne i liczne rozrywki, z których słynie kurort. Do słynnego Walking 
Street ok. 1 km. Odległość od Bangkoku to ok. 120 km.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy plaży (przejście przez ruchliwą 
ulicę). Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., bezpłatny parking dla gości hotelowych. 
Goście korzystać mogą z restauracji (dania kuchni tajskiej i chiń-
skiej), baru przy basenie oraz baru z przekąskami i napojami 
(poza śniadaniami wszystkie posiłki i napoje na terenie hotelu 
dodatkowo płatne). Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny. Le-
żaki i parasole przy basenie - gratis.
Pokoje
Modnie urządzone pokoje standardowe typu deluxe - 2-osobowe 
(pow. ok. 33m²), (możliwość dostawki) z łazienką (suszarka do 
włosów) i wc. W każdym pokoju klimatyzacja, TV-sat (także płat-
ne kanały filmowe), mini-bar (korzystanie dodatkowo płatne), 
czajnik, telefon. Pokoje nie posiadają balkonów.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Dostępne jest bezpłatnie centrum fitness i  tenis stołowy. Za 
dodatkową opłatą bilard, korty tenisowe oraz sporty wodne na 
plaży.
Internet
W pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu oraz w pokojach 
internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.thebayviewpattaya.com

We dwoje

Dobry hotel w niskiej cenie. Polecamy również ze względu na niezwykle korzystną lokalizację, blisko plaży i niedaleko rozrywkowego 
Walking Street.

Siam Bayview – Pattaya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5430 6849 10249 12620

Grudzień od 5220 6699 10070 12530

Styczeń od 5820 7330 10399 12920

Luty od 5399 6849 10020 12449

Marzec od 5299 6749 10020 12449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6020 7470 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4870 5199 

CENA OD

5220 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Tajlandia

Położenie
Dobrej klasy, nowoczesny hotel położony w północnej części 
Pattayi, w pobliżu szeroki wybór barów, restauracji i sklepów. 
Transfer z lotniska w Bangkoku trwa ok. 1,5 - 2 godz. Do cen-
trum Pattayi i słynnej z wszelkich, szczególnie nocnych rozrywek 
głównej ulicy kurortu - Walking Street ok. 1,5 km (dogodny dojazd 
miejscowymi środkami transportu).
Plaża
Obiekt w odległości ok. 50 m od plaży (przejście przez dosyć 
ruchliwą ulicę). Plaża jest publiczna, leżaki i parasole - płatne 
(50-100 THB/leżak w zależności od miejsca).
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z dwóch budynków 12-piętrowego i 4-piętrowe-
go, nasi Goście mogą być kwaterowani w obydwu budynkach. 
Recepcja 24 - godz., oferująca możliwość wymiany walut, re-
stauracja główna serwująca kuchnię międzynarodową i tajską, 
kafeteria oraz bar w lobby. Obiekt posiada basen z brodzikiem 
oraz czterema zjeżdżalniami. Leżaki przy basenie są bezpłatne. 
Ponadto hotel wyposażony jest w darmową siłownię oraz płatne 
centrum spa (masaże, zabiegi kosmetyczne - szczegółowy cennik 
dostępny w recepcji). W hotelu znajduje się także pokój zabaw 
dla dzieci oraz 3 sale konferencyjne (jedna na ok. 200 osób oraz 
dwie na ok. 40 osób).
Pokoje
Hotel oferuje 164 pokoje, dla naszych gości przeznaczone są prze-
stronne pokoje 2-osobowe typu superior (możliwość dostawki) 
z łazienką. W każdym pokoju indywidualnie sterowana klimaty-
zacja, TV-sat, mini-bar (korzystanie - dodatkowo płatne), sejf, 
telefon, suszarka do włosów oraz balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego amerykańskiego bufetu.
Internet
We wszystkich pokojach bezprzewodowy internet - bezpłatny.
www.pattayadiscoverybeach.com

We dwoje

Nowoczesny, elegancki hotel z bardzo dobrą lokalizacją w północnej części Pattayi, blisko centrum turystycznego kurortu. Wysoka jakość 
za umiarkowaną cenę.

Discovery Beach – Pattaya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5149 6270 9770 11649

Grudzień od 4920 6099 9570 11530

Styczeń od 5370 6599 9649 11699

Luty od 5120 6270 9570 11499

Marzec od 5020 6170 9570 11499

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5499 6449 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5499 6449 

CENA OD

4920 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Hotel położony jest w południowej części Pattaya, w niedalekiej 
odległości od centrum miasta, gdzie znajdują się liczne restau-
racje, sklepy i bary. Ta lokalizacja gwarantuje możliwość relaksu 
oraz skorzystania z rozrywek oferowanych przez miasto. Odle-
głość od Bangkoku to ok. 130 km, od centrum Pattaya ok. 3 km 
(możliwość dojazdu taksówką; koszt ok. 200 THB/kurs/1strona).
Plaża
Hotel zlokalizowany tuż przy plaży (zejście po schodach). Leżaki 
i parasole na plaży - dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., bezpłatny parking dla gości hotelowych. 
Goście korzystać mogą z 2 restauracji, baru przy basenie, pubu 
oraz baru z przekąskami i napojami (poza śniadaniami wszyst-
kie posiłki i napoje na terenie hotelu dodatkowo płatne). Hotel 
posiada basen odkryty oraz brodzik dla dzieci. Leżaki i parasole 
przy basenie gratis.
Pokoje
Obiekt dysponuje 320 wygodnie urządzonymi pokojami stan-
dardowymi z widokiem na morze lub ogród, które wyposażone 
są w TV-sat, telefon, sejf, bezpłatną, indywidualnie sterowaną 
klimatyzację oraz lodówkę. 
Dostępne są pokoje z udogodnieniami dla niepełnosprawnych 
(na potwierdzenie). Pokoje nie posiadają balkonów.
Wyżywienie
Śniadania serwowane (6:00-10:00) w  restauracji hotelowej 
w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Obiekt dysponuje bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym. 
Do dyspozycji gości jest minigolf - 9 dołków (6:00-18:00 - do-
datkowo płatny) oraz kort tenisowy (6:00-18:00 - dodatkowo 
płatny), a także bilard (za opłatą). W hotelu znajduje się plac 
zabaw dla najmłodszych.
Internet
W pokojach oraz w lobby dostęp do internetu Wi-Fi za darmo.
www.asiahotel.co.th

Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Hotel położony w zacisznym miejscu jest idealnym miejscem dla osób spragnionych relaksu. Dodatkowymi atutami są bliskość centrum 
oraz piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu.

Asia Pattaya – Pattaya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5030 6049 9570 11270

Grudzień od 4799 5899 9349 11199

Styczeń od 5499 6599 9870 11699

Luty od 4999 6049 9349 11099

Marzec od 4899 5949 9349 11099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5320 6149 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5320 6149 

CENA OD

4799 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Tajlandia

Położenie
Nowoczesny obiekt położony w Jomtien, na południe od Pattayi. 
Ok. 25 minut jazdy samochodem do centrum Pattayi z restaura-
cjami, barami, klubami nocnymi, sklepami i licznymi atrakcjami. 
Odległość od lotniska w Bangkoku to ok 135 km.
Plaża
Hotel położony 150 m od szerokiej, piaszczystej plaży Jomtien. 
Leżaki i parasole na plaży – dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, restauracja główna lobby bar, bar przy basenie, 
niewielki basen (położony na 8 piętrze) oraz parking. Za dodat-
kową opłatą: pralnia.
Pokoje
Hotel posiada 65 nowocześnie urządzonych i  przestronnych 
pokoi.
Do dyspozycji gości są:
- pokoje standardowe dwuosobowe – z widokiem na góry lub 
morze (za dodatkową opłata), powierzchnia ok.35 m2

- pokoje Premier – z widokiem na góry, powierzchnia ok, 55m2, 
balkon z jacuzzi.
Wszystkie pokoje wyposażone w salon połączony z sypialnią, ła-
zienkę (prysznic, suszarka do włosów i wc), klimatyzację, aneks 
kuchenny, zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV-sat, telefon, 
lodówkę, bezpłatny sejf oraz balkon.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji.
Internet
Internet Wi-Fi - bezpłatny
x2vibe.com/residences/pattaya-seaphere/

We dwoje

Nowoczesny hotel przeznaczony dla osób, które cenią sobie spokojną okolicę, ale z możliwością szybkiego dotarcia do centrum 
miejscowości. Plus za lokalizację blisko plaży!

X2 Vibe Pattaya Seaphere Residence – Jomtien 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 4770 5499 9149 10370

Grudzień od 4530 5349 8899 10270

Styczeń od 5099 5899 9199 10520

Luty od 4699 5399 8849 10020

Marzec od 4599 5299 8849 10020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5720 6870 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5299 5999 

CENA OD

4530 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Elegancki, 5-gwiazdkowy hotel utrzymany we współczesnym 
tajskim stylu zlokalizowany jest w północnej części Pattayi, nie-
daleko centrum miejscowości pełnego restauracji, barów, klubów 
nocnych, sklepów i licznych rozrywek. Do słynnej, tętniącej ży-
ciem Walking Street ok. 3 km, zaś do lotniska Bangkok-Suvar-
nabhumi – ok. 120 km.
Plaża
Przy hotelu (przejście przez ulicę) znajduje się plaża publiczna. 
Leżaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne.
Do dyspozycji gości
Hotel składa się z dwóch budynków – Amari Tower i Amari 
Suites. Recepcja 24 - godz., restauracja „Amaya Food Gallery”, 
bar „Aqua Eatery & Bar” oraz bar przy basenie, 2 rozległe baseny 
o nieregularnych kształtach (jeden ze zjeżdżalnią), brodzik z mini 
aqua parkiem dla dzieci, mini klub „The Treehouse”, zaplecze 
konferencyjne, parking. Za dodatkową opłatą: opiekunka do 
dziecka.
Pokoje
W naszej ofercie znajdują się pokoje typu Deluxe, mieszczące się 
w budynku Amari Tower. Pokoje są przestronne (pow. ok. 49m2), 
elegancko urządzone i wyposażone w łazienkę (wanna/prysznic, 
suszarka do włosów, kosmetyki kąpielowe, szlafroki i klapki ką-
pielowe), niewielką, optycznie wydzieloną część dzienną, indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, TV-Sat., telefon, bezpłatne Wi-Fi, 
sejf, minibar (za dodatkową opłatą), zestaw do przygotowywania 
kawy i herbaty, balkon. Możliwość wypożyczenia żelazka i deski 
do prasowania. Dostępne pokoje z widokiem na miasto, basen lub 
morze. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat – na potwierdzenie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Za dodatkową opłatą goście mogą 
zjeść posiłek w restauracji „Amaya Food Gallery” serwującej 
dania kuchni tajskiej, włoskiej, chińskiej i międzynarodowej lub 
skosztować przekąsek i orzeźwiających napojów w barze „Aqua 
Eatery & Bar”.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajduje się dobrze wyposażone centrum 
fitness otwarte całą dobę. Za dodatkową opłatą goście mogą 

zrelaksować się w centrum Spa, gdzie oferowane są różnorodne 
zabiegi na twarz i ciało. Na plaży dostępne sporty wodne.
Internet
Na terenie całego obiektu (również w pokojach) internet Wi-Fi 
- bezpłatny.
www.amari.com/pattaya

Przy plaży Royal We dwoje Aquapark

Polecamy wymagającym Klientom, którzy oprócz bliskości plaży i lokalnych rozrywek, cenią sobie również komfort i wysoką jakość usług.

Amari Pattaya – Pattaya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

5999 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6220 8420 11570 15230

Grudzień od 5999 8270 11370 15149

Styczeń od 6599 8899 11699 15530

Luty od 6199 8420 11370 15070

Marzec od 6099 8320 11370 15070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5949 7299 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5949 7299 

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych



304

Azja Tajlandia

Położenie
Citrus Grande Hotel to nowy, butikowy hotel z szerokim wachla-
rzem udogodnień, który usytuowany jest w południowej części 
miasta Pattaya. W pobliżu hotelu znajduje się większość lokali 
rozrywkowych i rekreacyjnych, w tym najpopularniejsza tury-
styczna atrakcja - The Walking Street (ok. 1 km). Hotel jest od-
dalony o ok. 900 m od przystani Pattaya – Hua Hin. Do lotniska 
w Bangkoku (BKK) jest ok. 120 km.
Plaża
Pattaya Beach, która ma ok. 3 km długości - oddalona jest od 
hotelu o ok. 1,2 km.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, lobby, 2 restauracje (“Hill Side” - kuchnia 
amerykańska, “Spice Asian Retreat” - kuchnia tajska, indyjska, 
arabska), 3 bary, basen (odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dla 
dorosłych), ogród, sale konferencyjne, parking. Dodatkowo płat-
ne: opieka nad dziećmi, pralnia, prasowanie, zabiegi oraz masaże 
w salonie SPA, fryzjer.
Pokoje
Hotel dysponuje łącznie 510 stylowo zaaranżowanymi pokoja-
mi różnego typu rozlokowanych w dwóch częściach budynku. 
Wszystkie pokoje są klimatyzowane (indywidualnie sterowana 
klimatyzacja) i wyposażone w: łazienkę (prysznic, suszarka do 
włosów, zestaw kosmetyków, szlafrok, kapcie), TV-Sat, telefon, 
sejf, minibar (dodatkowo płatny), zestaw do parzenia kawy i her-
baty, czajnik.
Pokój deluxe (pow. ok. 28 m2) - dla max. 2 osób z łóżkiem typu 
twin lub double z balkonem.
Pokój deluxe trzyosobowy (pow. ok. 28 m2) - dla max. 3 osób 
z łóżkiem typu double oraz sofą.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Siłownia, centrum rekreacji (m.in. bilard, piłkarzyki, stacja gier). 
Dla dzieci 3-12 lat - miniklub (plac zabaw, bezpłatne zajęcia - 
w tym filmy, gry interaktywne, sztuka i rzemiosło).

Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi w ogólnodostępnych częściach hotelu 
oraz w pokojach.
www.citrusgrandepattaya.com

Fit & Fun We dwoje

Dogodna lokalizacja w centrum Pattaya pozwoli na swobodne eksplorowanie miasta, a rozbudowana infrastruktura hotelu zapewni 
komfortowy wypoczynek! Nowo otwarty hotel łączy w sobie nowoczesność oraz wysoką jakość świadczonych usług.

Citrus Grande Pattaya – Pattaya +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

4499 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 4699 5399 9020 10199

Grudzień od 4499 5249 8849 10099

Styczeń od 5170 5970 9299 10649

Luty od 4699 5399 8849 10020

Marzec od 4599 5299 8849 10020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5520 6499 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5299 5999 

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Trzygwiazdkowy obiekt położony w Pattayi, niecałe 2 godz. drogi 
od Bangkoku. Hotel otoczony jest zadbanym, tropikalnym ogro-
dem, a spokojna okolica gwarantuje chwilę relaksu i odpoczynku.
Plaża
Hotel znajduje się przy piaszczystej plaży (brak możliwości ką-
pieli). Dogodny dojazd busem hotelowym do publicznej plaży 
w Pattayi oddalonej o ok. 8 km (koszt ok. 100 THB/os./1 strona; 
kursuje kilka razy dziennie).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., odkryty basen o nieregularnych kształtach 
(leżaki, parasole i ręczniki w cenie), restauracja, bar przy ba-
senie (serwujący napoje i przekąski - dodatkowo płatne), pub, 
kort tenisowy, squash (dodatkowo płatny), bezpłatna siłownia 
i fitness, mini pole golfowe (bezpłatne użytkowanie, należy mieć 
swój sprzęt) sauna, masaże (dodatkowo płatne), pralnia, sklep, 
parking, sala konferencyjna, klub dla dzieci, bus hotelowy kursu-
jący kilka razy dziennie do centrum Pattayi (dodatkowo płatny).
Pokoje
Hotel dysponuje schludnymi i wygodnymi pokojami typu superior 
z widokiem na morze lub zabudowania z ogrodem. Na wypo-
sażenie pokoju składa się TV, telefon, bezpłatna indywidualnie 
sterowana klimatyzacja, mini-bar (dodatkowy płatny), serwis do 
kawy/herbaty, suszarka do włosów, bezpłatny sejf. Pokoje nie 
posiadają balkonów.
Wyżywienie
Śniadania (6:00-10:00) w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Każdy Klient znajdzie coś dla siebie z oferowanego w hotelu wa-
chlarza aktywności fizycznych. Do dyspozycji gości jest bezpłatna 
siłownia i fitness (6:00-21:00), tenis (płatny dodatkowo), mini-
golf (korzystanie bezpłatne przy posiadaniu własnego sprzętu) 
oraz za dodatkową opłatą squash.
Internet
Bezprzewodowy internet Wi-Fi w pokojach oraz lobby bezpłatny.
pattayaresort.com

Przy plaży We dwoje

Skromny, zadbany hotel oferujący zakwaterowanie w komfortowych pokojach w zacisznej okolicy. Obiekt jest idealnym wyborem na 
wczasy w Pattayi dla osób ceniących sobie dobry standard wypoczynku w korzystnej cenie.

Cholchan Pattaya Resort – Pattaya 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 4699 5370 9020 10149

Grudzień od 4470 5199 8799 10020

Styczeń od 5249 5949 9449 10599

Luty od 4670 5370 8799 9970

Marzec od 4570 5270 8799 9970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5299 5999 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5270 5970 

CENA OD

4470 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Tajlandia

Położenie
Wysokiej klasy obiekt 5-gwiazdkowy, należący do znanej sieci 
Marriott. Hotel znajduje się w spokojnym regionie Rayong. Obiekt 
dzieli kilka minut drogi od pobliskich restauracji i ok. 3 km od 
najbliższego sklepu. Do głównego miasta regionu Rayong - ok. 
30 km, a do miejscowości Ban Phe ok. 14 km. Do międzynarodo-
wego portu lotniczego w Bangkoku ok. 210 km.
Plaża
Ośrodek usytuowany jest bezpośrednio przy kamienisto-piasz-
czystej plaży i ok. 100 m od piaszczystej plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., do dyspozycji gości 2 baseny, 2 zjeżdżalnie, 
brodzik dla dzieci, 5 restauracji i barów (serwujące tradycyjną 
kuchnię tajską, azjatycką, indyjską, owoce morza oraz napoje - 
wszystko za dodatkową opłatą), mini klub dla dzieci. Za dodat-
kową opłatą: opiekunka dla dzieci, centrum spa. Hotel dysponuje 
bogatym zapleczem konferencyjnym.
Informujemy, że podczas meldunku, koniecznym jest uiszczenie 
depozytu gotówką lub kartą, 1000 THB/pokój/noc. Depozyt 
zabezpiecza hotel w  razie jakichkolwiek zniszczeń, strat czy 
kradzieży.
Pokoje
Obiekt posiada 205 przestronne i elegancko urządzonych pokoi. 
Naszym Klientom proponujemy pokoje standardowe typu Deluxe 
(pow. ok.40 m2): Sea View - z łóżkiem typu king bed lub twin, Mo-
untain View - tylko z łóżkami typu king bed, bez łóżek typu twin. 
Zakwaterowanie w komfortowych i funkcjonalnie urządzonych 
pokojach, które wyposażone są w klimatyzację, TV-sat, telefon, 
dobrze wyposażoną łazienkę (suszarka do włosów), żelazko z de-
ską do prasowania, zestaw do kawy i herbaty, sejf oraz balkon. 
Na zapytanie i za dopłatą dostępne również pokoje o wyższym 
standardzie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.
Program sportowy i animacyjny
Klienci mogą bezpłatnie korzystać z siłowni oraz ze sportów na 
plaży: siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, kajaki. Za dodatkową 
opłatą nurkowanie, golf oraz wypożyczalnia rowerów.

Internet
W pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu internet bezprze-
wodowy - bezpłatny, w pokojach - dodatkowo płatny.
www.marriott.com
Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele w regionie 
Rayong nie organizujemy wycieczek fakultatywnych.

Przy plaży Royal

Nowoczesny obiekt, z bogatym wyposażeniem, dla najbardziej wymagających Klientów. Polecamy dla osób ceniących spokój podczas 
pobytu, ze względu na atrakcyjne położenie w spokojnym regionie Rayong, bezpośrednio przy plaży.

Marriott Rayong Resort & Spa – Rayong 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5930 7849 11099 14299

Grudzień od 5699 7699 10870 14199

Styczeń od 6370 8499 11299 14870

Luty od 5999 8049 11020 14449

Marzec od 5899 7949 11020 14449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6330 8099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6330 8099 

CENA OD

5699 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Wysokiej klasy hotel, należący do znanej sieci Novotel. Obiekt 
usytuowany w rozległym i zadbanym ogrodzie, w spokojnym 
regionie Rayong, ok. 230 km na południowy-wschód od Bang-
koku. W okolicy hotelu znajduje się kilka restauracji i sklepów. Do 
głównego miasta regionu - Rayong ok. 30 km, a do międzynaro-
dowego portu lotniczego w Bangkoku 210 km.
Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży. Serwis plażowy - bezpłatny.
Do dyspozycji gości
Hotel posiada recepcję i room service czynne 24 - godz., punkt 
informacji turystycznej, sejf przy recepcji, siłownię i bilard. Na 
terenie rozległego i zadbanego ogrodu znajdują się 4 baseny, 
w tym 2 dla dzieci. Na część gastronomiczną składają się dwa 
bary (jeden przy basenie), kawiarnia, restauracja włoska i restau-
racja z kuchnią tajską. Na terenie hotelu SPA, punkt wymiany 
walut, pralnia oraz sklep z pamiątkami. Informujemy, że podczas 
meldunku, koniecznym jest uiszczenie depozytu gotówką lub 
kartą, 100 USD/pokój/pobyt. Depozyt zabezpiecza hotel w razie 
jakichkolwiek zniszczeń, strat czy kradzieży.
Pokoje
Naszym Klientom proponujemy pokoje typu standard i superior, 
rozlokowane w części głównej budynku i skrzydle ogrodowym. 
Wszystkie pokoje posiadają balkon i wyposażone są w indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat (z płatnymi kanałami 
filmowymi), telefon, zestaw do robienia kawy i herbaty oraz 
suszarkę. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość skorzystania 
z minibaru. Sejf w pokoju gratis.
Wyżywienie
Śniadania.
Internet
Internet darmowy na terenie całego hotelu.
www.novotel.com
Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele w regionie 
Rayong nie organizujemy wycieczek fakultatywnych.

Przy plaży

Bardzo dobry hotel, z doskonałą lokalizacją bezpośrednio przy pięknej plaży. Dobry wybór dla poszukujących plaż dorównujących tym na 
wyspie Koh Samet jednak preferujących pobyt na stałym lądzie.

Novotel Rayong – Rayong 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

5270 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5499 6970 10370 12820

Grudzień od 5270 6799 10149 12699

Styczeń od 5699 7299 10199 12870

Luty od 5470 6970 10149 12649

Marzec od 5370 6870 10149 12649

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5999 7449 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5999 7449 

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Tajlandia

Położenie
Wysokiej klasy, pięciogwiazdkowy hotel położony w południowej 
części malowniczej wyspy Koh Samet w Tajlandii, w otoczeniu 
tropikalnego ogrodu. Jako część Parku Narodowego Koh Samet 
gwarantuje piękne widoki i spokojne otoczenie.
Plaża
Hotel Paradee zlokalizowany jest tuż przy piaszczystej plaży Ao 
Kiew, w otoczeniu palm, nad krystalicznie czystym morzem. Le-
żaki na plaży są w cenie.
Do dyspozycji gości
Recepcja, restauracja serwująca dania kuchni międzynarodowej, 
Pool Bar, Sunset Bar na tarasie, klimatyzowane centrum fitness 
otwarte 24 godziny na dobę, biblioteczka. Dodatkowo, odwie-
dzający mają możliwość skorzystania z zabiegów spa i masaży 
(płatne dodatkowo).
Pokoje
Kompleks wypoczynkowy oferuje stylowe wille pokryte strzechą, 
umeblowane w tradycyjnym tajskim stylu z elementami wystroju 
orientalnego i balijskiego. Na obiekt składają się luksusowe wille, 
każda z sypialnią, łazienką i tarasem. Naszym gościom oferujemy 
zakwaterowanie w willach o powierzchni ok. 100 m2: Garden Villa 
lub Garden Pool Villa z prywatnym basenem. W każdym pokoju 
znajduje się telewizor z płaskim ekranem, odtwarzacz CD/DVD, 
zestaw do przygotowania kawy lub herbaty, bogato zaopatrzony 
mini bar (płatny dodatkowo), sejf (płatny dodatkowo).
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.
Internet
Bezpłatny bezprzewodowy Internet w pokojach.
Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele na Koh 
Samet nie organizujemy wycieczek lokalnych. Klienci będą pod 
opieką pilota/rezydenta z regionu Rayong. Transfer Bangkok-Koh 
Samet-Bangkok może odbywać się przez Pattayę/Jomtien.
Uwaga! Istnieje konieczność opłacenia biletu wstępu za wejście 
na teren parku narodowego (do którego należy cała wyspa Koh 
Samet). Opłatę uiszcza się bezpośrednio w recepcji hotelowej, 
w wysokości ok. 7 EUR na osobę, za cały pobyt. Podatek dotyczy 

wszystkich osób. Dodatkowo, przez cały pobyt należy posiadać 
przy sobie opłacony bilet wstępu na wypadek kontroli.
www.samedresorts.com/paradee/index.html

Przy plaży Royal We dwoje

Piękny, klimatyczny hotel położony w zacisznym otoczeniu, z dostępem do wybrzeża zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wyspy. Polecany 
szczególnie parom, pragnącym spędzić romantyczne wakacje oraz gościom ceniącym sobie spokój i beztroski wypoczynek na najwyższym 
poziomie.

Paradee – Koh Samet 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

9720 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 9720 15420 17249 26599

Grudzień od 11720 19720 20920 34270

Styczeń od 12370 20420 21330 34770

Luty od 11949 19930 20970 34299

Marzec od 11849 19830 20970 34299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8570 12349 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 8570 12349 

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Luksusowy kompleks, położony w przepięknej okolicy, na zboczu 
opadajacym wprost ku morzu, na zachodnim wybrzeżu Koh Sa-
met. Do centrum wyspy ok. 30-40 min. spacerem (dostępne taxi).
Plaża
Obiekt usytuowany przy uroczej, spokojnej plaży - Ao Prao, sły-
nącej z białego piasku. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Kompleks wypoczynkowy składa się z 52 bungalowów oraz kilku 
piętrowych pawilonów (dojście dosyć stromymi schodami). 
Obszerne lobby z recepcją, sklepik z pamiątkami, sala konfe-
rencyjna (na 80 osób), doskonała restauracja (z widokiem na 
morze, kuchnia międzynarodowa i tajska), 2 bary, 2 niewielkie 
basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Możliwość korzysta-
nia z kajaków i windsurfingu (za dopłatą). Przy plaży dostępne 
również tradycyjne masaże tajskie (ok. 400 THB/godz.).
Pokoje
Nasi Klienci kwaterowani są w pokojach standard, znajdujących 
się w pawilonach. Istniej możliwość dopłaty do pokoju deluxe 
cottage (na potwierdzenie).
Przestronne (pow. ok. 30 m2) i ze smakiem urządzone pokoje 
2-osobowe (możliwość dostawek) z  łazienkami (suszarka do 
włosów) i wc. Wszystkie pokoje wyposażone są w indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, TV-sat, minibar (3 butelki wody dziennie 
na pokój gratis, pozostałe napoje dodatkowo płatne), telefon, sejf, 
zestaw do robienia kawy i herbaty. Ponadto pokoje mają tarasy 
lub balkony z widokiem na morze lub ogród.
Wyżywienie
Śniadania.
Internet
W lobby hotelowym oraz w niektórych pokojach bezprzewodowy 
internet - bezpłatny.
Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele na Koh 
Samet nie organizujemy wycieczek lokalnych. Klienci będą pod 
opieką pilota/rezydenta z regionu Rayong. Transfer Bangkok-Koh 
Samet-Bangkok może odbywać się przez Pattayę/Jomtien.
Uwaga! Istnieje konieczność opłacenia biletu wstępu za wejście 
na teren parku narodowego (do którego należy cała wyspa Koh 

Samet). Opłatę uiszcza się bezpośrednio w recepcji hotelowej, 
w wysokości ok. 7 EUR na osobę, za cały pobyt. Podatek dotyczy 
wszystkich osób. Dodatkowo, przez cały pobyt należy posiadać 
przy sobie opłacony bilet wstępu na wypadek kontroli.
www.samedresorts.com/aoprao/index.html

Przy plaży We dwoje

Dobrej klasy hotel z bogatym wyposażeniem i infrastrukturą. Polecamy osobom poszukującym odpoczynku z dala od tłocznych kurortów.

Ao Prao – Koh Samet 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6370 8699 11649 15370

Grudzień od 6370 9020 11999 16399

Styczeń od 6999 9670 12370 16820

Luty od 6570 9170 11999 16320

Marzec od 6470 9070 11999 16320

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6330 8099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6330 8099 

CENA OD

6370 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Tajlandia

Położenie
Elegancki kompleks usytuowany w północno-wschodniej części 
Koh Samet. Wszystkie hotelowe budynki otoczone są tropikalnym 
ogrodem, który rozciąga się na dużym terenie. Hotel zlokalizowa-
ny w bliskości centrum turystycznego wyspy.
Plaża
Hotel położony przy pięknej, piaszczystej plaży, jednej z najwięk-
szych plaż na Koh Samet. Na plaży są boiska do siatkówki i piłki 
nożnej oraz bezpłatne leżaki i parasole. W ciągu dnia plaża może 
być nieco zatłoczona ze względu na turystów przybywających tu 
łodziami na wycieczki 1-dniowe. Nieopodal obiektu kameralna, 
kamienista plaża -Pineapple Beach.
Do dyspozycji gości
Kompleks został gruntownie wyremontowany w 2009 r. i składa 
się z kilku 2-kondygnacyjnych budynków oraz domków.
Recepcja, sklep z pamiątkami, 3 baseny, bezpłatne leżaki i pa-
rasole przy basenie, centrum sportów wodnych (za dodatko-
wą opłatą: żaglówki, windsurfing, kajaki, sprzęt do snorklingu 
i nurkowania), bezpłatna siłownia, SPA (płatne dodatkowo), 2 
restauracje (położone przy plaży: kuchnia włoska oraz kuchnia 
tajska i międzynarodowa), bar plażowy i lobby-bar. Ponadto dla 
dzieci mini-klub oraz duży plac zabaw.
Pokoje
Nasi Klienci mają do wyboru pokoje typu „Deluxe Cottage” oraz 
„Premier Room”. 
Wygodne i elegancko urządzone pokoje 2 - osobowe (możliwaość 
max. 1 dostawki) z łazienką i wc. Wszystkie pokoje wyposażone są 
w indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, sejf, minibar (3 
butelki wody dziennie na pokój gratis, pozostałe napoje dodat-
kowo płatne). Wszystkie pokoje z widokiem na ogród lub basen. 
Pokoje „Deluxe Cottage” - (standard 3*+) - położone są w kilku 
rzędach domków (1 lub 2 pokoje w domku) w pobliżu kameralnej 
kamienistej plaży (Pineapple Beach). 
Pokoje „Premier Room” - (standard 4*, pow ok 45m²) - poło-
żone są w centralnej części kompleksu, wokół basenu i w pobliżu 
baru w kilku 2-kondygnacyjnych budynkach.
Wyżywienie
Śniadania.

Internet
W lobby i pokojach internet Wi-Fi - bezpłatny.
Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele na Koh 
Samet nie organizujemy wycieczek lokalnych. Klienci będą pod 
opieką pilota/rezydenta z regionu Rayong. Transfer Bangkok-Koh 
Samet-Bangkok może odbywać się przez Pattayę/Jomtien.
Uwaga! Istnieje konieczność opłacenia biletu wstępu za wejście 
na teren parku narodowego (do którego należy cała wyspa Koh 
Samet). Opłatę uiszcza się bezpośrednio w recepcji hotelowej, 
w wysokości ok. 7 EUR na osobę, za cały pobyt. Podatek dotyczy 
wszystkich osób. Dodatkowo, przez cały pobyt należy posiadać 
przy sobie opłacony bilet wstępu na wypadek kontroli.
www.samedresorts.com/saikaew/index.html

Przy plaży

Dobrej klasy hotel z bogatym wyposażeniem i infrastrukturą. Świetna lokalizacja w centrum turystycznym wyspy.

Sai Kaew Beach Resort – Koh Samet +/

Premier Room

Deluxe Cottage

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

6199 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6199 8349 11370 14799

Grudzień od 6199 8630 11699 15749

Styczeń od 6799 9299 12030 16199

Luty od 6399 8799 11699 15699

Marzec od 6299 8699 11699 15699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6330 8099 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6330 8099 

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Hotel usytuowany w spokojnym regionie Koh Chang – rajskiej wy-
spie idealnej dla osób spragnionych relaksu. W odległości około 
10 minut pieszo od hotelu znajduje się kilka sklepów oraz barów. 
Do centrum miasteczka Kai Bae jest 20 minut spacerem, a do 
międzynarodowego portu lotniczego w Bangkoku około 315 km.
Plaża
Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży Klong Prao. Serwis plażowy jest bezpłatny na prywatnej 
wydzielonej części hotelowej.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, prostokątny basen o długości ok. 50 m, 
jacuzzi, basen dla dzieci, biuro informacji turystycznej, restauracja 
główna The Cove Terrace serwująca dania kuchni tajskiej oraz 
europejskiej (6:00 – 23:00), restauracja Sassi z kuchnią włoską 
(18:00 - 23:00), restauracja tajska (18:00 - 23:00), bar przy base-
nie z napojami oraz lekkimi przekąskami (10:00 – 23:00), Macao 
Club z koktajlami, piwem oraz muzyką (16:00 – 1:00), punkt wy-
miany walut. Za dodatkową opłatą: pralnia, fryzjer, sklep z pa-
miątkami, centrum fitnessu, wypożyczalnia skuterów i centrum 
spa. Hotel dysponuje zapleczem konferencyjnym.
Informujemy, że podczas meldunku, koniecznym jest uiszczenie 
depozytu gotówką lub kartą, 1000 THB/pokój/noc, maksymal-
nie 5000 THB. Depozyt zabezpiecza hotel w razie jakichkolwiek 
zniszczeń, strat czy kradzieży.
Pokoje
Obiekt posiada 165 przestronnych pokoi o różnym standardzie. 
Naszym Klientom proponujemy pokoje typu Deluxe (pow. ok. 50 
m2). Wszystkie pokoje wyposażone w indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, TV-sat, łazienkę z oddzielną wanną i prysznicem, 
zestaw do kawy i herbaty, minibar (za dopłatą), sejf oraz balkon. 
Na zapytanie i za dopłatą dostępne również pokoje o wyższym 
standardzie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu oraz w po-
kojach.

Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele na Koh 
Chang nie organizujemy wycieczek lokalnych. Klienci będą pod 
opieką pilota/rezydenta z regionu Rayong.
www.emeraldcovekohchang.com
Uwaga! Na ostatnią noc przyjazd do Pattayi. Zakwaterowanie 
w hotelu i możliwość wykupienia opcjonalnie wyjazdu na rewię 
transseksualistów (Alcazar lub Tiffany, ok. 30 USD). Po pokazie 
powrót do hotelu lub dla chętnych możliwość spędzenia czasu na 
Walking Street- dzielnicy nocnych uciech (powrót do hotelu w ta-
kim przypadku we własnym zakresie). Nocleg w hotelu w Pattayi.
Dla części imprez dostępne są przeloty z Koh Chang (lotnisko 
Trat) do Bangkoku. W tym przypadku ostatni nocleg będzie 
w hotelu w Bangkoku.

Przy plaży Royal We dwoje

Hotel idealny dla osób ceniących wysoki standard oraz zaciszne położenie. Dużym atutem jest położenie przy piaszczystej plaży z szerokim 
wyborem barów i restauracji oferujących przysmaki kuchni tajskiej.

Emerald Cove – Koh Chang 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6370 8730 10899 13920

Grudzień od 6149 8570 10699 13820

Styczeń od 6849 9399 11199 14530

Luty od 6449 8899 10870 14030

Marzec od 6349 8799 10870 14030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6449 8320 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6449 8320 

CENA OD

6149 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Tajlandia

Położenie
Dobrej klasy obiekt położony w zachodniej części Koh Chang, 
zaledwie kilka minut drogi od pobliskich sklepów i restauracji. 
Hotel znajduje się około 7 km od wioski rybackiej Bang Bao. Do 
międzynarodowego portu lotniczego w Bangkoku około 315 km.
Plaża
Obiekt usytuowany jest w pierwszej linii brzegowej, z piaszczystym 
tarasem słonecznym (darmowe leżaki i parasole) oraz wejściem 
do morza po schodach bezpośrednio do wody. Piaszczysta plaża 
Kai Bae jest około 500 m od hotelu (leżaki i parasole za opłatą).
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., basen, biuro informacji turystycznej, mini klub 
dla dzieci z możliwością zarezerwowania opiekunki, restauracje 
i bary (wszystko za dodatkową opłatą): restauracja główna The Spo-
on- serwująca tradycyjną kuchnię tajską oraz europejską; restauracja 
i bar The Sala- oferująca kolacje oraz wyśmienite drinki, z muzyką na 
żywo każdego wieczoru; herbaciarnia The Teas- z szerokim wyborem 
herbat i wypieków; bar na plaży- The Sand; bar przy basenie- The 
River. Za dodatkową opłatą: pralnia, wypożyczalnia samochodów 
i centrum spa. Hotel dysponuje zapleczem konferencyjnym. Infor-
mujemy, że podczas meldunku, koniecznym jest uiszczenie depozytu 
gotówką lub kartą, 1000 THB/pokój/noc. Depozyt zabezpiecza hotel 
w razie jakichkolwiek zniszczeń, strat czy kradzieży.
Pokoje
Obiekt posiada 119 przestronnych i ekskluzywnie urządzonych 
pokoi. Naszym Klientom proponujemy pokoje standardowe typu 
Superior Hillside (pow. ok. 40 m2) oraz Deluxe (pow. ok. 54 m2): 
Wszystkie pokoje z łóżkiem typu king bed lub twin, wyposażone 
w klimatyzację, TV-sat, telefon, łazienkę (suszarka do włosów), 
zestaw do kawy i herbaty, minibar (za dopłatą) oraz sejf. Tylko 
pokoje Deluxe posiadają balkon. Pokoje Superior znajdują się 
w skrzydle dwu-piętrowego budynku (bez windy), znajdującym 
się około 200 m od budynku głównego, basenu, restauracji i pla-
ży- przejście do głównej części hotelu przez mało ruchliwą ulicę. 
Na zapytanie i za dopłatą dostępne również pokoje o wyższym 
standardzie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje zajęcia sportowe (aerobik, aqua-aerobik). Za do-
datkową opłatą możliwość wypożyczenia kajaków.
Internet
Na terenie całego obiektu internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.awakohchang.com
Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele na Koh 
Chang nie organizujemy wycieczek lokalnych. Klienci będą pod 
opieką pilota/rezydenta z regionu Rayong.
Na ostatnią noc przyjazd do Pattayi. Zakwaterowanie w hotelu 
i możliwość wykupienia opcjonalnie wyjazdu na rewię transsek-
sualistów (Alcazar lub Tiffany, ok. 30 USD). 
Dla części imprez dostępne są przeloty z Koh Chang (lotnisko 
Trat) do Bangkoku. W tym przypadku ostatni nocleg będzie 
w hotelu w Bangkoku.

Przy plaży We dwoje

Nowoczesny hotel z bogatym wyposażeniem i infrastrukturą. Malownicze widoki i spokojna okolica sprawiają, że jest to doskonałe miejsce 
na wakacje pełne relaksu.

Awa Resort – Koh Chang 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

5499 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 5730 7449 10749 13620

Grudzień od 5499 7270 10520 13499

Styczeń od 6199 8070 11020 14149

Luty od 5720 7449 10570 13449

Marzec od 5599 7330 10520 13420

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6070 7549 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6070 7549 

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Stylowy, nowoczesny obiekt, usytuowany w spokojnym regionie 
Koh Chang. W odległości około 10 minut pieszo od hotelu znajduje 
się kilka sklepów. Do centrum miasteczka Kai Bae 20 minut space-
rem, a do portu lotniczego w Bangkoku około 315 km.
Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży Klong Prao. Serwis plażowy jest bezpłatny.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., basen, biuro informacji turystycznej, re-
stauracja główna - serwująca kuchnię tajską oraz europejską; 
restauracja i bar przy plaży- z przekąskami, odświeżającymi 
drinkami oraz z muzyką na żywo każdego wieczoru; kawiarnia 
- z możliwością wypicia kawy przy lekturze dostępnych książek 
lub gazet; bar przy basenie- z drinkami oraz lekkimi przekąskami. 
Za dodatkową opłatą: pralnia, wypożyczalnia skuterów i centrum 
spa. Hotel dysponuje zapleczem konferencyjnym.
Informujemy, że podczas meldunku, koniecznym jest uiszczenie 
depozytu gotówką lub kartą, 1000 THB/pokój/noc. Depozyt 
zabezpiecza hotel w  razie jakichkolwiek zniszczeń, strat czy 
kradzieży.
Pokoje
Obiekt posiada 59 przestronnych i nowocześnie urządzonych 
pokoi. Naszym Klientom proponujemy pokoje standardowe typu 
Deluxe (pow. ok. 54 m2): Wszystkie pokoje z łóżkiem typu king 
bed lub twin, wyposażone w klimatyzację, TV-sat, telefon, łazien-
kę (z suszarką do włosów), zestaw do kawy i herbaty, minibar (za 
dopłatą), sejf oraz balkon. 
Na zapytanie i za dopłatą dostępne również pokoje o wyższym 
standardzie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu
Internet
Na terenie całego obiektu internet Wi-Fi - bezpłatny.
www.thedewakohchang.com
Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele na Koh 
Chang nie organizujemy wycieczek lokalnych. Klienci będą pod 
opieką pilota/rezydenta z regionu Rayong.

Uwaga! Na ostatnią noc przyjazd do Pattayi. Zakwaterowanie 
w hotelu i możliwość wykupienia opcjonalnie wyjazdu na rewię 
transseksualistów (Alcazar lub Tiffany, ok. 30 USD). Po pokazie 
powrót do hotelu lub dla chętnych możliwość spędzenia czasu na 
Walking Street- dzielnicy nocnych uciech (powrót do hotelu w ta-
kim przypadku we własnym zakresie). Nocleg w hotelu w Pattayi.
Dla części imprez dostępne są przeloty z Koh Chang (lotnisko 
Trat) do Bangkoku. W tym przypadku ostatni nocleg będzie w 
hotelu w Bangkoku.

Przy plaży We dwoje

Wysoka jakość usług oraz spokojna okolica zapewni komfort podczas wypoczynku nawet dla najbardziej wymagających Klientów. 
Dodatkowym atutem jest atrakcyjne położenie bezpośrednio przy piaszczystej plaży oraz bogata infrastruktura.

Dewa – Koh Chang 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

6199 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 9 dni 16 dni 9 dni 16 dni

Listopad od 6420 8799 11899 15870

Grudzień od 6199 8649 11699 15799

Styczeń od 6970 9649 12320 16799

Luty od 6420 8830 11730 15749

Marzec od 6299 8699 11699 15699

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6270 7970 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6270 7970 

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Tajlandia

Położenie
Dobrej klasy hotel znajdujący się w zacisznej zatoczce Klong Son 
Bay na północnym skraju wyspy Koh Chang, w otoczeniu dzikiej 
przyrody lasu tropikalnego oraz piaszczystej plaży. W odległo-
ści około 2 km od hotelu znajduje się kilka sklepów i barów. Do 
międzynarodowego portu lotniczego w Bangkoku około 315 km.
Plaża
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej 
plaży. Serwis plażowy jest płatny.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, rozległy basen z widokiem na morze (leża-
ki i parasole dostępne bezpłatnie), jacuzzi, 2 restauracje: główna 
Ruen Plub Plueng - serwująca kuchnię tajską oraz europejską 
oraz druga znajdująca się na świeżym powietrzu, bar przy base-
nie z lekkimi przekąskami oraz orzeźwiającymi napojami, Terrace 
Bar oferujący egzotyczne soki, koktajle, drinki oraz spokojną mu-
zykę wieczorem, plac zabaw dla dzieci, biblioteka. Za dodatkową 
opłatą: centrum fitnessu, wypożyczalnia rowerów i centrum spa. 
Hotel dysponuje zapleczem konferencyjnym.
Pokoje
Obiekt posiada 92 przestronne i nowocześnie urządzone pokoje 
różnego typu, rozlokowanych w kilku mniejszych budynkach po-
łożonych na wzgórzu, w rozległym egzotycznym ogrodzie. Na-
szym Klientom proponujemy pokoje typu Deluxe (pow. ok. 36 m2) 
lub Premier (pow. ok. 43 m2). Wszystkie pokoje wyposażone są 
w indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, łazienkę 
(z suszarką do włosów), zestaw do kawy i herbaty, minibar (za 
dopłatą), sejf (za dopłatą) oraz balkon. Na zapytanie i za dopłatą 
dostępne również pokoje o wyższym standardzie.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego obiektu oraz w po-
kojach.
www.aiyapura.com
Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele na Koh 
Chang nie organizujemy wycieczek lokalnych. Klienci będą pod 
opieką pilota/rezydenta z regionu Rayong.

Na ostatnią noc przyjazd do Pattayi. Zakwaterowanie w hotelu 
i możliwość wykupienia opcjonalnie wyjazdu na rewię transsek-
sualistów (Alcazar lub Tiffany, ok. 30 USD). Po pokazie powrót do 
hotelu lub dla chętnych możliwość spędzenia czasu na Walking 
Street- dzielnicy nocnych uciech (powrót do hotelu w takim przy-
padku we własnym zakresie). Nocleg w hotelu w Pattayi.
Dla części imprez dostępne są przeloty z Koh Chang (lotnisko 
Trat) do Bangkoku. W tym przypadku ostatni nocleg będzie 
w hotelu w Bangkoku.

Przy plaży We dwoje

Aiyapura to niezwykle klimatyczny obiekt, który dzięki swojemu malowniczemu położeniu pozwoli poczuć się jak na rajskiej wyspie. 
Wszechobecna tropikalna zieleń, piaszczysta plaża tuż przy hotelu oraz piękne widoki to najważniejsze argumenty dla osób spragnionych 
spokoju oraz kontaktu z naturą. 

Aiyapura – Koh Chang 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 5730 7449 9870 11820

Grudzień od 5520 7299 9649 11699

Styczeń od 6199 8099 10099 12370

Luty od 5799 7620 9770 11899

Marzec od 5699 7520 9770 11899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6120 7670 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6120 7670 

CENA OD

5520 zł

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych

14
dni
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Azja Tajlandia

Położenie
Hotel utrzymany w tradycyjnym tajskim stylu, zlokalizowany 
na wyspie Ko Chang w otoczeniu tropikalnego, gustownie za-
aranżowanego ogrodu. Odległość od międzynarodowego portu 
lotniczego w Bangkoku to około 315 km.
Plaża
Szeroka i piaszczysta plaża Klong Prao znajduje się około 2 km od 
hotelu. Dystans ten można pokonać bezpłatnym busem hotelo-
wym (kursuje kilka razy dziennie). Serwis plażowy jest darmowy 
(do dyspozycji gości jest dostępnych kilkanaście leżaków wraz 
z parasolami bez dodatkowej opłaty).
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, restauracje, bar, 
odkryty basen o nieregularnym kształcie, leżaki i parasole przy 
basenie w cenie, bar przy basenie (czynny w godz. 6:00-20:00), 
jacuzzi, brodzik dla dzieci, pokoje dla niepalących, ogród, pralnia, 
parking, sejf, centrum konferencyjne, wypożyczalnia rowerów, wy-
pożyczalnia skuterów, minimarket. Dla dzieci: plac zabaw, brodzik, 
opiekunka do dzieci (za dodatkową opłatą, na zapytanie). Infor-
mujemy, że podczas meldunku, koniecznym jest uiszczenie de-
pozytu gotówką lub kartą, 1000 THB/pokój/noc. Depozyt zabez-
piecza hotel w razie jakichkolwiek zniszczeń, strat czy kradzieży.
Pokoje
Hotel dysponuje 64 komfortowymi, przytulnie urządzonymi po-
kojami. Naszym gościom oferujemy pokoje typu deluxe (38 m2), 
a na ich wyposażenie składa się łazienka (prysznic, WC), TV, te-
lefon, bezpłatna indywidualnie sterowana klimatyzacja, mini-bar 
(dodatkowo płatny), serwis do kawy/herbaty, suszarka do wło-
sów, szlafrok i klapki, prywatny balkon, sejf (płatny).
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej na świeżym 
powietrzu (czynna w godz. 7:00-10:00). Goście mają również 
możliwość skorzystania za opłatą z hotelowej restauracji oraz 
baru z napojami i przekąskami. W restauracja Krailas (czynnej 
w godz. 9:00-21:00) można skosztować potraw kuchni tajskiej, 
dań z rusztu, owoców morza a także różnego rodzaju drinków.
Program sportowy i animacyjny
Klientom spragnionym relaksu i wyciszenia hotel zapewnia moż-

liwość skorzystania ze SPA oraz centrum odnowy biologicznej (za 
dodatkową opłatą). Do dyspozycji gości jest również bezpłatna si-
łownia oraz dodatkowo płatne: jacuzzi, masaże oraz sauna. Na pla-
ży możliwość uprawiania sportów wodnych (płatne dodatkowo).
Internet
Bezprzewodowy Internet Wi-Fi w lobby i w pokojach - bezpłatny.
Uwaga! Dla Klientów wybierających na pobyt hotele na Koh 
Chang nie organizujemy wycieczek lokalnych. Klienci będą pod 
opieką pilota/rezydenta z regionu Rayong.
Na ostatnią noc przyjazd do Pattayi. Zakwaterowanie w hotelu 
i możliwość wykupienia opcjonalnie wyjazdu na rewię transsek-
sualistów (Alcazar lub Tiffany, ok. 30 USD). 
Dla części imprez dostępne są przeloty z Koh Chang (lotnisko 
Trat) do Bangkoku. W tym przypadku ostatni nocleg będzie 
w hotelu w Bangkoku.

We dwoje

Obiekt położony w malowniczym otoczeniu tropikalnego lasu, w zacisznej okolicy. Polecamy szczególnie Klientom oczekującym od miejsca 
wypoczynku relaksującej atmosfery. Dodatkowym atutem hotelu jest bezpłatny transfer na plażę, gdzie dzięki ofercie uprawiania sportów 
wodnych można spędzić czas w urozmaicony sposób.

Ramayana – Koh Chang 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: soboty

CENA OD

5270 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

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

Listopad od 5499 6999 10370 12870

Grudzień od 5270 6820 10149 12730

Styczeń od 5930 7570 10599 13320

Luty od 5520 7099 10220 12870

Marzec od 5420 6999 10220 12870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5799 7049 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5799 7049 

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

7
dni

14
dni

Długość pobytu: 
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Tajlandia

Andaman Embrace – Patong +

Hotele na Phuket do imprez Bangkok i perły Morza Andamańskiego (przelot samolotem czarterowym Warszawa-Bangkok-Warsza-
wa) lub wypoczynek na Phukecie (przelot samolotem rejsowym z przesiadką Warszawa-Phuket-Warszawa). Więcej informacji i hoteli 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

X2 Vibe Phuket Patong (ex The Nap) – Patong +

Położenie
Hotel z doskonałą lokalizacją w centrum miejscowości Patong Be-
ach, z dużym wyborem rozrywek, sklepów i restauracji. Zaledwie 
10 min. spacerem od słynnego „Walking Street”, skupiającego 
życie nocne w kurorcie. Do lotniska na Phuket ok. 35 km.
Plaża
Do szerokiej, piaszczystej plaży tylko 200 m (przejście przez ulicę).

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz. oraz room service, pralnia, sala konferencyjna 
oraz biblioteka. Do części gastronomicznej wlicza się restauracja 
główna, bar przy hallu recepcyjnym, a także bar i restauracja „Ga-
zebo” znajdująca się przy sekcji basenowej. Hotel oferuje również 
duży basen z wydzieloną częścią dla dzieci, z bezpłatnymi leżaka-
mi i parasolami, kompleks Spa (wszystkie usługi odpłatne), sala 

fitness oraz klub dla dzieci powyżej 4 roku życia. Informujemy, 
że podczas meldunku, koniecznym jest uiszczenie depozytu go-
tówką lub kartą w wysokości 1000 THB/pokój/noc maksymalnie 
3000 THB. Depozyt zabezpiecza hotel w razie jakichkolwiek 
zniszczeń, strat czy kradzieży.
Pokoje
Naszym Klientom proponujemy 2 rodzaje zakwaterowania: An-
daman Deluxe i Balcony Deluxe.
W budynku głównym znajdują się pokoje typu - Andaman Deluxe 
i Balcony Deluxe - z widokiem na ogród lub basen. Najważniejsza 
różnica między tymi pomieszczeniami, to brak balkonu w poko-
jach Andaman Deluxe. 
Standardowe wyposażenie wszystkich pokoi obejmuje: łazienkę 
(przestronna wanna lub prysznic, suszarka do włosów), indywi-
dualnie sterowaną klimatyzację, mini bar, TV- sat, telefon, sejf, 
oraz zestaw do robienia kawy i herbaty.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.
Internet
W pokojach bezprzewodowy internet - bezpłatnie.
Uwaga! Cena nie obejmuje obligatoryjnego depozytu, który jest 
płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu. O szczegółach dotyczących wysokości depozytów 
Klienci zostaną poinformowaniu na miejscu.
www.andamanembrace.com

Położenie
Hotel położony w spokojnej części Patong Beach, a zarazem za-
ledwie 10-15 min. spacerem od centrum najbardziej rozrywkowej 
miejscowości na wyspie.
Plaża
Do szerokiej, piaszczystej plaży jest tylko 250 m (przejście przez 

ulicę sąsiadującą z promenadą). Leżaki i parasole na plaży - płat-
ne (ok. 200 THB/1 leżak).
Do dyspozycji gości
Elegancki hotel zaprojektowany w nowoczesnym stylu i wybu-
dowany w 2010 r. 
Recepcja 24 - godz., przechowalnia bagażu, restauracja, bar, duży 

basen, taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Ho-
tel zapewnia również bezpłatne ręczniki plażowe. Spa i centrum 
fitness za dodatkową opłatą (szczegółowy cennik dostępny w re-
cepcji). Na terenie hotelu znajduje się również centrum biznesowe 
z salami konferencyjnymi oraz bezpłatna wypożyczalnia rowerów. 
Hotel organizuje lekcje kuchni tajskiej (za dodatkową opłatą od 
1000 do 1500 THB/lekcja).
Pokoje
Hotel dysponuje 91 pokojami różnego typu. Naszym Klientom 
proponujemy pokoje 2 - osobowe typu Day Dream Deluxe 
(brak możliwości dostawek). Na zapytanie pokoje połączone 
wewnętrznymi drzwiami (cena jak za 2 pokoje 2 - osobowe). 
Wszystkie pokoje posiadają balkon z wygodną sofą, przeważ-
nie z widokiem na ogród i basen. Nowocześnie zaprojektowana 
łazienka, indywidualnie sterowana klimatyzacja, suszarka do 
włosów, TV-sat, odtwarzacz DVD (filmy można wypożyczyć przy 
recepcji), telefon, bezpłatny sejf, czajnik, mini-bar (bezpłatne: 
kawa, herbata, 2 butelki wody na pokój dziennie, pozostałe na-
poje płatne). Ponadto w pokojach żelazko, deska do prasowania, 
szlafroki, klapki, parasole i waga łazienkowa.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.
Internet
Bezpłatny - bezprzewodowy internet - dostępny na terenie całe-
go hotelu (również w pokojach).
www.thenappatong.com

Wysokiej klasy, nowoczesny hotel z idealną lokalizacją blisko wszelkich rozrywek Patongu.

Niezwykle elegancki hotel z wyjątkowo bogatą ofertą, w bardzo atrakcyjnej cenie. Lokalizacja umożliwiająca zarówno spokojny wypoczynek, 
jak i bliskość rozrywek. Dodatkowy plus za dużą ilość świadczeń wliczonych w cenę i świetny serwis.

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki
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Hotele na Phuket do imprez Bangkok i perły Morza Andamańskiego (przelot samolotem czarterowym Warszawa-Bangkok-Warsza-
wa) lub wypoczynek na Phukecie (przelot samolotem rejsowym z przesiadką Warszawa-Phuket-Warszawa). Więcej informacji i hoteli 
w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Best Western Bangtao Beach – Bangtao Beach 

Kata Palm Resort & Spa – Kata Beach 

Położenie
Kompleks znanej międzynarodowej sieci Best Western, usytu-
owany w spokojnej części Bangtao Beach, w środkowej części 
zachodniego wybrzeża Phuket. Zlokalizowany w pięknym tro-
pikalnym ogrodzie palmowym. Do lotniska ok. 25 km. Z hotelu 
kursują busy do miasta Phuket i do Patong Beach (za opłatą - 
rozkład i cennik dostępny w recepcji).

Plaża
Hotel zlokalizowany tuż przy pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży 
z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole na plaży są - 
płatne dodatkowo.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 - godz., restauracja z tarasem i pięknym widokiem 
na morze, bar, 2 duże baseny, brodzik, basen z  jacuzzi, taras 

słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Hotel zapewnia 
bezpłatne ręczniki plażowe. W hotelu znajduje się również kantor 
i wypożyczalnia samochodów. Goście mogą bezpłatnie korzystać 
z siłowni. Centrum spa m.in. z tradycyjnymi masażami tajskimi za 
dodatkową opłatą (szczegółowy cennik dostępny w recepcji). Ho-
tel organizuje wiele dodatkowych atrakcji jak np. lekcje gotowania 
(kuchnia tajska), lekcje języka tajskiego - wszystko dodatkowo 
płatne (cennik w recepcji). Na terenie hotelu znajduje się również 
sala konferencyjna dla maksymalnie 120 osób.
Pokoje
W hotelu 186 standardowych pokoi 2 - osobowych (możliwość 
1 dostawki w postaci łóżka rozkładanego) z balkonami. Naszym 
Klientom proponujemy pokoje typu Deluxe z bocznym widokiem 
na morze. W każdym pokoju łazienka, indywidualnie sterowana 
klimatyzacja, suszarka do włosów, TV-sat, telefon, bezpłatny sejf, 
czajnik, mini-bar (bezpłatne 2 butelki wody na pokój dziennie, po-
zostałe napoje płatne). Wyposażenie i standard pokoi - raczej ***.
Wyżywienie
Śniadania.
Internet
Bezpłatny bezprzewodowy internet - dostępny w lobby oraz 
w pokojach
Uwaga! Cena nie obejmuje obligatoryjnego depozytu, który jest 
płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu. O szczegółach dotyczących wysokości depozytów 
Klienci zostaną poinformowaniu na miejscu.
www.bangtaobeach.com

Położenie
Hotel położony w Kata Beach, w południowej części wyspy. Tuż 
obok hotelu ciąg sklepów i restauracji. Do międzynarodowego 
lotniska na Phuket ok. 46 km. Do słynnego Patong, największej 
turystycznej miejscowości na wyspie ok. 10 km.
Plaża
Do pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży jest ok. 250 m (przejście 
przez ulicę). Hotel zapewnia bezpłatny dojazd do plaży busem 
kursującym kilka razy dziennie oraz bezpłatne - leżaki i parasole 

na plaży (uwaga - konieczna jest wcześniejsza rezerwacja leża-
ków i parasoli plażowych w recepcji).
Do dyspozycji gości
Obiekt zaprojektowany w tajskim stylu, z bogatymi elementami 
dekoracyjnymi. 
Recepcja 24 - godz., kantor, restauracja, bar, 2 baseny o niere-
gularnych kształtach, otoczone zadbaną tropikalną roślinnością 
z 2 barami typu „swim up” oraz 2 brodziki dla dzieci (w tym jeden 
z fontanną w kształcie grzybka). Leżaki i parasole przy basenie 

oraz ręczniki plażowe są wliczone w cenę. Hotel posiada salę 
konferencyjną (dla max. 100 osób), siłownię (bezpłatna), cen-
trum spa (szczegółowy cennik dostępny w recepcji). Dla dzieci 
mini-klub i plac zabaw.
Informujemy, że podczas meldunku, koniecznym jest uiszczenie 
depozytu gotówką lub kartą w wysokości 3000 THB/pokój/po-
byt. Depozyt zabezpiecza hotel w razie jakichkolwiek zniszczeń, 
strat czy kradzieży.
Pokoje
Ponad 180 stylowo urządzonych, 2-osobowych pokoi (część 
odnowionych, możliwość max. 1 dostawki w postaci łóżka roz-
kładanego) z balkonami. Większość pokoi z widokiem na ogród 
i basen. Łazienka z wanną lub prysznicem i suszarką do włosów, 
klimatyzacja, TV-sat, telefon, czajnik, mini-bar (bezpłatne 2 bu-
telki wody na pokój dziennie, pozostałe napoje płatne). W poko-
jach również bezpłatne sejfy.
Wyżywienie
Śniadania.  Restauracja hotelowa serwuje w systemie „a la carte” 
obiady i kolacje (płatne na miejscu). 2 x w tygodniu możliwość 
wykupienia obiadokolacji w formie bufetu - różnorodne dania 
z grilla. Cena takiej obiadokolacji dla 1 osoby to ok. 450 THB.
Internet
Bezpłatny bezprzewodowy internet dostępny jest na terenie całe-
go hotelu (również w pokojach). Kącik internetowy jest bezpłatny 
(należy pobrać hasło z recepcji).
Uwaga! Cena nie obejmuje obligatoryjnego depozytu, który jest 
płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klien-
tów w hotelu. O szczegółach dotyczących wysokości depozytów 
Klienci zostaną poinformowaniu na miejscu.
www.katapalmresort.com

Świetne położenie przy plaży i w spokojnej okolicy - idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju, również dla rodzin z dziećmi.

Hotel bardzo lubiany przez gości, ceniony za dobrą atmosferę i profesjonalną obsługę.

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki

Kategoria lokalna: w Tajlandii nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiają kategoryzację organizatorom turystyki
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W programie: Bangkok • Wat Pra Kaeo • Budda Szmaragdowy • Klongi
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w Tajlandii hotelu w: Jomtien, Pattayi, Rayong, Koh Samet, Koh Chang

Egzotyka Light – Tajlandia 

Bangkok

Koh Chang

Laos

Birma
Wietnam

Kambodża

TAJLANDIA

/Koh Samet
/Rayong
/Pattaya
/Jomtien

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

16
dni

9
dni

lub

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu w Bangkoku, odpoczynek po 
podróży. Wieczorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Phra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany 
jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewiel-
ki Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. 
Po południu wycieczka po Klongach - rejs ło-
dzią po kanałach, które w przeszłości stanowiły 
alternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Po zakończeniu zwiedzania powrót do hotelu 
w Bangkoku. Wieczorem dla chętnych kolacja 
z pokazem artystycznym (dodatkowo płatny ok. 
2000 THB/os lub ok. 65 USD/os).
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu, a następnie wy-
kwaterowanie i przejazd do wybranego hotelu 
na część pobytową.
 Dzień 5-8 lub 5-15  Czas wolny na wypoczy-
nek nad morzem lub dokonanie zakupów. Moż-
liwość korzystania z wycieczek opcjonalnych 
(nie dotyczy Klientów wybierających pobyt na 
wyspie Koh Samet, Koh Chang lub w Rayongu): 
wycieczka na wyspę Koh Lan (ok. 50 USD/os), 
rewia transwestytów (ok. 35 USD/os), tropikalne 
ogrody Nong Nooch (ok. 50 USD/os) lub inne.
 Dzień 9 lub 16  Po śniadaniu wykwatero-
wanie z hotelu i  transfer na lotnisko. Przelot 

samolotem czarterowym LOT lub innym szero-
kokadłubowym (rejs non stop) do Polski. 
Uwaga! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Dostępna jest dopłata do hotelu 5* The Sukosol 
w Bangkoku.
Opłaty za wszystkie wycieczki i atrakcje dodat-
kowe, pilot wycieczki pobiera w batach tajskich. 
Podana równowartość w USD jest orientacyjna. 
Aktualne kursy można sprawdzać np. na stronie 
www.xe.com.
HOTELE
Pierwsze dwa noclegi w hotelu w Bangkoku. 
Hotel dobrej klasy,odpowiadające standardowi 
***/**** w ocenie organizatora. Pokoje: wypo-
sażone w TV, klimatyzację, łazienki z wc i często 
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobowy 
to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką (do-
stawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa (kolejne dni). Hotele: opisy 
poszczególnych hoteli w sekcji Wypoczynek 
Tajlandia (Jomtien/ Pattaya, Rayong lub Koh 
Samet) i w systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs non 
stop), transfery lotnisko - hotel - lotnisko, opłaty 
lotniskowe, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-
wych, wyżywienie wg. opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego przedstawiciela na lotnisku, 
opiekę polskiego rezydenta w Tajlandii, pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia 
dla lokalnych przewodników, napiwków dla 
kierowców, bagażowych, personelu hotelowe-
go etc. (łącznie ok. 50 USD/os płatne pilotowi 

jako pakiet), dodatkowych posiłków podczas 
wycieczki, napoi do posiłków, wycieczek fa-
kultatywnych (w języku polskim od minimum 
15  osób), posiłków innych niż wymienione 
w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli oraz 
innych wydatków osobistych.
7+7
Istnieje możliwość łączenia tygodniowego wy-
poczynku w jednym hotelu (np. na Koh Samed) 
z wypoczynkiem podczas drugiego tygodnia 
w innym obiekcie (np. w Pattayi). W tym celu 
proszę o kontakt z działem helpdesk.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbierać 
grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na 
lotnisku w Polsce oferujemy Klientom asystę 
polskiego przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w  cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 

ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

X2 Vibe Pattaya Seaphere 
Residence ****

od 499 zł

Novotel Rayong 
****

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4099 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 15.11 4749 8520

14.11 - 22.11 4570 8399

21.11 - 29.11 4420 8270

28.11 - 06.12 4299 8199

05.12 - 13.12 4220 8049

12.12 - 20.12 4099 8020

19.12 - 27.12 4449 8270

26.12 - 03.01 4799 8349

02.01 - 10.01 4499 8049

09.01 - 17.01 4499 8349

16.01 - 24.01 4749 8599

23.01 - 31.01 4749 8599

30.01 - 07.02 4749 8599

06.02 - 14.02 4749 8570

13.02 - 21.02 4720 8270

20.02 - 28.02 4399 8199

27.02 - 07.03 4199 8020

06.03 - 14.03 4130 8020

13.03 - 21.03 4099 8020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4799 

Dopłata za pok. 1 os. od 200 

Dopł. do hot. The Sukosol w Bangkoku 900

Kod imprezy: TBK

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu w Bangkoku, odpoczynek po 
podróży. Wieczorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 

zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Phra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany 
jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewiel-
ki Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. 
Po południu wycieczka po Klongach - rejs ło-
dzią po kanałach, które w przeszłości stanowiły 
alternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Po zakończeniu zwiedzania powrót do hotelu 
w Bangkoku. Wieczorem dla chętnych kolacja 
z pokazem artystycznym (dodatkowo płatny ok. 
2000 THB/os lub ok. 65 USD/os).

 Dzień 4  Śniadanie w hotelu, a następnie 
wykwaterowanie, przejazd na lotnisko i przelot 
na Phuket. Po przylocie transfer do wybranego 
hotelu na część pobytową.
 Dzień 5-7 lub 5-14  Czas wolny na wypo-
czynek na wyspie Phuket (wyżywienie - tylko 
śniadania). Możliwość korzystania z wycieczek 
lokalnych.
 Dzień 8 lub 15  Śniadanie w hotelu, wykwa-
terowanie, a  następnie przejazd na lotnisko 
i przelot do Bangkoku. Zakwaterowanie w ho-
telu i czas wolny. Wieczorem kolacja.
 Dzień 9 lub 16  Po śniadaniu wykwaterowa-

nie z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem czarterowym LOT lub innym szerokoka-
dłubowym (rejs non stop) do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Dostępna jest dopłata do hotelu 5* The Sukosol 
w Bangkoku.
Opłaty za wszystkie wycieczki i atrakcje dodat-
kowe, pilot wycieczki pobiera w batach tajskich. 
Podana równowartość w USD jest orientacyjna. 
Aktualne kursy można sprawdzać np. na stronie 
www.xe.com.

W programie: Bangkok - Wat Pra Kaeo - Budda Szmaragdowy - Klongi
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w Tajlandii hotelu na: Phuket

Egzotyka Light – Tajlandia z pobytem na Phuket 
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TAJLANDIA

Phuket

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  
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HOTELE
Pierwsze dwa noclegi w hotelu w Bangkoku. 
Hotel dobrej klasy,odpowiadające standardowi 
***/**** w ocenie organizatora. Pokoje: wypo-
sażone w TV, klimatyzację, łazienki z wc i często 
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobowy 
to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką (do-
stawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa (kolejne dni). Hotele: opisy 
poszczególnych hoteli w  części dotyczących 
wczasów w Tajlandii (Phuket).
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs 
non stop), przelot lokalnymi liniami na trasie 
Bangkok - Phuket oraz Phuket - Bangkok, 
transfery lotnisko - hotel - lotnisko, opłaty 
lotniskowe, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelo-

wych, wyżywienie wg. opisu zakwaterowania, 
opiekę polskiego przedstawiciela na lotnisku, 
opiekę polskiego rezydenta w Tajlandii, pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, wynagrodzenia 
dla lokalnych przewodników, napiwków dla 
kierowców, bagażowych, personelu hotelowe-
go etc. (łącznie ok. 50 USD/os. płatne pilotowi 
jako pakiet), dodatkowych posiłków podczas 
wycieczki, napoi do posiłków, wycieczek fa-
kultatywnych (w języku polskim od minimum 
15  osób), posiłków innych niż wymienione 
w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli oraz 
innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 

paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbierać 
grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na 
lotnisku w Polsce oferujemy Klientom asystę 
polskiego przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 

pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogatsze menu 
w tym wybrane napoje alkoholowe (w ograni-
czonych ilościach) i bezalkoholowe oraz zwięk-
szony limit bagażowy. We wszystkich klasach 
indywidualny system rozrywki pokładowej 
z  osobnym monitorem przed każdym fote-
lem. Więcej informacji na stronach wstępnych 
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny 
samolot o  podobnym standardzie (rejs non 
stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

Kata Palm Resort & Spa
***

od 699 zł

Best Western Bangtao 
Beach ****

od 899 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5499 zł

Kod imprezy: TBP

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.11 - 22.11 6049 10699

28.11 - 06.12 5749 10220

12.12 - 20.12 5499 9870

26.12 - 03.01 6399 11020

09.01 - 17.01 5820 10399

23.01 - 31.01 6199 11020

06.02 - 14.02 6199 11020

20.02 - 28.02 5899 10520

06.03 - 14.03 5570 9970

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5899 

Dopłata za pok. 1 os. od 260 

Dopł. do hotelu The Sukosol w Bangkoku 1350

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Phra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany 
jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewiel-
ki Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. 
Po południu wycieczka po Klongach - rejs ło-
dzią po kanałach, które w przeszłości stanowiły 
alternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 

Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem ar-
tystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB/
os lub ok. 65 USD/os). Nocleg w hotelu.
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu i wyjazd na pły-
wający targ w Damnoen Saduak. Przejazd do 
Kanchanaburi. Następnie zwiedzimy Muzeum 
Budowniczych Mostu na Rzece Kwai (ekspozycja 
na temat kolei tajsko-birmańskiej) oraz obejrzy-
my cmentarz jeniecki. Następnie lunch na tratwie 
pływającej po rzece Kwai. W dalszej kolejności 
zobaczymy słynny most i przejedziemy autoka-
rem na oddaloną o ok. 45 km stację kolejową. Tu 
wsiądziemy do lokalnego pociągu, który przewie-
zie nas fragmentem historycznej linii kolejowej. 
Wieczorem kolacja w hotelu. Nocleg w hotelu 
w okolicach Kanchanaburi. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  Kancha-
naburi do Ayutthayi, dawnej stolicy Tajlandii 
(1350-1767 r.). Zwiedzimy niektóre z  licznych 
ruin i kompleksów świątyń, które znajdują się 
w tym mieście - między innymi Wat Phra Si 
Sanphet. Następnie zjemy w Ayutthayi lunch 

i kontynuujemy podróż do Phitsanulok, gdzie 
spędzimy noc. (Trasa ok. 440 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzamy świątynię 
Wat Mahathat w  Phitsanulok i  jedziemy do 
Sukothai, gdzie odwiedzimy park historyczny 
- pozostałości stolicy Tajlandii w latach 1238 - 
1438. Kolejna godzina jazdy i zatrzymujemy się 
na postój i lunch w lokalnej restauracji, po czym 
kontynuujemy podróż do Chiang Rai, gdzie spę-
dzamy noc w hotelu poza miastem. Wieczorem 
kolacja w hotelu. (Trasa ok. 490 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu odwiedzimy jedną 
z plantacji herbaty w regionie Doi Mae Salong 
(będzie również okazja do degustacji). Następ-
nie zobaczymy położone najdalej na północ 
miasto Tajlandii - Mae Sai. W zależności od sy-
tuacji politycznej możliwość przejścia na teren 
Birmy i przejażdżka rikszą motorową po mia-
steczku Tachilek, gdzie odwiedzimy m.in. replikę 
słynnej swiątyni Shwedagon (dodatkowo płatne 
ok. 1800 THB/os lub ok. 60 USD/os). Przejazd 
w  rejon Złotego Trójkąta. Lunch. Następnie 

wsiadamy na łódź, która powiezie nas wzdłuż 
granic Tajlandii, Laosu i Birmy oddzielonych rze-
ką Mekong. Powrót na kolację i nocleg w okoli-
cach Chiang Rai. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu jedziemy do Chiang 
Mai - „stolicy północnej Tajlandii”. Droga wie-
dzie przez najpiękniejsze, dziewicze tereny kraju. 
W trakcie przejazdu zatrzymujemy się na zwie-
dzanie Wat Rong Khun (Biała Świątynia). Obiad 
zjemy w San Kampaeng, wiosce rękodzieła usy-
tuowanej na peryferiach Chiang Mai. Po posiłku 
odwiedzimy niektóre ze stoisk rękodzielniczych 
znanych z rzeźb, wyrobów z jedwabiu, srebra, 
parasolek itp. Po południu wizyta w gabinecie 
masażu tajskiego (masaż ok. 1,5 godz.). Nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu dzień wolny na sa-
modzielne zwiedzanie lub możliwość wzięcia 
udziału w  jednej z  wycieczek opcjonalnych. 
Proponujemy Państwu dwie opcje (w przypad-
ku konieczności podziału grupy możliwy serwis 
w j. angielskim): 

W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda • most na rzece Kwai • Ayutthaya i Sukhotai • Złoty Trójkąt • Chiang Rai i Chiang Mai 

• wypoczynek w Pattaya, Jomtien, Rayong, na Koh Samet lub na Koh Chang

Baśniowa Tajlandia

Bangkok

Koh Chang

Kanchanaburi
Ayutthaya

Chiang Rai

Chiang Mai

Ma Sai

Phitsanulok

Sukothai

Pattaya/Jomtien
/Koh Samet/Rayong

TAJLANDIA

Birma
Laos

Kambodża

Wycieczka Baśniowa Tajlandia 
to idealny przepis na spełnienie 
wakacyjnych marzeń. Z jednej 
strony tętniący życiem, nowoczesny 
Bangkok, z drugiej natomiast wie-
kowe zabytki Ayutthaji i Sukothai. 
Dodajmy do tego cudowną przyrodę 
Tajlandii i wspaniały wypoczynek 
nad morzem.

Ewa Fuanglikhit
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

16
dni
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• Wycieczka do jednego z ośrodków zajmują-
cych się opieką nad słoniami, które wcześniej 
były wykorzystywane do pracy lub w przemy-
śle turystycznym. Obecnie wraz ze wzrostem 
świadomości ekologicznej powstaje coraz 
więcej schronisk dla tych zwierząt gdzie nie 
są one zmuszane do wożenia turystów ani do 
cyrkowych „występów”. W zamian gościom 
proponuje się udział w karmieniu słoni, po-
moc w kąpieli, wspólny spacer i inne atrakcje 
które nie wymagają tresury zwierząt. Często 
schronienie w takich miejscach znajdują też 
inne zwierzęta potrzebujące pomocy. W trak-
cie wycieczki lekki obiad. Cena ok. 2500 THB/
os (ok. 90 USD/os).
• Wycieczka krajobrazowa do Parku Narodowego 
Doi Inthanon. Proponujemy Państwu możliwość 
„zdobycia” najwyższego szczytu Tajlandii o wys. 
2565 m n.p.m. Trasę z Chiang Mai do parku poko-
namy busami - pod koniec droga jest zbyt wąska 
i kręta dla autokarów. Po drodze zatrzymamy się 
na punkcie widokowym, odbędziemy też krótki 
trekking wśród tropikalnej roślinności. W trakcie 
wycieczki lekki obiad. Uwaga: ze względu na wy-
sokość n.p.m. należy zabrać ciepłą odzież! Cena 
ok. 2200 THB/os (ok. 80 USD/os).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzimy jedną 
z najsłynniejszych świątyń w Tajlandii - Wat Doi 
Suthep, usytuowaną na górze Suthep nieopodal 
Chiang Mai. Roztacza się stamtąd wspaniały wi-
dok na miasto. Po południu transfer na dworzec 
kolejowy, gdzie wsiądziemy do nocnego pocią-
gu do Bangkoku. W pociągu dostaniemy suchy 
prowiant na drogę. (Trasa ok. 750 km).
 Dzień 11  Przyjazd do Bangkoku, śniadanie, 
a następnie transfer do Pattayi. Dla gości jadą-
cych na wyspę Samed lub w okolice Rayongu, 
zakwaterowanie tego dnia ok. godz. 17:00. Czas 
wolny na plażowanie, kąpiele morskie i wypo-
czynek. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 12-15  Czas wolny na wypoczynek nad 
morzem lub dokonanie zakupów. Możliwość ko-
rzystania z wycieczek opcjonalnych (nie dotyczy 
Klientów wybierających pobyt na wyspie Koh 
Samet, Koh Chang lub w Rayongu): wycieczka 
na wyspę Koh Lan (ok. 50 USD/os), rewia tran-
swestytów (ok. 35 USD/os), tropikalne ogrody 
Nong Nooch (ok. 50 USD/os) lub inne.
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samolo-
tem czarterowym LOT lub innym szerokokadłu-
bowym (rejs non stop) do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
Opłaty za wszystkie wycieczki i atrakcje dodat-
kowe, pilot wycieczki pobiera w batach tajskich. 
Podana równowartość w USD jest orientacyjna. 

Aktualne kursy można sprawdzać np. na stronie 
www.xe.com.
Istnieje możliwość wykupienia przelotu Chiang 
Mai - U-Tapao (lotnisko położone 140 km na 
południowy wschód od Bangkoku) lub Chiang 
Mai - Trat (dla hoteli na Koh Chang) zamiast 
przejazdu nocnym pociągiem- rezerwacja 
możliwa maksymalnie na 2 tygodnie przed wy-
lotem z Polski. W przypadku zmiany powyższy 
program ulega następującym modyfikacjom:
 Dzień 1-9  Bez zmian
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzimy jedną 
z najsłynniejszych świątyń w Tajlandii - Wat Doi 
Suthep, usytuowaną na górze Suthep nieopo-
dal Chiang Mai. Roztacza się stamtąd wspaniały 
widok na miasto. Następnie lunch. Po południu 
czas wolny. Nocleg w hotelu w Chiang Mai.
 Dzień 11  Śniadanie w hotelu, wykwatero-
wanie i transfer na lotnisko. Przelot na lotni-
sko U-Tapao położone 140 km na południowy 
wschód od Bangkoku lub Trat (dla hoteli na 
Koh Chang), a następnie przejazd do wybrane-
go hotelu na pobyt. Czas wolny na plażowanie, 
kąpiele morskie i wypoczynek.
 Dzień 12-16  Bez zmian
Uwaga! Dnia 10 i 11 Klienci podczas transferów 
będą pod opieką lokalnego przewodnika komu-
nikującego się tylko w języku angielskim. W tym 
czasie jest możliwy jedynie kontakt telefoniczny 
z polskojęzycznym pilotem wycieczki.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele dobrej klasy,odpowia-
dające standardowi ***/**** w ocenie organiza-
tora. Pokoje: we wszystkich hotelach są wypo-
sażone w TV, klimatyzację, łazienki z wc i często 
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobowy 
to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką (do-
stawka na ogół w formie łóżka polowego lub roz-
kładanej kanapy). Do dyspozycji gości: w hote-
lach restauracja, bar i w większości hoteli basen.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji Wypoczynek Tajlandia (Jomtien/ 
Pattaya, Rayong lub Koh Samet) i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Bangkok - Warszawa, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(13 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem i  pociągiem sy-
pialnym na terenie Tajlandii (1 nocny przejazd), 
wyżywienie jak w programie (14 śniadań, 10 
obiadów/kolacji i 1 prowiant na drogę nocnym 
pociągiem), obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, program 

turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wariant standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, opłaty na wynagrodzenie 
dla lokalnych przewodników, napiwki dla kierow-
ców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelo-
wego etc. (łącznie bilety wstępu, przewodnicy, 
rejsy łodzią i napiwki ok. 210 USD/os., płatne 
pilotowi jako pakiet), dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki, napojów do posiłków, wycie-
czek lokalnych oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbierać 
grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na 
lotnisku w Polsce oferujemy Klientom asystę 
polskiego przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w  cenę wliczone bogatsze 

menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

X2 Vibe Pattaya Seaphere 
Residence ****

od 499 zł

Novotel Rayong 
****

od 1499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5099 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 22.11 5820 10570

14.11 - 29.11 5649 10299

21.11 - 06.12 5570 10099

28.11 - 13.12 5370 9949

05.12 - 20.12 5099 9649

12.12 - 27.12 5170 9699

19.12 - 03.01 5570 10149

26.12 - 10.01 5999 10649

02.01 - 17.01 5399 9870

09.01 - 24.01 5599 10149

16.01 - 31.01 5970 10649

23.01 - 07.02 5970 10649

30.01 - 14.02 5999 10649

06.02 - 21.02 5949 10599

13.02 - 28.02 5749 10270

20.02 - 07.03 5470 10099

27.02 - 14.03 5249 9699

06.03 - 21.03 5120 9570

13.03 - 28.03 5170 9720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5799 

Dopłata za pok. 1 os. od 679 

Kod imprezy: TAT

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Phra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany 

jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewiel-
ki Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. 
Po południu wycieczka po Klongach - rejs ło-
dzią po kanałach, które w przeszłości stanowiły 
alternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem ar-
tystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB/
os lub ok. 65 USD/os). Nocleg w hotelu.
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu i wyjazd na pły-
wający targ w Damnoen Saduak. Przejazd do 
Kanchanaburi. Następnie zwiedzimy Muzeum 
Budowniczych Mostu na Rzece Kwai (ekspozycja 
na temat kolei tajsko-birmańskiej) oraz obejrzy-
my cmentarz jeniecki. Następnie lunch. Kolejną 
atrakcją będzie pobyt w okolicach Kanchanaburi 
nad rzeką Kwai, gdzie piękno dziewiczej przyro-
dy sprawi, że nie zwrócimy uwagi na pewne nie-

dogodności związane z noclegiem (brak ciepłej 
wody i możliwe przerwy w dostawach prądu). 
Wieczorem kolacja w hotelu (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z Kanchanabu-
ri do Ayutthayi, dawnej stolicy Tajlandii (1350-
1767 r.). Zwiedzimy niektóre z  licznych ruin 
i kompleksów świątyń, które znajdują się w tym 
mieście - między innymi Wat Phra Si Sanphet. 
W  trakcie zwiedzania lunch. Następnie czas 
wolny. Kolacja i nocleg w hotelu w Ayutthayi. 
(Trasa ok. 160 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu jedziemy do Lop Buri, 
zwanego miastem małp. Na miejscu zwiedzimy 
Phra Prang Sam Yot. Następnie przejazd do 
Sukothai, gdzie odwiedzimy park historyczny 
- pozostałości stolicy Tajlandii w latach 1238 - 
1438. Po zwiedzaniu zakwaterowanie w hotelu 
i czas wolny.Wieczorem kolacja w hotelu. (Trasa 
ok. 380 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd w  stronę 
Chiang Rai. Po drodze lunch. Po posiłku kolejna 
godzina jazdy i zatrzymujemy się na zwiedza-
nie Wat Rong Khun (Biała Świątynia). Następnie 
kontynuujemy podróż do Chiang Rai, gdzie spę-
dzamy noc w hotelu poza miastem. Wieczorem 
kolacja w hotelu. (Trasa ok. 410 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu odwiedzimy jedną 
z  plantacji herbaty w  regionie Doi Mae Sa-
long (będzie również okazja do degustacji). 
Następnie zobaczymy położone najdalej na 
północ miasto Tajlandii - Mae Sai. W zależności 
od sytuacji politycznej możliwość przejścia na 
teren Birmy i przejażdżka rikszą motorową po 
miasteczku Tachilek, gdzie odwiedzimy m.in. 
replikę słynnej swiątyni Shwedagon (dodatko-
wo płatne ok. 1800 THB/os lub ok. 60 USD/os). 

Przejazd w rejon Złotego Trójkąta. Następnie 
wsiadamy na łódź, która powiezie nas wzdłuż 
granic Tajlandii, Laosu i Birmy oddzielonych rze-
ką Mekong. Powrót na kolację i nocleg w okoli-
cach Chiang Rai. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu jedziemy do Chia-
ng Mai - „stolicy północnej Tajlandii”. Droga 
wiedzie przez najpiękniejsze, dziewicze tereny 
kraju. Obiad zjemy w San Kampaeng, wiosce 
rękodzieła usytuowanej na peryferiach Chiang 
Mai. Po posiłku odwiedzimy niektóre ze stoisk 
rękodzielniczych znanych z  rzeźb, wyrobów 
z jedwabiu, srebra, parasolek itp. Po południu 
wizyta w gabinecie masażu tajskiego (masaż ok. 
1,5 godz.). Nocleg w hotelu. (Trasa ok. 240 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu dzień wolny na sa-
modzielne zwiedzanie lub możliwość wzięcia 
udziału w  jednej z  wycieczek opcjonalnych. 
Proponujemy Państwu dwie opcje (w przypad-
ku konieczności podziału grupy możliwy serwis 
w j. angielskim): 
• Wycieczka do jednego z ośrodków zajmują-
cych się opieką nad słoniami, które wcześniej 
były wykorzystywane do pracy lub w przemy-
śle turystycznym. Obecnie wraz ze wzrostem 
świadomości ekologicznej powstaje coraz 
więcej schronisk dla tych zwierząt gdzie nie są 
one zmuszane do wożenia turystów ani do cyr-
kowych „występów”. W zamian gościom propo-
nuje się udział w karmieniu słoni, pomoc w ką-
pieli, wspólny spacer i inne atrakcje które nie 
wymagają tresury zwierząt. Często schronienie 
w takich miejscach znajdują też inne zwierzęta 
potrzebujące pomocy. W trakcie wycieczki lekki 
obiad. Cena ok. 2500 THB/os (ok. 90 USD/os).
• Wycieczka krajobrazowa do Parku Narodowego 

W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda • Złoty Trójkąt • Chiang Mai i Chiang Rai • wypoczynek w Pattaya, Jomtien, Rayong lub na Koh Samet 

• przelot lokalny w cenie

Baśniowa Tajlandia de luxe

Bangkok

Kanchanaburi

Ayutthaya

Chiang Rai

Chiang
Mai

Ma Sai

Sukothai

Pattaya /Jomtien
/Koh Samet

/Rayong

Birma

Laos

Kambodża

TAJLANDIA

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

16
dni
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Doi Inthanon. Proponujemy Państwu możliwość 
„zdobycia” najwyższego szczytu Tajlandii o wys. 
2565 m n.p.m. Trasę z Chiang Mai do parku poko-
namy busami - pod koniec droga jest zbyt wąska 
i kręta dla autokarów. Po drodze zatrzymamy się 
na punkcie widokowym, odbędziemy też krótki 
trekking wśród tropikalnej roślinności. W trakcie 
wycieczki lekki obiad. Uwaga: ze względu na wy-
sokość n.p.m. należy zabrać ciepłą odzież! Cena 
ok. 2200 THB/os (ok. 80 USD/os).
 Dzień 11  Śniadanie w hotelu, wykwatero-
wanie i transfer na lotnisko. Przelot na lotni-
sko U-Tapao położone 140 km na południowy 
wschód od Bangkoku, a następnie przejazd do 
Pattayi. Dla gości jadących na wyspę Samed lub 
w okolice Rayongu, zakwaterowanie tego dnia 
ok. godz. 14:00. Czas wolny na plażowanie, ką-
piele morskie i wypoczynek. (Trasa ok. 180 km).
 Dzień 12-15  Czas wolny na wypoczynek nad 
morzem lub dokonanie zakupów. Możliwość ko-
rzystania z wycieczek opcjonalnych (nie dotyczy 
Klientów wybierających pobyt na wyspie Koh 
Samet lub w Rayongu): wycieczka na wyspę 
Koh Lan (ok. 50 USD/os), rewia transwestytów 
(ok. 35 USD/os), tropikalne ogrody Nong Nooch 
(ok. 50 USD/os) lub inne.
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem czarterowym LOT lub innym szerokoka-
dłubowym (rejs non stop) do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Opłaty za wszystkie wycieczki i atrakcje dodat-
kowe, pilot wycieczki pobiera w batach tajskich. 
Podana równowartość w USD jest orientacyjna. 

Aktualne kursy można sprawdzać np. na stronie 
www.xe.com.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele wysokiej klasy, odpo-
wiadające standardowi ****/****+ w ocenie orga-
nizatora. Pokoje: we wszystkich hotelach są wy-
posażone w TV, klimatyzację, łazienki z wc i często 
mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3-osobowy, 
to z reguły pokój 2-osobowy z dostawką (dostaw-
ka na ogół w formie łóżka polowego lub rozkła-
danej kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelach 
restauracja, bar i w większości hoteli basen.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji Wypoczynek Tajlandia (Jomtien/ 
Pattaya, Rayong lub Koh Samet) i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Bangkok - Warszawa, 
przelot wewnętrzny na trasie Chiang Mai - U-Ta-
pao, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hote-
lach (14 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem, wyżywienie jak 
w programie, obsługę polskiego przedstawicie-
la podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wariant standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, opłaty na wynagrodzenie 
dla lokalnych przewodników, napiwki dla kierow-
ców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelo-
wego etc. (łącznie bilety wstępu, przewodnicy, 
rejsy łodzią i napiwki ok. 230 USD/os, płatne 

pilotowi jako pakiet), dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki, napojów do posiłków, wycie-
czek lokalnych oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbierać 
grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na 
lotnisku w Polsce oferujemy Klientom asystę 
polskiego przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-

siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w  cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

CENA OD

7699 zł

Siam Bayshore 
****

od 1099 zł

Novotel Rayong 
****

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.11 - 29.11 8630 15420

28.11 - 13.12 7899 14870

12.12 - 27.12 7699 14530

26.12 - 10.01 9130 15920

09.01 - 24.01 8670 15149

23.01 - 07.02 9070 15820

06.02 - 21.02 9049 15799

20.02 - 07.03 8620 15230

06.03 - 21.03 7699 14530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8699 

Dopłata za pok. 1 os. od 1331 

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

Kod imprezy: TAX

więcej na: R.pl
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Sekretne plaże Tajlandii
Bangkok i Szmaragdowy Budda • wodospady Erawan • sanktuarium słoni • rafting • tropikalne krajobrazy Krabi • wyspa Phi Phi 

• lekcja gotowania • pobyt w wybranym hotelu na Khao Lak • wyspa Jamesa Bonda • rajskie Similany

 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-

ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Phra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany 
jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewiel-
ki Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. 
Po południu wycieczka po Klongach - rejs ło-
dzią po kanałach, które w przeszłości stanowiły 
alternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem ar-
tystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB/
os lub ok. 65 USD/os.). Nocleg w hotelu.
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu i wyjazd na pływa-
jący targ w Damnoen Saduak. Następnie przejazd 
do Parku Narodowego Erawan. Przy wejściu do 
parku znajduje się kilka małych restauracji gdzie 
można spróbować tajskiej kuchni - płatne we 
własnym zakresie. W Erewan zobaczymy jed-
ne z najpiękniejszych wodospadów w Tajlandii 
(dodatkową atrakcją będzie możliwość kąpieli 
w wodospadach). Nocleg i kolacja w hotelu nad 
rzeką w pobliżu Kanchanaburi. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wykwatero-
wanie i wyjazd z hotelu. Następnie przejedziemy 
do jednego z ośrodków zajmujących się opieką 
nad słoniami, które wcześniej były wykorzysty-
wane do pracy lub w przemyśle turystycznym. 
Obecnie wraz ze wzrostem świadomości ekolo-
gicznej powstaje coraz więcej schronisk dla tych 
zwierząt gdzie nie są one zmuszane do wożenia 
turystów ani do cyrkowych „występów”. W za-
mian gościom proponuje się udział w karmieniu 
słoni, pomoc w kąpieli, wspólny spacer i  inne 
atrakcje które nie wymagają tresury zwierząt. 
Często schronienie w takich miejscach znajdują 
też inne zwierzęta potrzebujące pomocy. W trak-

cie wycieczki lekki obiad. Około południa wyjazd 
w kierunku nadmorskiego miasteczka Hua Hin. 
Po drodze krótka wizyta w Khao Wang - pałacu 
Ramy IV. Na wzgórze pałacowe wjedziemy kolej-
ką linową. Nocleg i kolacja w hotelu nad morzem 
w Pranburi, niedaleko Hua Hin. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do jednego z najpiękniejszych 
parków przyrodniczych w Tajlandii- Khao Sam 
Roi Yot. Jego nazwa oznacza „Górę o trzystu 
wzgórzach”, odnosząc się do położenia na set-
kach gór piaskowych. Jest to raj dla entuzjastów 
przyrody, gdzie pośród wzgórz rozciągają się 
wielkie połacie bujnej roślinności, skrywające 
wiele rzadkich gatunków zwierząt. Największą 
atrakcją Parku jest malownicza jaskinia Phraya 
Nakhon, w której znajduje się królewski pawilon. 
W trakcie zwiedzanie lunch. Następnie konty-
nuujemy podróż w kierunku miasta Chumphon. 
Po drodze odwiedzimy plantacje kauczuku oraz 
ananasów. Nocleg i kolacja w hotelu nad mo-
rzem w Chumphon. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Parku Narodowego Khao Sok. 
Znajdziemy się sercu tajskiej dżungli, strzeżonej 
niegdyś przez tygrysy, lamparty, niedźwiedzie 
malajskie, gibony, makaki i wiele innych gatun-
ków zwierząt. Wybierzemy się w rejs po jeziorze 
Cheow Lan, by z poziomu łódki mieć możliwość 
podziwiać wapienne góry wystrzelone pionowo 
w górę, których wysokość sięga niejednokrotnie 
1000 metrów. W trakcie zwiedzanie lunch. Noc-
leg w jednym z hoteli znajdujących się na skraju 
parku. (Trasa ok. 300 km).

 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny lub dla 
chętnych wypad na ekscytującą przygodę- 
rafting, czyli spływ pontonami w dół górskiej 
rzeki, który dostarczy niezapomnianych prze-
żyć! W czasie spływu będzie można zażyć ką-
pieli. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczest-
ników czuwa wykwalifikowany instruktor, więc 
można podziwiać tropikalną florę, ciągnącą się 
wzdłuż brzegów rzeki. Po pełnym wrażeń spły-
wie przewidziany jest poczęstunek, a następnie 
powrót do hotelu (rafting z posiłkiem dodatko-
wo płatne ok. 1600 THB/os. lub ok. 50 USD/os). 
Po południu wyjazd w kierunku Krabi, prowincji 
w południowej Tajlandii położonej nad Morzem 
Andamańskim, która od wielu lat przyciąga 
turystów z całego świata. W trakcie przejazdu 
lunch w lokalnej restauracji. Następnie udamy 
się w dalszą drogę. Po przyjeździe zakwate-
rowanie w hotelu niedaleko jednej z najpięk-
niejszych plaż Krabi - Ao Nang. Wieczorem 
polecamy przejażdżkę tuk-tukiem wzdłuż plaży 
do centrum turystycznego z licznymi sklepami 
i restauracjami. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu czas wolny na pla-
żowanie i  samodzielne odkrywanie uroków 
okolicy. Wyjątkowy krajobraz Krabi tworzy wy-
brzeże usiane małymi, urokliwymi wyspami, za-
dziwiające formacje skalne, jaskinie, wodospady, 
a przede wszystkim przepiękne białe plaże. Moż-
liwość skorzystania z wycieczki kajakowej w lasy 
namorzynowe (dodatkowo płatna ok. 1500 THB/
os lub ok. 45 USD/os.). Nocleg w hotelu.
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Z Krabi udamy się promem na Wyspy 
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Phi Phi, uważane za najpiękniejsze wyspy Morza 
Andamańskiego. 
Uwaga! Należy przygotować torbę na bagaż 
podręczny, który zabiorą Państwo ze sobą na 
wyspę Phi Phi (bagaż główny zostanie przewie-
ziony z Krabi bezpośrednio do Khao Lak). Na 
jednej z wysp Phi Phi spędzimy 2 noce, korzy-
stając z uroków tutejszych plaż. Kolacja i nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu czas wolny na pla-
żowanie i  kąpiele. Dla chętnych całodniowa 
wycieczka łodzią motorową po okolicznych 
tropikalnych wysepkach. W  programie kilka 
postojów na pływanie i nurkowanie z rurką oraz 
lekki lunch na jednej z plaż (cena wycieczki wraz 
z lunchem ok. 2600 THB/os lub ok. 80 USD/os.).
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przeprawa promowa z wyspy Phi Phi na Phu-
ket. Następnie w ramach lunchu udamy się na 
lekcję gotowania kuchni tajskiej. Pod okiem 
doświadczonych kucharzy będzie można po-
budzić swoją kulinarną kreatywność, poznać 
świat egzotycznych smaków i skosztować zdro-
wego tajskiego jedzenia. Po południu transfer 
do wybranego hotelu w regionie Khao Lak i za-
kwaterowanie. (Trasa ok. 110 km, w zależności 
od hotelu).
 Dzień 13-14  Czas wolny na wypoczynek 
w regionie Khao Lak (wyżywienie - tylko śniada-
nia) lub możliwość wzięcia udziału w wyciecz-
kach fakultatywnych. Proponujemy Państwu 
dwie opcje (w przypadku konieczności podziału 
grupy możliwy serwis w j. angielskim): 
Odkrywanie uroków Parku Narodowego 
Phang Nga i Wyspy Jamesa Bonda. Zacznie-
my od rejsu po jednej z najpiękniejszych zatok 
Tajlandii - Phang Nga. Niesamowity krajobraz 
zatoki tworzą liczne nieduże wysepki pokryte 
tropikalną roślinnością, ciekawe formacje skal-
ne wyrastające wprost z wody, wapiennie klify 
oraz jaskinie. Zatrzymamy się również na wy-
spie Khao Phing Kan, z której roztacza się piękny 
widok na pobliską Koh Tapoo, znanej obecnie 
jako Wyspa Jamesa Bonda po tym jak kręcono 
na niej kilka scen do filmu „Człowiek ze złotym 
pistoletem”. W trakcie dnia lunch w cenie. Cena 
ok. 2300 THB/os. (ok. 75 USD/os.).
Rajskie Wyspy Similan. Jednodniowa wyciecz-
ka łodzią motorową na najpiękniejsze tajskie 
wysepki z  przerwą na nurkowanie w  Parku 
Narodowym - Similan National Marine Park. 
W cenę wycieczki wliczona jest opłata za bilet 
wstępu do parku, lunch z napojami i owocami, 
sprzęt do nurkowania. Cena ok. 3900 THB/os 
(ok. 125 USD/os.).
 Dzień 15  Śniadanie w hotelu, wykwaterowa-
nie, a następnie przejazd na lotnisko i przelot do 

Bangkoku. Zakwaterowanie w hotelu i czas wol-
ny. Wieczorem kolacja.
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem czarterowym LOT lub innym szerokoka-
dłubowym (rejs non stop) do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Opłaty za wszystkie wycieczki i atrakcje dodat-
kowe, pilot wycieczki pobiera w batach tajskich. 
Podana równowartość w USD jest orientacyjna. 
Aktualne kursy można sprawdzać np. na stronie 
www.xe.com.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele dobrej klasy, od-
powiadające standardowi ***/**** w  ocenie 
organizatora. Pokoje: we wszystkich 
hotelach są wyposażone w TV, 
klimatyzację, łazienki z  WC 
i często mini bar (dodatko-
wo płatny). Pokój 3 - oso-
bowy to z  reguły pokój 
2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w for-
mie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy). Do dys-
pozycji gości: w hotelach restau-
racja, bar i w większości hoteli basen.
Część pobytowa. Zakwaterowanie w wybra-
nym hotelu na Phuket. Opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Tajlandia Phuket” 
lub systemie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Bangkok - Warsza-
wa, przelot lokalnymi liniami na trasie Phuket 
- Bangkok, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach (14 rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowanym autokarem na te-
renie Tajlandii, wyżywienie jak w programie 
(14 śniadań, 5  lunchy/obiadów + 1  w  formie 
lekcji gotowania, 6 kolacji), obsługę polskiego 
przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku 
w Polsce, opiekę polskiego pilota podczas zwie-
dzania, program turystyczny j. w. oraz ubezpie-
czenie TU Europa (wariant standard: NNW, KL, 
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, opłaty na wynagrodze-
nie dla lokalnych przewodników, napiwki dla 
kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu 
hotelowego etc. (łącznie bilety wstępu, prze-
wodnicy, rejsy łodzią i napiwki ok. 230 USD/
os, płatne pilotowi jako pakiet), depozytu 

w hotelu pobytowym, dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki, napojów do posiłków, wy-
cieczek fakultatywnych oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 

nie ma prawa nie tylko oprowadzać 
czy tłumaczyć lokalnego prze-

wodnika, ale nawet nie ma do 
nich wstępu. W szczególno-
ści dotyczy to kompleksu 
pałacowego w Bangkoku.
W  niektórych terminach 
pilot może odbierać grupę 

na lotnisku w  Bangkoku. 
Wówczas na lotnisku w Pol-

sce oferujemy Klientom asystę 
polskiego przedstawiciela w trakcie 

odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty 
najnowszych emisji, po 2000 r. (seria „koloro-
wa”).
Depozyty w hotelach. Wiele hoteli w Tajlandii 
pobiera depozyt. Wysokość depozytu uzależ-
niona jest od hotelu, lecz jest to wartość ok. 
100-200 USD/pokój/pobyt. O szczegółach do-
tyczących wysokości depozytów Klienci zostaną 
poinformowaniu na miejscu. 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 

trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w  cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

CENA OD

7670 zł

Khao Lak Bhandari Resort 
& Spa ****

od 699 zł

Moracea by Khao Lak 
Resort *****

od 699 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za wypo- 
czynek w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 22.11 8320 14570

21.11 - 06.12 7970 13999

05.12 - 20.12 7670 13499

19.12 - 03.01 8220 14399

02.01 - 17.01 7899 13870

16.01 - 31.01 8370 14649

30.01 - 14.02 8370 14649

13.02 - 28.02 8149 14299

27.02 - 14.03 7699 13530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8070 

Dopłata za pok. 1 os. od 1379 

Kod imprezy: TSP

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Phra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany 
jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewiel-
ki Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. 
Po południu wycieczka po Klongach - rejs ło-
dzią po kanałach, które w przeszłości stanowiły 

alternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem ar-
tystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB/
os lub ok. 65 USD/os). Nocleg w hotelu.
 Dzień 4  Śniadanie w  hotelu i  wyjazd na 
pływający targ w Damnoen Saduak. Następnie 
przejazd do Parku Narodowego Erawan. Przy 
wejściu do parku znajduje się kilka małych re-
stauracji gdzie można spróbować tajskiej kuchni 
- płatne we własnym zakresie. W Erewan zoba-
czymy jedne z najpiękniejszych wodospadów 
w Tajlandii (dodatkową atrakcją będzie możli-
wość kąpieli w wodospadach). Nocleg i kolacja 
w hotelu nad rzeką w pobliżu Kanchanaburi. 
(Trasa ok. 280 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wykwatero-
wanie i wyjazd z hotelu. Następnie przejedziemy 
do Kanchanaburi i zwiedzimy Muzeum Budowni-
czych Mostu na Rzece Kwai, w którym znajdują 
się eksponaty i informacje na temat kolei tajsko-
-birmańskiej. Następnie podjedziemy do mostu 

na rzece Kwai. Około południa wyjazd w kierun-
ku nadmorskiego miasteczka Hua Hin. Po drodze 
krótka wizyta w Khao Wang - pałacu Ramy IV. 
Na wzgórze pałacowe wjedziemy kolejką linową. 
Nocleg i kolacja w hotelu nad morzem w Pran-
buri, niedaleko Hua Hin. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd w kierunku Kra-
bi, prowincji w południowej Tajlandii położonej 
nad Morzem Andamańskim, która od wielu lat 
przyciąga turystów z całego świata. Wyjątkowy 
krajobraz Krabi tworzy wybrzeże usiane mały-
mi, urokliwymi wyspami, zadziwiające formacje 
skalne, jaskinie, wodospady, a przede wszyst-
kim przepiękne białe plaże. Po drodze przerwa 
na lunch. Zakwaterowanie w hotelu niedaleko 
jednej z najpiękniejszych plaż Krabi - Ao Nang. 
Wieczorem polecamy przejażdżkę tuk-tukiem 
wzdłuż plaży do centrum turystycznego z liczny-
mi sklepami i restauracjami. (Trasa ok. 550 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu czas wolny na plażo-
wanie i samodzielne odkrywanie uroków okoli-

cy. Możliwość skorzystania z wycieczki kajako-
wej w lasy namorzynowe (dodatkowo płatna ok. 
45 USD/os.). Nocleg w hotelu.
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu. Z Krabi udamy się promem na Wyspy 
Phi Phi, uważane za najpiękniejsze wyspy Morza 
Andamańskiego. 
Uwaga! Należy przygotować torbę na bagaż 
podręczny, który zabiorą Państwo ze sobą na 
wyspę Phi Phi (bagaż główny zostanie prze-
wieziony z Krabi bezpośrednio na Phuket). Na 
jednej z wysp Phi Phi spędzimy 2 noce, korzy-
stając z uroków tutejszych plaż. Kolacja i nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu czas wolny na pla-
żowanie i  kąpiele. Dla chętnych całodniowa 
wycieczka łodzią motorową po okolicznych 
tropikalnych wysepkach. W  programie kilka 
postojów na pływanie i nurkowanie z rurką oraz 
lekki lunch na jednej z plaż (cena wycieczki wraz 
z lunchem ok. 80 USD/os.).

W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda • wodospady Erawan • pałac Ramy IV • tropikalne krajobrazy Krabi • wyspa Phi Phi 

• pobyt w wybranym hotelu na wyspie Phuket • przelot lokalny w cenie

Bangkok i perły Morza Andamańskiego

Bangkok

Kanchanaburi

Birma

Malezja

Wyspa Phuket

Hua Hin

Pranburi

MORZE
ANDAMAŃSKIE Ao Nang

Wyspy
Phi Phi

TAJLANDIA

Pattaya

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

16
dni
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 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przeprawa promowa z wyspy Phi Phi na Phu-
ket. Transfer do wybranego hotelu i zakwatero-
wanie. (Trasa ok. 45 km, w zależności od hotelu).
 Dzień 11-14  Czas wolny na wypoczynek na 
wyspie Phuket (wyżywienie - tylko śniadania). 
Możliwość korzystania z wycieczek lokalnych.
 Dzień 15  Śniadanie w hotelu, wykwaterowa-
nie, a następnie przejazd na lotnisko i przelot do 
Bangkoku. Zakwaterowanie w hotelu i czas wol-
ny. Wieczorem kolacja.
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem czarterowym LOT lub innym szerokoka-
dłubowym (rejs non stop) do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Opłaty za wszystkie wycieczki i atrakcje dodat-
kowe, pilot wycieczki pobiera w batach tajskich. 
Podana równowartość w USD jest orientacyjna. 
Aktualne kursy można sprawdzać np. na stronie 
www.xe.com.
HOTELE
Część objezdowa. Hotele dobrej klasy, odpo-
wiadające standardowi ***/**** w ocenie or-
ganizatora. Pokoje: we wszystkich hotelach są 
wyposażone w TV, klimatyzację, łazienki z WC 
i często mini bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - 
osobowy to z reguły pokój 2 - osobowy z do-
stawką (dostawka na ogół w formie łóżka po-
lowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji 
gości: w hotelach restauracja, bar i w większości 
hoteli basen.
Część pobytowa. Zakwaterowanie w wybra-
nym hotelu na Phuket. Opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Tajlandia” i w sys-
temie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Bangkok - Warsza-
wa, przelot lokalnymi liniami na trasie Phuket 
- Bangkok, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie 
w hotelach (14 rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowanym autokarem na tere-
nie Tajlandii, wyżywienie jak w programie (14 
śniadań, 2 lunche/obiady, 4 kolacje), obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota pod-
czas zwiedzania, program turystyczny j. w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, opłaty na wynagrodze-
nie dla lokalnych przewodników, napiwki dla 
kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu 
hotelowego etc. (łącznie bilety wstępu, prze-
wodnicy, rejsy łodzią i napiwki ok. 160 USD/os, 
płatne pilotowi jako pakiet), depozytu w hotelu 
pobytowym, dodatkowych posiłków podczas 
wycieczki, napojów do posiłków, wycieczek 
lokalnych oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-

czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbierać 
grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na 
lotnisku w Polsce oferujemy Klientom asystę 
polskiego przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Depozyty w hotelach. Wiele hoteli w Tajlandii 
pobiera depozyt. Wysokość depozytu uzależ-
niona jest od hotelu, lecz jest to wartość ok. 
100-200 USD/pokój/pobyt. O szczegółach do-
tyczących wysokości depozytów Klienci zostaną 
poinformowaniu na miejscu. 
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg. 
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w  cenę wliczone bogatsze 

menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

CENA OD

6249 zł

Kata Palm Resort & Spa 
***

od 870 zł

Best Western Bangtao 
Beach ****

od 1099 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za wypo- 
czynek w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 22.11 7099 12699

14.11 - 29.11 6820 12399

21.11 - 06.12 6670 12149

28.11 - 13.12 6520 11899

05.12 - 20.12 6299 11699

12.12 - 27.12 6249 11599

19.12 - 03.01 6799 12199

26.12 - 10.01 7270 12820

02.01 - 17.01 6599 11820

09.01 - 24.01 6799 12199

16.01 - 31.01 7230 12749

23.01 - 07.02 7230 12749

30.01 - 14.02 7230 12749

06.02 - 21.02 7199 12699

13.02 - 28.02 7020 12399

20.02 - 07.03 6699 12199

27.02 - 14.03 6420 11730

06.03 - 21.03 6330 11799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6949 

Dopłata za pok. 1 os. od 1100 

Kod imprezy: TST

więcej na: R.pl
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W programie: Bangkok i szmaragdowy Budda • most na rzece Kwai • dawna stolica Tajlandii - Ayutthaya • kąpiel w wodospadach Erawan 

• świątynie wschodniej Tajlandii • z dala od popularnych szlaków
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w Tajlandii hotelu w: Jomtien, Pattayi, Rayong, Koh Samet, Koh Chang

 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Kró-
lewski, na terenie którego znajduje się również 
Wat Phra Kaeo - świątynia gdzie przechowy-
wany jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - 
niewielki Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu 
lunch. Po południu wycieczka po Klongach 
- rejs łodzią po kanałach, które w przeszłości 
stanowiły alternatywny system komunikacyj-

ny Bangkoku. Wieczorem dla chętnych kolacja 
z pokazem artystycznym (dodatkowo płatny 
ok. 2000 THB/os lub ok. 65 USD/os). Nocleg 
w hotelu.
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu i wyjazd na pły-
wający targ w Damnoen Saduak. Przejazd do 
Kanchanaburi. Następnie zwiedzimy Muzeum 
Budowniczych Mostu na Rzece Kwai (ekspozycja 
na temat kolei tajsko-birmańskiej) oraz obejrzy-
my cmentarz jeniecki. Podczas zwiedzania dla 
chętnych lunch w restauracji na tratwie oraz 
przejazd tzw. Koleją Śmierci (min. 25 osób; do-
datkowo płatny ok. 1000 THB/os lub ok. 35 USD/
os.). Nocleg i kolacja w hotelu w okolicach Kan-
chanaburi. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu wyjazd 
z Kanchanaburi w kierunku Ayutthayi, dawnej 
stolicy Tajlandii (1350-1767). Po drodze zatrzyma-
my się w Parku Narodowym Erawan. Zobaczymy 
tu jedne z najpiękniejszych wodospadów w Taj-
landii (dodatkową atrakcją będzie możliwość 
kąpieli w wodospadach). Następnie przejazd do 

Ayutthayi, kolacja w lokalnej restauracji, zakwa-
terowanie i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzimy niektóre 
z licznych ruin i kompleksów świątyń w Ayutthayi 
- między innymi świątynię Wat Phra Si Sanphet 
przy dawnym Pałacu Królewskim. Następnie uda-
my się do Lop Buri. Krótki postój przy świątyni 
Prang Sam Yod, której główną atrakcją są licznie 
zamieszkujące ją małpy, które zawładnęły tym 
miejscem. Po zwiedzaniu obiad. Po posiłku prze-
jazd dalej na wschód w kierunku Nakhon Ratcha-
sima. Po drodze zatrzymamy się też w jednym 
z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Taj-
landii, Wat Praputthabat, w którym czczony jest 
odcisk stopy Buddy. Po przyjeździe do Nakhon 
Ratchasima zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
Kolacja we własnym zakresie. (Trasa ok. 270 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Prasat Hin Phimai. Zwiedzanie 
khmerskiej świątyni z  okresu angkorskiego. 
Następnie przejazd do Pattayi lub Jomtien, 
zakwaterowanie w hotelu i nocleg. W tym dniu 
obiad lub kolacja (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu czas wolny. Możliwość 
korzystania z wycieczek opcjonalnych na wyspę 
Koh Lan (ok. 50 USD/os.), a wieczorem na rewię 
transwestytów (ok. 35 USD/os.).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Pattayi/Jomtien/Rayong, na Koh Samet lub 
na Koh Chang- transfer do wybranego hotelu
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Bangkoku i powrót do Warszawy 
samolotem czarterowym LOT lub innym szero-

kokadłubowym (rejs non stop) do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Opłaty za wszystkie wycieczki i atrakcje dodat-
kowe, pilot wycieczki pobiera w batach tajskich. 
Podana równowartość w USD jest orientacyjna. 
Aktualne kursy można sprawdzać np. na stronie 
www.xe.com.
HOTELE
Hotele dobrej klasy,odpowiadające standar-
dowi ***/**** w ocenie organizatora. Pokoje: 
we wszystkich hotelach są wyposażone w TV, 
klimatyzację, łazienki z wc i często mini bar (do-
datkowo płatny). Pokój 3 - osobowy to z reguły 
pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na 
ogół w formie łóżka polowego lub rozkładanej 
kanapy). Do dyspozycji gości: restauracja, bar 
i w większości hoteli basen.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu 
w  Taj landii (Jomtien/Pattaya, Rayong lub 
Koh Samet). Opisy hoteli w sekcji “Taj landia - 
wypoczynek” i systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT typu Dreamliner (rejs non 
stop) na trasie Warszawa - Bangkok - Warsza-
wa, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hote-
lach (7 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, wy-
żywienie według programu, opiekę polskiego 
przedstawiciela na lotnisku w Polsce, opiekę 
pilota podczas zwiedzania, program turystycz-
ny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).

Esencja Tajlandii

BangkokKanchanaburi

Ayutthaya

Rzeka Kwai

Kambodża

TAJLANDIA

Lop Buri

Nakhon Ratchasima

Wat Phra Phutthabat

Prasat Hin Phimai

Pattaya/Jomtien/Rayong 

Koh Samet
Koh Chang

Laos
Birma

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  
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Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, wynagrodzenia dla lokal-
nych przewodników, napiwków dla kierowców, 
bagażowych, personelu hotelowego etc. (łącz-
nie ok. 130 USD/os płatne pilotowi jako pakiet), 
dodatkowych posiłków podczas wycieczki, 
napoi do posiłków, wycieczek lokalnych oraz 
innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku.
W niektórych terminach pilot może odbierać 
grupę na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na 
lotnisku w Polsce oferujemy Klientom asystę 
polskiego przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogatsze menu 
w tym wybrane napoje alkoholowe (w ograni-
czonych ilościach) i bezalkoholowe oraz zwięk-
szony limit bagażowy. We wszystkich klasach 

indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

X2 Vibe Pattaya Seaphere 
Residence ****

od 699 zł

Novotel Rayong **** od 1499 zł
Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4730 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 15.11 5849 10299

14.11 - 22.11 5420 10099

21.11 - 29.11 5270 9799

28.11 - 06.12 5020 9599

05.12 - 13.12 4820 9349

12.12 - 20.12 4730 9249

19.12 - 27.12 5270 9599

26.12 - 03.01 5949 10599

02.01 - 10.01 5170 9299

09.01 - 17.01 5420 9720

16.01 - 24.01 5770 10299

23.01 - 31.01 5770 10299

30.01 - 07.02 5770 10299

06.02 - 14.02 5770 10299

13.02 - 21.02 5720 10220

20.02 - 28.02 5349 9770

27.02 - 07.03 5149 9349

06.03 - 14.03 4830 9249

13.03 - 21.03 4770 9149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5470 

Dopłata za pok. 1 os. od 619 

Kod imprezy: TJK

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda • dawne imperium Khmerów w Angkorze • zapomniane świątynie w sercu dżunglii 

• perła Indochin - kolonialne miasto Battambang 
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w Tajlandii hotelu w: Jomtien, Pattayi, Rayong, Koh Samet

 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.

 Dzień 3  Po śniadaniu w hotelu zwiedzanie 
Bangkoku: Świątynia Złotego Buddy, rynek 
kwiatowy w  Chinatown, Pałac Królewski, na 
terenie którego znajduje się również Wat Phra 
Kaeo - świątynia gdzie przechowywany jest naj-
słynniejszy tajski posąg Buddy - niewielki Budda 
Szmaragdowy. Lunch. Po południu wycieczka po 
Klongach - rejs łodzią po kanałach, które w prze-
szłości stanowiły alternatywny system komunika-
cyjny Bangkoku. Wieczorem dla chętnych kolacja 
z pokazem artystycznym (dodatkowo płatny ok. 
2000 THB/os lub ok. 65 USD/os). Nocleg w hotelu.

Tajlandia i Kambodża  
– Poszukiwacze Zaginionych Świątyń 

Bangkok

Koh Samet

KAMBODŻA

TAJLANDIA

Siem Reap
(Angkor Wat)

Koh Ker

Beng Mealea
Battambang

Rayong Chanthaburi

Birma

Laos

Wietnam

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

16
dni

9
dni

lub
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 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu transfer au-
tokarem na granicę pomiędzy Tajlandią i Kam-
bodżą, odprawa wizowo-paszportowa a następ-
nie przejazd do Siem Reap, położonego tylko 
7  km od świątyń Angkoru. Zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 
W programie między innymi świątynia Bayon, 
świątynia w kształcie piramidy - Babhuon, Taras 
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Południowa 
Brama Angkor Thom i Angkor Wat. Po południu 
zwiedzimy Ta Phrom - część Angkoru, którą 
pozostawiono siłom przyrody, w tym wypadku 
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa 
wyrastają z kamiennych budowli a ich korze-
nie oplatają kolumny czy wręcz całe budynki. 
Nocleg w hotelu. Kolacja we własnym zakresie.
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd do Koh Ker, 
zapomnianej stolicy państwa Khmerów poło-
żonej w trudno dostępnej dżungli. Zobaczymy 
kompleks nieodrestaurowanych świątyń poro-
śniętych dziką roślinnością, m.in. Prasat Thom, 
która wznosi się na 30 m ponad równiną i oko-
licznym lasem. W drodze powrotnej zwiedzimy 
świątynię Beng Mealea położoną na dawnym 
królewskim trakcie Prasat Bakan, obecnie rów-
nież opanowaną przez drzewa i pnącza. W au-
tokarze dostaniemy suchy prowiant na drogę. 
Powrót do hotelu. Kolacja we własnym zakresie 
lub dla chętnych kolacja z pokazem khmerskich 
tańców ludowych (cena ok. 20 USD/os.). Nocleg 
w hotelu w Siem Reap (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu dla chętnych rejs ło-
dzią po jeziorze Tonle Sap do pływającej wio-
ski (ok. 20 USD/os). Około południa wyjazd 
autokarem do Battambang. Po drodze wizyta 
w  otoczonej polami morwowymi hodowli 
jedwabników. Będziemy tu mieli okazję ob-
serwować proces powstawania tradycyjnego 
kambodżańskiego jedwabiu. Po przyjeździe 
spacer po centrum Battambang z tradycyjnym 
rynkiem oraz jednymi z najlepiej zachowanych 
przykładów francuskiej architektury kolonialnej 
w całej Kambodży. Kolacja w lokalnej restauracji 
i zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  transfer autokarem przez tereny prowincji 
Pailin do przejścia granicznego z Tajlandią. Od-
prawa paszportowa, a następnie przejazd przez 
region Chanthaburi słynący z wydobycia kamie-
ni szlachetnych. Po południu zakwaterowanie 

w hotelu w okolicach Rayong, w zależności od 
położenia hotelu możliwy czas wolny na pla-
żowanie. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Pattayi/Jomtien/Rayong, na Koh Samet lub 
na Koh Chang- transfer do wybranego hotelu
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Bangkoku i powrót do Warszawy 
samolotem czarterowym LOT lub innym szero-
kokadłubowym (rejs non stop) do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Opłaty za wszystkie wycieczki i atrakcje dodat-
kowe, pilot wycieczki pobiera w batach tajskich. 
Podana równowartość w USD jest orientacyjna. 
Aktualne kursy można sprawdzać np. na stronie 
www.xe.com.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** dobrej klasy. 
Pokoje: we wszystkich hotelach są wyposażone 
w TV, klimatyzację, łazienki z WC i często mini 
bar (dodatkowo płatny). W hotelu pokój 3 - oso-
bowy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: w ho-
telach restauracja, bar i w większości hoteli basen.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość 
przedłużenia imprezy o tydzień pobytu 
w  Taj landii (Jomtien/Pattaya, Rayong lub 
Koh Samet). Opisy hoteli w sekcji “Taj landia - 
wypoczynek” i systemie rezerwacyjnym R.pl. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT (rejs non stop) na 
trasie Warszawa - Bangkok - Warszawa, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (7 roz-
poczętych dób hotelowych), transfery klimaty-
zowanym autokarem/mikrobusem, wyżywienie 
według programu, opiekę polskiego przedsta-
wiciela na lotnisku w Polsce, opiekę pilota pod-
czas zwiedzania, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, wynagrodzenia dla lokal-
nych przewodników, napiwków dla kierowców, 
bagażowych, personelu hotelowego etc. (łącznie 
ok. 143 USD/os. + trzydniowy karnet do komplek-
su Angkoru, aktualnie ok. 62 USD/os. płatne pi-
lotowi jako pakiet), dodatkowych posiłków pod-
czas wycieczki, napojów do posiłków, wycieczek 
lokalnych oraz innych wydatków osobistych. Do 
ceny podstawowej nie jest wliczony koszt wizy 
kambodżańskiej (wyrabiana na granicy tajsko-

-kambodżańskiej). opłata za pośrednictwo wi-
zowe (200 zł/os) została doliczona do rezerwacji.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do uzy-
skania odpowiednich wiz we własnym zakresie. 
Wszelkie informacje, dotyczące procedur wizo-
wych zamieszczone w ofercie, odnoszą się do 
obywateli polskich.
Wiza kambodżańska. W celu uzyskania wizy 
kambodżańskiej należy obowiązkowo:
- przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
- w związku z ciągle zmieniającym się regulacjami 
uzyskania wizy do Kambodży zalecamy zabrać ze 
sobą 1 zdjęcie paszportowe (kolorowe, aktualne),
- posiadać paszport z datą ważności minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy,
- w paszporcie należy mieć min. 3 wolne strony 
na wizy.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku. W nie-
których terminach pilot może odbierać grupę 
na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na lotnisku 
w Polsce oferujemy Klientom asystę polskiego 
przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogatsze menu 
w tym wybrane napoje alkoholowe (w ograni-

czonych ilościach) i bezalkoholowe oraz zwięk-
szony limit bagażowy. We wszystkich klasach 
indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

X2 Vibe Pattaya Seaphere 
Residence ****

od 699 zł

Novotel Rayong 
****

od 1499 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4849 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 15.11 5899 10599

14.11 - 22.11 5599 10370

21.11 - 29.11 5449 10099

28.11 - 06.12 5199 9870

05.12 - 13.12 5070 9699

12.12 - 20.12 4849 9449

19.12 - 27.12 5449 9949

26.12 - 03.01 6149 10949

02.01 - 10.01 5349 9599

09.01 - 17.01 5599 10020

16.01 - 24.01 5949 10599

23.01 - 31.01 5949 10599

30.01 - 07.02 5970 10649

06.02 - 14.02 5949 10599

13.02 - 21.02 5899 10520

20.02 - 28.02 5530 10070

27.02 - 07.03 5199 9699

06.03 - 14.03 5020 9570

13.03 - 21.03 4949 9449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5649 

Dopłata za pok. 1 os. od 431 

Dopłata za wizę kambodżańską 200 

Kod imprezy: TAK

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK
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więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Po śniadanie w hotelu zwiedzanie 
Bangkoku: Świątynia Złotego Buddy, rynek 
kwiatowy w  Chinatown, Pałac Królewski, na 
terenie którego znajduje się również Wat Phra 
Kaeo - świątynia gdzie przechowywany jest naj-
słynniejszy tajski posąg Buddy - niewielki Budda 
Szmaragdowy. Lunch. Po południu wycieczka po 
Klongach - rejs łodzią po kanałach, które w prze-
szłości stanowiły alternatywny system komunika-
cyjny Bangkoku. Wieczorem dla chętnych kolacja 
z pokazem artystycznym (dodatkowo płatny ok. 
2000 THB/os lub ok. 65 USD/os.).

 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu transfer 
autokarem na granicę pomiędzy Tajlandią 
i  Kambodżą, odprawa wizowo-paszportowa 
a następnie przejazd do Siem Reap, położonego 
tylko 7 km od świątyń Angkoru (podróż potrwa 
ok. 6 godzin). Po przyjeździe zakwaterowanie 
w hotelu. Następnie przejazd nad jezioro Tonle 
Sap i rejs łodzią do pływającej wioski. Po zwie-
dzaniu kolacja w lokalnej restauracji i powrót do 
hotelu na nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 
W programie między innymi świątynia Bayon, 
świątynia w kształcie piramidy - Babhuon, Taras 
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Południowa 
Brama Angkor Thom i Angkor Wat. Po południu 
zwiedzimy Ta Phrom - część Angkoru, którą 
pozostawiono siłom przyrody, w tym wypadku 
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa 

wyrastają z kamiennych budowli a ich korze-
nie oplatają kolumny czy wręcz całe budynki. 
Nocleg w hotelu. Kolacja we własnym zakresie.
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd do Koh Ker, 
zapomnianej stolicy państwa Khmerów poło-
żonej w trudno dostępnej dżungli. Zobaczymy 
kompleks nieodrestaurowanych świątyń poro-
śniętych dziką roślinnością, m.in. Prasat Thom, 
która wznosi się na 30 m ponad równiną i oko-
licznym lasem. W drodze powrotnej zwiedzimy 
świątynię Beng Mealea położoną na dawnym 
królewskim trakcie Prasat Bakan, obecnie rów-
nież opanowaną przez drzewa i pnącza. W au-
tokarze dostaniemy suchy prowiant na drogę. 
Powrót do hotelu. Kolacja we własnym zakresie 
lub dla chętnych kolacja z pokazem khmerskich 
tańców ludowych (cena ok. 50 USD/os). Nocleg 
w hotelu w Siem Reap (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer do stolicy 
Kambodży - Phnom Penh. Transfer realizowa-
ny autokarem. Po południu krótkie zwiedzanie 
Phnom Penh: Pałac Królewski, srebrna Pagoda, 
pomnik niepodległości, Muzeum Tuol Sleng 
(poświęcone ofiarom reżimu Pol Pota) oraz 

świątynia Wat Phnom - najstarsza świątynia 
w mieście, od której pochodzi nazwa stolicy 
Kambodży. Tego dnia obiad lub kolacja. Nocleg 
w hotelu w Phnom Penh. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu: 
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Kambodży - przejazd do Sihanoukville do wy-
branego hotelu. Czas wolny na plażowanie, ką-
piele morskie i wypoczynek (Trasa ok. 220 km).
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Phnom Penh i przelot do Bangkoku. 
Po przylocie transfer do hotelu w Bangkoku, 
zakwaterowanie i czas wolny na indywidualne 
zwiedzanie lub ostatnie zakupy.
 Dzień 9  Po śniadaniu:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu 
w Kambodży - czas wolny na plażowanie, kąpie-
le morskie i wypoczynek 
• Klienci powracający do Polski - transfer na 
lotnisko w Bangkoku i powrót do Warszawy 
samolotem czarterowym LOT (rejs non stop) 
do Polski.

W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda • dawne imperium Khmerów w Angkorze • zapomniane świątynie w sercu dżunglii 

• przelot lokalny w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Kambodży

Tajlandia i Kambodża – Zaginione miasta Angkoru 
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Dla Klientów wybierających dodatkowy ty-
dzień pobytu w Kambodży
 Dzień 9  Wypoczynek w hotelu (wyżywienie: 
śniadania). Dla chętnych wycieczka lokalna na 
rajską wyspę Koh Rong (ok. 80 USD/os.).
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, transfer na lotnisko w Phnom Penh 
i przelot do Bangkoku. Po przylocie transfer do 
hotelu w Bangkoku, zakwaterowanie i czas wolny 
na indywidualne zwiedzanie lub ostatnie zakupy.
 Dzień 16  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Bangkoku i powrót do Warszawy samolotem 
czarterowym LOT lub innym szerokokadłubo-
wym (rejs non stop) do Polski. Aktualne rozkła-
dy na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele o standardzie odpo-
wiadającym *** w ocenie organizatora - należy 
jednak pamiętać, że w Kambodży standard ho-
teli może nieco odbiegać od norm europejskich 
(w Tajlandii i Kambodży nie istnieje oficjalna 
kategoryzacja hoteli. Hotele pozostawiają ka-
tegoryzację organizatorom turystyki). Pokoje: 
skromnie, ale wygodnie urządzone z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
mini-bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa. Opisy poszczególnych hoteli 
dostępne na stronie R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem czarterowym LOT (rejs non stop) na 
trasie Warszawa - Bangkok - Warszawa, opłaty 

lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (7 roz-
poczętych dób hotelowych), transfery klimaty-
zowanym autokarem/mikrobusem, wyżywienie 
według programu, opiekę polskiego przedsta-
wiciela na lotnisku w Polsce, opiekę pilota pod-
czas zwiedzania, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, wynagrodzenia dla lo-
kalnych przewodników, napiwków dla kierow-
ców, bagażowych, personelu hotelowego etc. 
(łącznie ok. 163 USD/os + trzydniowy karnet 
do kompleksu Angkoru, aktualnie ok. 62 USD/
os płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napojów do posił-
ków, wycieczek lokalnych oraz innych wydatków 
osobistych. Do ceny podstawowej nie jest wli-
czony koszt wizy kambodżańskiej (wyrabiana 
na granicy tajsko-kambodżańskiej). opłata za 
pośrednictwo wizowe (200 zł/os.) została do-
liczona do rezerwacji.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wiza kambodżańska. W celu uzyskania wizy 
kambodżańskiej należy obowiązkowo:
- przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
- w związku z ciągle zmieniającym się regulacjami 
uzyskania wizy do Kambodży zalecamy zabrać ze 

sobą 1 zdjęcie paszportowe (kolorowe, aktualne),
- posiadać paszport z datą ważności minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy,
- w paszporcie należy mieć min. 3 wolne strony 
na wizy.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku. W nie-
których terminach pilot może odbierać grupę 
na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na lotnisku 
w Polsce oferujemy Klientom asystę polskiego 
przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelocie we-
wnętrznym to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogatsze menu 
w tym wybrane napoje alkoholowe (w ograni-
czonych ilościach) i bezalkoholowe oraz zwięk-
szony limit bagażowy. We wszystkich klasach 
indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 

się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

Independence 
****

od 2199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Dopłata za tydzień wypoczynku 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

5570 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 15.11 6420 11570

28.11 - 06.12 5849 10770

19.12 - 27.12 5999 10870

09.01 - 17.01 6030 10899

30.01 - 07.02 6520 11570

20.02 - 28.02 5999 10999

06.03 - 14.03 5570 10470

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6270 

Dopłata za pok. 1 os. od 460 

Dopłata za wizę kambodżańską 200 

Kod imprezy: TKS

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

7+7

więcej na: R.pl
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W programie: Bangkok i Złota Góra • słynne ruiny Angkoru • tajemnicze świątynie Beng Mealea i Preah Vihear • słodkowodne delfiny 
w Mekongu • Phnom Penh i pola śmierci Choeung Ek • wypoczynek w Sihanoukville • nieodkryte plaże Kambodży • przelot lokalny w cenie

 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa, a następnie krótkie zwiedzanie 
Bangkoku: Złota Góra (Wat Saket) oraz wy-

cieczka po Klongach - rejs łodzią po kanałach, 
które w przeszłości stanowiły alternatywny sys-
tem komunikacyjny Bangkoku. W trakcie rejsu 
wizyta w Muzeum Barek Królewskich, z kolek-
cją unikatowych, długich łodzi wiosłowych. Po 
zwiedzaniu lunch i zakwaterowanie w hotelu. 
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem ar-
tystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB/
os lub ok. 65 USD/os.).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu transfer 
autokarem na granicę pomiędzy Tajlandią 

i  Kambodżą, odprawa wizowo-paszportowa 
a następnie przejazd do Siem Reap, położonego 
tylko 7 km od świątyń Angkoru (podróż potrwa 
ok. 6 godzin). Po przyjeździe zakwaterowanie 
w hotelu. Następnie przejazd nad jezioro Tonle 
Sap i rejs łodzią do pływającej wioski. Po zwie-
dzaniu kolacja w lokalnej restauracji i powrót do 
hotelu na nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 

UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 
W programie między innymi świątynia Bayon, 
świątynia w kształcie piramidy - Babhuon, Taras 
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Południowa 
Brama Angkor Thom i Angkor Wat. Po południu 
zwiedzimy Ta Phrom - część Angkoru, którą 
pozostawiono siłom przyrody, w tym wypadku 
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa 

Tajlandia i Kambodża 
– Z dala od wydeptanych ścieżek 
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wyrastają z kamiennych budowli a ich korze-
nie oplatają kolumny czy wręcz całe budynki. 
Nocleg w hotelu. Kolacja we własnym zakresie 
lub dla chętnych kolacja z pokazem khmerskich 
tańców ludowych (cena ok. 50 USD/os.).
 Dzień 5  Po śniadaniu czas wolny na samo-
dzielne zwiedzanie lub całodniowa wycieczka 
lokalna wycieczka na górę Phnom Kulen (do-
datkowo płatna ok. 80 USD/os.). Jest to poło-
żona 30 km na północ od ruin Angkoru święta 
góra Khmerów z sanktuarium buddyjskim na 
szczycie. Tropikalna roślinność, wodospady 
oraz strumienie sprawiają, że jest to relaksujące 
miejsce, idealne jako spokojniejszy przerywnik 
między bardziej intensywnymi etapami wy-
cieczki. Wczesnym popołudniem udamy się na 
lunch w lokalnej restauracji (wliczony w cenę 
wycieczki). Następnie zwiedzanie wyjątkowej 
świątyni Bantaeay Srei z różowego piaskowca, 
zwanej „twierdzą kobiet”. Kolacja we własnym 
zakresie. Nocleg w hotelu w Siem Reap (Trasa 
wycieczki opcjonalnej ok. 140 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Beng Mealea, świątyni wzniesionej 
w okresie kiedy powstawały świątynie Angko-
ru. Jej ruiny są porośnięte mchem, porostami, 
oplecione korzeniami drzew i lianami, co two-
rzy niesamowity klimat tego miejsca. Następnie 
udamy się do Koh Ker, dawnej stolicy Imperium 
Khmerskiego gdzie zobaczymy unikatowy kom-
pleks świątyń Sziwy. Lunch w formie suchego 
prowiantu. Po południu przejazd do Preah Vi-
hear. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 320 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu zwiedzanie znajdu-
jącego się na pograniczu Kambodży i Tajlandii 
kompleksu świątyń Preah Vihear, umieszczone-
go na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego UNESCO. Na krawędzi klifu znajduje się 
niezwykły pomnik kultury wzniesiony na prze-
łomie X-XII w., będący wspaniałym przykładem 
architektury Khmerów, całkowicie wtopiony 
w otaczający krajobraz. Po południu przejazd 
do Kratie/Stung Treung, gdzie dotrzemy póź-
nym wieczorem. Zakwaterowanie w skromnym 
hotelu. Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji 
i nocleg. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i wycieczka łodzią po Mekongu. Podczas 
rejsu, przy odrobinie szczęścia można zobaczyć 
rzadkie słodkowodne delfiny Irrawaddy żyjące 
w tym rejonie. Następnie przejazd do Phnom 
Penh. Po drodze zatrzymamy się by obejrzeć 
pagodę Wat Nokor. Po przyjeździe do Phnom 
Penh kolacja w lokalnej restauracji, zakwatero-
wanie w hotelu i nocleg.
 Dzień 9  Po śniadaniu całodzienne zwie-
dzanie Phnom Penh: Pałac Królewski, srebrna 
Pagoda, pomnik niepodległości, Muzeum Tuol 
Sleng (poświęcone ofiarom reżimu Pol Pota) 
oraz świątynia Wat Phnom - najstarsza świąty-
nia w mieście, od której pochodzi nazwa stolicy 
Kambodży. w trakcie zwiedzania lunch. Na za-
kończenie zobaczymy Pola Śmierci Choeung Ek, 
miejsce masowych egzekucji w czasach reżimu 
Czerwonych Khmerów. Powrót do hotelu. Kola-
cja we własnym zakresie.
 Dzień 10  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  przejazd do Sihanoukville na wypoczynek. 
Zakwaterowanie w wybranym hotelu.
 Dzień 11-14  Wypoczynek w hotelu (wyżywie-
nie: śniadania). Dla chętnych wycieczka lokalna 
na rajską wyspę Koh Rong (ok. 80 USD/os.).
 Dzień 15  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Phnom Penh i przelot do Bangkoku. Po przy-
locie transfer do hotelu w Bangkoku, zakwatero-

wanie i czas wolny na indywidualne zwiedzanie 
lub ostatnie zakupy.
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samolo-
tem czarterowym LOT lub innym szerokokadłu-
bowym (rejs non stop) do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele o standardzie odpo-
wiadającym *** w ocenie organizatora - należy 
jednak pamiętać, że w Kambodży standard ho-
teli może nieco odbiegać od norm europejskich 
(w Tajlandii i Kambodży nie istnieje oficjalna 
kategoryzacja hoteli. Hotele pozostawiają ka-
tegoryzację organizatorom turystyki). Pokoje: 
skromnie, ale wygodnie urządzone z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
mini-bar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa. Opisy poszczególnych hoteli 
dostępne na stronie R.pl
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT (rejs non stop) na trasie 
Warszawa - Bangkok - Warszawa, przelot lokal-
nymi liniami na trasie Phnom Penh - Bangkok, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(14 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem/mikrobusem, wy-
żywienie według programu, opiekę polskiego 
przedstawiciela na lotnisku w Polsce, opiekę 
pilota podczas zwiedzania, program turystycz-
ny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, wynagrodzenia dla lo-
kalnych przewodników, napiwków dla kierow-
ców, bagażowych, personelu hotelowego etc. 
(łącznie ok. 213 USD/os. + trzydniowy karnet 
do kompleksu Angkoru, aktualnie ok. 62 USD/
os. płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków, 
wycieczek lokalnych oraz innych wydatków oso-
bistych. Do ceny podstawowej nie jest wliczony 
koszt wizy kambodżańskiej (wyrabiana na gra-
nicy tajsko-kambodżańskiej). opłata za pośred-
nictwo wizowe (200 zł/os) została doliczona do 
rezerwacji.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje, dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie, odnoszą się 
do obywateli polskich.
Wiza kambodżańska. W celu uzyskania wizy 
kambodżańskiej należy obowiązkowo:
- przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
- w związku z ciągle zmieniającym się regulacjami 
uzyskania wizy do Kambodży zalecamy zabrać ze 
sobą 1 zdjęcie paszportowe (kolorowe, aktualne),
- posiadać paszport z datą ważności minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy,
- w paszporcie należy mieć min. 3 wolne strony 
na wizy.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 

do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku. W nie-
których terminach pilot może odbierać grupę 
na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na lotnisku 
w Polsce oferujemy Klientom asystę polskiego 
przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelocie we-
wnętrznym to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogatsze menu 
w tym wybrane napoje alkoholowe (w ograni-
czonych ilościach) i bezalkoholowe oraz zwięk-
szony limit bagażowy. We wszystkich klasach 
indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-

tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

CENA OD

5899 zł

Independence **** od 1620 zł
Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 22.11 6599 11870

21.11 - 06.12 6170 11299

05.12 - 20.12 5899 10870

19.12 - 03.01 6320 11399

02.01 - 17.01 6099 11020

16.01 - 31.01 6730 11920

30.01 - 14.02 6730 11920

13.02 - 28.02 6520 11570

27.02 - 14.03 5930 10899

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6530 

Dopłata za pok. 1 os. od 600 

Dopłata za wizę kambodżańską 200 

Kod imprezy: TKP

więcej na: R.pl
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W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda • Angkor Wat i dżungla • niesamowita Zatoka Ha Long • Ho Chi Minh City i Hanoi • partyzanckie 
tunele Cu Chi • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Phra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany 
jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewiel-
ki Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. 

Po południu wycieczka po Klongach - rejs ło-
dzią po kanałach, które w przeszłości stanowiły 
alternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem ar-
tystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB/
os lub ok. 65 USD/os.). Nocleg w hotelu.
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu transfer 
autokarem na granicę pomiędzy Tajlandią 
i Kambodżą, odprawa paszportowa a następnie 
przejazd do Siem Reap, położonego tylko 7 km 
od świątyń Angkoru. Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja i nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 
W programie między innymi świątynia Bayon, 
świątynia w kształcie piramidy - Babhuon, Taras 
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Południowa 
Brama Angkor Thom i Angkor Wat. Po południu 
zwiedzimy Ta Phrom - część Angoru, którą po-
zostawiono siłom przyrody, w tym wypadku 
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa 
wyrastają z kamiennych budowli, a ich korze-
nie oplatają kolumny czy wręcz całe budynki. 
Nocleg w hotelu. Kolacja we własnym zakresie.
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na samo-
dzielne zwiedzanie lub wycieczka lokalna (dla 
chętnych za dodatkową opłatą ok. 45 USD/os. 
+ bilet do Angkor Wat, aktualnie ok. 37 USD/
os.) do kompleksu świątyń Banteay Srei, zwa-
nej „twierdzą kobiet” oraz Prasat Bakong. Lunch 
w lokalnej restauracji a następnie rejs łodzią po 
jeziorze Tonle Sap do pływającej wioski. Kolacja 
we własnym zakresie lub dla chętnych kolacja 

z pokazem khmerskich tańców ludowych (cena 
ok. 20 USD/os.). Nocleg w hotelu w Siem Reap. 
(Trasa ok. 80 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer do stolicy 
Kambodży - Phnom Penh. Transfer realizowa-
ny autokarem. Po południu krótkie zwiedzanie 
Phnom Penh: Pałac Królewski, srebrna Pagoda, 
pomnik niepodległości, Muzeum Tuol Sleng 
(poświęcone ofiarom reżimu Pol Pota) oraz 
świątynia Wat Phnom - najstarsza świątynia 
w mieście, od której pochodzi nazwa stolicy 
Kambodży. Tego dnia obiad lub kolacja. Nocleg 
w hotelu w Phnom Penh. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu transfer 
autokarem do Miasta Ho Chi Minha (Sajgonu) 
położonego w  Wietnamie. Przejazd mostem 
przez rzekę Mekong. Dojazd do przejścia Bavet 
- Moc Bai. Odprawa graniczna, zmiana autokaru. 
W miarę możliwości zwiedzanie imponującej 
świątyni w Tay Ninh - głównego ośrodka synkre-

tycznej religii cao dai. Odwiedzimy również słyn-
ne partyzanckie tunele Cu Chi - symbol walki Viet 
Congu z obcymi wojskami. Podczas zwiedzania 
obiad w  lokalnej restauracji. Zakwaterowanie 
w hotelu w Sajgonie i nocleg. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Miasta 
Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, zabytkowa 
Poczta Główna, pagody Thien Hau i Nefrytowe-
go Cesarza, chińska dzielnica i bazar Binh Tay. 
Podczas zwiedzania lunch. Następnie przelot do 
Hanoi lub do Haiphong. Zakwaterowanie w ho-
telu i nocleg. (Przelot wewnętrzny).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do Ha Long 
i wycieczka morska po zatoce (wpisanej na li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Akwen 
pełen jest niesamowitych formacji skalnych, 
wysepek, jaskiń itp. Podczas rejsu lunch z owo-
ców morza. Po południu przejazd do Hanoi, po 
drodze postój w wiosce wytwórców ceramiki lub 
obróbki kamienia. Wieczorem pokaz słynnych 

Tajlandia, Kambodża, Wietnam  
– Wielka azjatycka przygoda 
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„wodnych kukiełek”, będących specjalnością 
Hanoi i północnego Wietnamu. Nocleg w hote-
lu. (Trasa ok. 230 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie Hanoi: 
Mauzoleum Ho Chi Minha (o ile będzie otwar-
te), pałac prezydencki, rezydencja Ho Chi Minha, 
Świątynia na Jednej Kolumnie oraz Świątynia 
Literatury. Obiad w trakcie zwiedzania. Po po-
łudniu przejazd rykszami przez kolonialne stare 
miasto. Nocleg w hotelu.
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu transfer 
na lotnisko i przelot do Bangkoku. Następnie 
przyjazd do Pattaya/Jomtien lub na Koh Samet 
i zakwaterowanie. Czas wolny na plażowanie, 
kąpiele morskie i wypoczynek. (Trasa ok. 170 
km + przelot wewnętrzny).
 Dzień 13-15  Czas wolny na wypoczynek nad 
morzem lub dokonanie zakupów. Możliwość ko-
rzystania z wycieczek opcjonalnych (nie dotyczy 
Klientów wybierających pobyt na wyspie Koh 
Samet, Koh Chang lub w Rayongu): wycieczka 
na wyspę Koh Lan (ok. 50 USD/os), rewia tran-
swestytów (ok. 35 USD/os), tropikalne ogrody 
Nong Nooch (ok. 50 USD/os) lub inne.
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem czarterowym LOT lub innym szerokoka-
dłubowym (rejs non stop) do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ***, należy jednak 
pamiętać, że w Kambodży i Wietnamie standard 
hoteli może nieco odbiegać od norm europej-
skich. Pokoje: skromnie, ale wygodnie urządzone 
pokoje z łazienkami. W większości TV, klimatyza-
cja i telefon, czasami minibar (dodatkowo płatny). 

Pokój 3 - osobowy to z reguły pokój 2 - osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka po-
lowego lub rozkaładanej kanapy). Do dyspozycji 
gości: w hotelach recepcja, restauracja, bar.
Część pobytowa. Hotele: opisy hoteli w sekcji 
Wypoczynek Tajlandia (Jomtien/Pattaya, Ray-
ong, Koh Samet lub Koh Chang) i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT (rejs non stop) na trasie 
Warszawa - Bangkok - Warszawa), przelot 
lokalnymi liniami na trasie Sajgon - Haiphong 
oraz Hanoi - Bangkok, opłaty lotniskowe, za-
kwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych dób 
hotelowych), transfery klimatyzowanym auto-
karem/mikrobusem, śniadania i kolacje lub tylko 
śniadania (według programu), opiekę polskiego 
przedstawiciela na lotnisku w Polsce, opiekę pi-
lota podczas zwiedzania, program turystyczny 
j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, wynagrodzenia dla lo-
kalnych przewodników, napiwków dla kierow-
ców, bagażowych, personelu hotelowego etc. 
(łącznie ok. 223 USD/os. + jednodniowy karnet 
do kompleksu Angkoru, aktualnie ok. 37 USD/
os. płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków, 
wycieczek lokalnych oraz innych wydatków oso-
bistych. Do ceny podstawowej nie jest wliczony 
koszt wiz: kambodżańskiej i  wietnamskiej - 
procedura wizowa opisana jest poniżej, opłaty 
za pośrednictwo wizowe zostały doliczone do 
rezerwacji (opłata za wizę wietnamską - 280 zł/
os., opłata za wizę kambodżańską - 200 zł/os.).

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu! W  innym przypadku przekro-
czenie granicy oraz wyrobienie wizy nie będzie 
możliwe. Klienci posługujący się paszportami 
innymi niż polskie, zobowiązani są do uzyskania 
odpowiednich wiz we własnym zakresie. Wszel-
kie informacje dotyczące procedur wizowych 
w ofercie dotyczą obywateli polskich.
Wiza wietnamska i kambodżańska. W celu 
uzyskania wizy wietnamskiej i kambodżańskiej 
należy:
- przy zakładaniu rezerwacji obowiązkowo 
wpisać narodowość, numer i  datę ważności 
paszportu.
- najpóźniej na 10 dni przed wylotem, wysłać 
skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi 
osobowymi na adres wizy@r.pl.
W tytule maila należy podać kod wycieczki, 
numer rezerwacji oraz nazwisko klienta (Np. 
TKV1108 1234567 Kowalski).
- ponadto konieczne jest zabranie ze sobą 
2  zdjęć paszportowych (kolorowe, wyraźne, 
aktualne, na papierze fotograficznym).
-w związku z ciągle zmieniającym się regula-
cjami uzyskania wizy do Kambodży zalecamy 
zabrać ze sobą 1 zdjęcie paszportowe (kolorowe, 
aktualne),
Informujemy, że dane personalne w rezerwacji 
i w paszporcie muszą być jednakowe. Prosimy 
o zwrócenie uwagi na podwójne imiona oraz 
nazwiska w dokumentach!
Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za pośred-
nictwem Rainbow są zobowiązani do posiada-
nia ważnej wietnamskiej wizy w paszporcie. 
Promesa wizowa do Wietnamu organizowana 
we własnym zakresie może nie być wystarcza-
jąca, ze względu na zdarzające się długotrwałe 
formalności wizowe na lotnisku w Wietnamie. 
W razie dużego opóźnienia / możliwego za-
burzenia programu imprezy Klienci mogą być 
zmuszeni do dotarcia do grupy na własny koszt.
W razie wątpliwości proszę o kontakt telefonicz-
ny: 22 290 43 87 lub mailowy: wizy@r.pl.
Dział Wiz pracuje: pn. - pt. w godz. 10.00 - 18.00.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku. W nie-
których terminach pilot może odbierać grupę 
na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na lotnisku 
w Polsce oferujemy Klientom asystę polskiego 
przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pie-
niądze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów w 
dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie są 
akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają 
ich wymiany. W przypadku dolarów amery-
kańskich należy zwrócić uwagę, żeby były to 
banknoty najnowszych emisji, po 2000 r. (seria 
„kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczność wystąpienia o urucho-
mienie roamingu na Wietnam.

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w  cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

CENA OD

6770 zł

X2 Vibe Pattaya Seaphere 
Residence ****

od 399 zł

Novotel Rayong 
****

od 999 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za wypo- 
czynek w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 22.11 7599 13530

14.11 - 29.11 7430 13230

21.11 - 06.12 7170 12999

28.11 - 13.12 6999 12699

05.12 - 20.12 6799 12499

12.12 - 27.12 6770 12420

19.12 - 03.01 7320 13030

26.12 - 10.01 7799 13699

02.01 - 17.01 7049 12620

09.01 - 24.01 7299 13030

16.01 - 31.01 7749 13620

23.01 - 07.02 7830 13620

30.01 - 14.02 7749 13620

06.02 - 21.02 7720 13570

13.02 - 28.02 7530 13249

20.02 - 07.03 7199 13030

27.02 - 14.03 6949 12620

06.03 - 21.03 6770 12499

13.03 - 28.03 6799 12530

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7470 

Dopłata za pok. 1 os. od 1050 

Dopłata za wizę kambodżańską 200 

Dopłata za wizę wietnamską 280 

Kod imprezy: TKV

więcej na: R.pl
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W programie: Bangkok i Szmaragdowy Budda • Angkor Wat i dżungla • niesamowita Zatoka Ha Long • Ho Chi Minh City i Hanoi 

• partyzanckie tunele Cu Chi • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Wie-
czorem kolacja w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Bud-
dy, rynek kwiatowy w Chinatown, Pałac Królew-
ski, na terenie którego znajduje się również Wat 
Phra Kaeo - świątynia gdzie przechowywany 
jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewiel-
ki Budda Szmaragdowy. Po zwiedzaniu lunch. 
Po południu wycieczka po Klongach - rejs ło-
dzią po kanałach, które w przeszłości stanowiły 
alternatywny system komunikacyjny Bangkoku. 
Wieczorem dla chętnych kolacja z pokazem ar-
tystycznym (dodatkowo płatny ok. 2000 THB/
os lub ok. 65 USD/os.). Nocleg w hotelu.
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu transfer 
autokarem na granicę pomiędzy Tajlandią 

i  Kambodżą, odprawa wizowo-paszportowa 
a następnie przejazd do Siem Reap, położonego 
tylko 7 km od świątyń Angkoru (podróż potrwa 
ok. 6 godzin). Po przyjeździe zakwaterowanie 
w hotelu. Następnie przejazd nad jezioro Tonle 
Sap i rejs łodzią do pływającej wioski. Po zwie-
dzaniu kolacja w lokalnej restauracji i powrót do 
hotelu na nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 
W programie między innymi świątynia Bayon, 
świątynia w kształcie piramidy - Babhuon, Taras 
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Południowa 
Brama Angkor Thom i Angkor Wat. Po południu 
zwiedzimy Ta Phrom - część Angoru, którą po-
zostawiono siłom przyrody, w tym wypadku 
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa 
wyrastają z kamiennych budowli a ich korze-
nie oplatają kolumny czy wręcz całe budynki. 
Nocleg w hotelu. Kolacja we własnym zakresie.
 Dzień 6  Po śniadaniu czas wolny na samo-
dzielne zwiedzanie lub wycieczka lokalna (dla 

chętnych za dodatkową opłatą ok. 50 USD/os 
+ bilet do Angkor Wat, aktualnie ok. 37 USD/
os.) do kompleksu świątyń Bantaey Srei, zwa-
nej „twierdzą kobiet” oraz Prasat Bakong. Lunch 
w lokalnej restauracji, a następnie przejazd do 
Baeng Malea, świątyni wzniesionej w okresie 
kiedy powstawały świątynie Angkoru. Jej ruiny 
są porośnięte mchem, porostami, oplecione ko-
rzeniami drzew i lianami, co tworzy niesamowity 
klimat tego miejsca. Po zwiedzaniu powrót do-
Siem Reap. Kolacja we własnym zakresie lub dla 
chętnych kolacja z pokazem khmerskich tańców 
ludowych (cena ok. 20 USD/os.). Nocleg w hote-
lu w Siem Reap. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer do stolicy 
Kambodży - Phnom Penh. Transfer realizowa-
ny autokarem. Po południu krótkie zwiedzanie 
Phnom Penh: Pałac Królewski, srebrna Pagoda, 
pomnik niepodległości, Muzeum Tuol Sleng 
(poświęcone ofiarom reżimu Pol Pota) oraz 
świątynia Wat Phnom - najstarsza świątynia 
w mieście, od której pochodzi nazwa stolicy 
Kambodży. Tego dnia obiad lub kolacja. Nocleg 
w hotelu w Phnom Penh. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu transfer 
autokarem do Miasta Ho Chi Minha (Sajgonu) 
położonego w  Wietnamie. Przejazd mostem 

przez rzekę Mekong. Dojazd do przejścia Bavet 
- Moc Bai. Odprawa graniczna, zmiana autoka-
ru. W miarę możliwości zwiedzanie imponującej 
świątyni w Tay Ninh - głównego ośrodka synkre-
tycznej religii cao dai. Odwiedzimy również słyn-
ne partyzanckie tunele Cu Chi - symbol walki Viet 
Congu z obcymi wojskami. Podczas zwiedzania 
obiad w lokalnej restauracji. Zakwaterowanie 
w hotelu w Sajgonie i nocleg. (Trasa ok. 320 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Miasta 
Ho Chi Minha: katedra Notre Dame, zabytkowa 
Poczta Główna, pagody Thien Hau i Nefrytowe-
go Cesarza, chińska dzielnica i bazar Binh Tay. 
Podczas zwiedzania lunch. Następnie przelot do 
Hanoi lub do Haiphong. Zakwaterowanie w ho-
telu i nocleg. (Przelot wewnętrzny).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd do Ha Long 
i wycieczka morska po zatoce (wpisanej na li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Akwen 
pełen jest niesamowitych formacji skalnych, 
wysepek, jaskiń itp. Podczas rejsu lunch z owo-
ców morza. Po południu przejazd do Hanoi, po 
drodze postój w wiosce wytwórców ceramiki lub 
obróbki kamienia. Wieczorem pokaz słynnych 
„wodnych kukiełek”, będących specjalnością 
Hanoi i północnego Wietnamu. Nocleg w hote-
lu. (Trasa ok. 230 km).

Tajlandia, Kambodża, Wietnam de luxe  
– Wielka azjatycka przygoda 

Bangkok

Phnom
Pen

Siem Reap
(Angkor Wat)

Ho Chi Minh City

Hai Phong
Laos

Chiny

Hanoi

Jomtien

Birma
Zatoka

Ha Long

TAJLANDIA

KAMBODŻA

WIETNAM

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Lot bezpośredni  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

16
dni
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 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie Hanoi: 
Mauzoleum Ho Chi Minha (o ile będzie otwar-
te), pałac prezydencki, rezydencja Ho Chi Minha, 
Świątynia na Jednej Kolumnie oraz Świątynia 
Literatury. Obiad w trakcie zwiedzania. Po po-
łudniu przejazd rykszami przez kolonialne stare 
miasto. Nocleg w hotelu.
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i przelot do Bangkoku. Następnie przy-
jazd do Pattaya/Jomtien/Rayong lub na Koh 
Samet i zakwaterowanie. Czas wolny na plażo-
wanie, kąpiele morskie i wypoczynek. (Trasa ok. 
170 km + przelot wewnętrzny).
 Dzień 13-15  Czas wolny na wypoczynek nad 
morzem lub dokonanie zakupów. Możliwość ko-
rzystania z wycieczek opcjonalnych (nie dotyczy 
Klientów wybierających pobyt na wyspie Koh 
Samet, Koh Chang lub w Rayongu): wycieczka 
na wyspę Koh Lan (ok. 50 USD/os.), rewia tran-
swestytów (ok. 35 USD/os.), tropikalne ogrody 
Nong Nooch (ok. 50 USD/os.) lub inne.
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem czarterowym LOT lub innym szerokoka-
dłubowym (rejs non stop) do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele wysokiej klasy ****. 
Pokoje: we wszystkich hotelach są wyposażone 
w TV, klimatyzację, łazienki z WC i często mini 
bar (dodatkowo płatny). Pokój 3-osobowy to 
z reguły pokój 2-osobowy z dostawką (dostaw-
ka na ogół w formie łóżka polowego lub rozkła-
danej kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelach 
restauracja, bar i w większości hoteli basen.
Część pobytowa. Hotele: opisy hoteli w sekcji 
Wypoczynek Tajlandia (Jomtien/Pattaya, Ray-
ong, Koh Samet lub Koh Chang) i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT (rejs non stop) na trasie 
Warszawa - Bangkok - Warszawa), przelot 
lokalnymi liniami na trasie Sajgon - Haiphong 
oraz Hanoi - Bangkok, opłaty lotniskowe, za-
kwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych dób 
hotelowych), transfery klimatyzowanym auto-
karem/mikrobusem, śniadania i kolacje lub tylko 
śniadania (według programu), opiekę polskiego 
przedstawiciela na lotnisku w Polsce, opiekę pi-
lota podczas zwiedzania, program turystyczny 
j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, wynagrodzenia dla lo-
kalnych przewodników, napiwków dla kierow-
ców, bagażowych, personelu hotelowego etc. 
(łącznie ok. 233 USD/os. + jednodniowy karnet 
do kompleksu Angkoru, aktualnie ok. 37 USD/
os. płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków, 
wycieczek lokalnych oraz innych wydatków oso-
bistych. Do ceny podstawowej nie jest wliczony 
koszt wiz: kambodżańskiej i  wietnamskiej - 
procedura wizowa opisana jest poniżej, opłaty 
za pośrednictwo wizowe zostały doliczone do 
rezerwacji (opłata za wizę wietnamską - 280 zł/
os, opłata za wizę kambodżańską - 200 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu! W  innym przypadku przekro-
czenie granicy oraz wyrobienie wizy nie będzie 
możliwe. Klienci posługujący się paszportami 

innymi niż polskie, zobowiązani są do uzyskania 
odpowiednich wiz we własnym zakresie. Wszel-
kie informacje dotyczące procedur wizowych 
w ofercie dotyczą obywateli polskich.
Wiza wietnamska i kambodżańska. W celu 
uzyskania wizy wietnamskiej i kambodżańskiej 
należy:
- przy zakładaniu rezerwacji obowiązkowo 
wpisać narodowość, numer i  datę ważności 
paszportu.
- najpóźniej na 10 dni przed wylotem, wysłać 
skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi 
osobowymi na adres wizy@r.pl.
W tytule maila należy podać kod wycieczki, 
numer rezerwacji oraz nazwisko klienta (Np. 
TKV1108 1234567 Kowalski).
- ponadto konieczne jest zabranie ze sobą 
2  zdjęć paszportowych (kolorowe, wyraźne, 
aktualne, na papierze fotograficznym).
-w związku z ciągle zmieniającym się regula-
cjami uzyskania wizy do Kambodży zalecamy 
zabrać ze sobą 1 zdjęcie paszportowe (kolorowe, 
aktualne),
Informujemy, że dane personalne w rezerwacji 
i w paszporcie muszą być jednakowe. Prosimy 
o zwrócenie uwagi na podwójne imiona oraz 
nazwiska w dokumentach!
Uwaga! Klienci, którzy nie wizują się za po-
średnictwem Rainbow są zobowiązani do 
posiadania ważnej wietnamskiej wizy w pasz-
porcie. Promesa wizowa do Wietnamu orga-
nizowana we własnym zakresie może nie być 
wystarczająca, ze względu na zdarzające się 
długotrwałe formalności wizowe na lotnisku 
w  Wietnamie. W  razie dużego opóźnienia 
/ możliwego zaburzenia programu imprezy 
Klienci mogą być zmuszeni do dotarcia do 
grupy na własny koszt.
W razie wątpliwości proszę o kontakt telefonicz-
ny: 22 290 43 87 lub mailowy: wizy@r.pl.
Dział Wiz pracuje: pn. - pt. w godz. 10.00 - 18.00.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku. W nie-
których terminach pilot może odbierać grupę 
na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na lotnisku 
w Polsce oferujemy Klientom asystę polskiego 
przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Telefony. Zalecamy przed wyjazdem sprawdze-
nie u swojego operatora telefonii komórkowej 
czy roaming na Wietnam jest standardowo 
włączony. U części operatorów telekomunika-
cyjnych jest konieczność wystąpienia o urucho-
mienie roamingu na Wietnam.
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-

siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w cenę wliczone bogatsze menu 
w tym wybrane napoje alkoholowe (w  grani-
czonych ilościach) i bezalkoholowe oraz zwięk-
szony limit bagażowy. We wszystkich klasach 
indywidualny system rozrywki pokładowej 
z  osobnym monitorem przed każdym fote-
lem. Więcej informacji na stronach wstępnych 
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. 
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu 
samolotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny 
samolot o  podobnym standardzie (rejs non 
stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 

się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

CENA OD

8070 zł

Siam Bayshore 
***

od 899 zł

Novotel Rayong 
****

od 999 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 22.11 9270 16320

21.11 - 06.12 8699 15699

05.12 - 20.12 8070 15149

19.12 - 03.01 8899 15699

02.01 - 17.01 8749 15299

16.01 - 31.01 9399 16370

30.01 - 14.02 9399 16370

13.02 - 28.02 9199 16030

27.02 - 14.03 8520 15230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9070 

Dopłata za pok. 1 os. od 1429 

Dopłata za wizę kambodżańską 200 

Dopłata za wizę wietnamską 280 

Kod imprezy: TKX

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

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa, a następnie krótkie zwiedzanie 
Bangkoku: Złota Góra (Wat Saket) oraz wy-
cieczka po Klongach - rejs łodzią po kanałach, 
które w przeszłości stanowiły alternatywny sys-
tem komunikacyjny Bangkoku. W trakcie rejsu 
wizyta w Muzeum Barek Królewskich, z kolek-
cją unikatowych, długich łodzi wiosłowych. Po 
zwiedzaniu lunch i zakwaterowanie w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, a następnie 
transfer na lotnisko i  przelot do Chiang Rai. 
Następnie zwiedzanie Wat Rong Khun zwanej 
Białą Świątynią ze względu na kolor materiałów, 
z jakich została zbudowana. Jest to niezwykle 
współczesna, wręcz futurystyczna świątynia 
buddyjska, której biały kolor symbolizuje czy-
stość i mądrość nauk Buddy. Zakwaterowanie 
i nocleg w hotelu w Chiang Rai.
 Dzień 4  Wczesne śniadanie w  hotelu, 

a następnie przejazd do Chiang Khong, grani-
czącego z Laosem. Formalności wizowo - pasz-
portowe, a następnie transfer do portu, gdzie 
wsiądziemy na tradycyjną drewnianą łódź, którą 
będziemy przemierzać Mekong, aż do miejsco-
wości Pak Beng. Mekong, to najdłuższa rzeka 
na Półwyspie Indochińskim, która przepływa 
przez Chiny, Laos, Kambodżę oraz Wietnam 
i częściowi wyznacza granicę Laosu z Tajlan-
dią i Birmą. W trakcie rejsu serwowany będzie 
lunch. W  miarę możliwości zatrzymamy się 
również w tradycyjnych laotańskich wioskach, 
gdzie zobaczymy jak żyją ich mieszkańcy. Noc-
leg w hotelu w Pak Beng. (Trasa ok. 130 km, 
łodzią ok. 100 km).
 Dzień 5  Śniadanie, a następnie wizyta na 
lokalnym targu. Po krótkich zakupach powrót 
na łódź i dalszy spływ, aż do miejscowości Luang 
Prabang, będącej niegdyś stolicą Królestwa La-
osu, wpisanej na listę UNESCO. Po przybyciu do 
Luang Prabang udamy się na spacer do górskiej 
osady Hmong - tradycyjnej wioski założonej 
w XVIII w. przez imigrantów z Chin, w której do 
chwili obecnej zachowało się wiele tradycji kul-
tywowanych przez jej pierwszych mieszkańców. 
Następnie odwiedzimy jaskinię Pak Ou, w któ-
rej znajdują się setki posążków Buddy oraz Ban 

Sang Hai - wioskę, w której od stuleci produkuje 
się Lao-Lao, laotańską wódkę ryżową. W trakcie 
rejsu lunch, nocleg w hotelu w Luang Prabang. 
(Trasa łodzią ok. 100 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu całodzienne 
zwiedzanie Luang Prabang. Znajduje się tu wiele 
ciekawych świątyń, wspaniałych obiektów la-
otańskiej architektury sakralnej, uznawanych za 
jedne z najpiękniejszych obiektów buddyjskich 
w Azji Południowo - Wschodniej. Zobaczymy 
min.: Muzeum Narodowe (były Pałac Królew-
ski), bogato zdobioną świątynię Wat Mai, wzgó-
rze Phousi, z którego rozciąga się panoramiczny 
widok na: pobliską okolicę, świątynię Vixun, 
Sene oraz Xiengthong, która jest jedną z naj-
ważniejszych buddyjskich świątyń na terenie 
Laosu. Następnie odwiedzimy Phanon - słynną 
„wioskę tkaczy”oraz udamy się nad wodospady 
Kuang Si na południe od Luang Prabang. Jest to 
świetne miejsce na spacery, w większości „base-
nów” można się kąpać (należy więc zabrać stro-
je kąpielowe do bagażu podręcznego). Kolacja 
w lokalnej restauracji. Nocleg w Luang Prabang.
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer do Phonsavan 
oraz wycieczka na tzw. Równinę Słoi. Dziesiąt-
ki prehistorycznych kamiennych słoi o różnej 
wysokości i średnicy tworzy wręcz kosmiczny 

krajobraz. Nikt nie zna prawdziwej historii słoi. 
Archeologiczne znaleziska sugerują, że słoje 
wykorzystywane były jako urny grzebalne przez 
ludzi z epoki żelaza ponad 2000 lat temu. Rów-
nina Słoi ma zostać wpisana na listę UNESCO. 
Lunch w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu 
w okolicy Phonsavan. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i  przelot do stolicy Laosu - Vientiane, a  na-
stępnie krótkie zwiedzanie miasta: zobaczymy 
SiSaket - będącą najstarszą świątynią stolicy, 
pomnik wojenny Patuxai symbolizujący walkę 
Laotańczyków przeciwko francuskiemu pano-
waniu i często nazywanym Laotańskim Łukiem 
Triumfalnym. Zwiedzanie zakończymy w złotej 
świątyni PhaThat Luang, która jest uznana za 
symbol narodowy Laosu. Kolacja w  lokalnej 
restauracji. Nocleg w hotelu w Vientiane.
 Dzień 9  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Pakse. Następnie przejazd w kie-
runku Champassak, w okolicy którego znajduje 
się największa atrakcja południowego Laosu 
-ruiny khmerskiego kompleksu świątyń Wat 
Phu. Kompleks został wybudowany w XI w., 
lecz do dnia dzisiejszego można oglądać jedynie 
jego ruiny, ponieważ większość budynków nie 
przetrwało próby czasu. Po zwiedzaniu przejazd 

W programie: Bangkok i Szamargdowy Budda • Biała Świątynia w Chiang Rai • Luang Prabang i perły architektury sakralnej • tajemnicza 
Równina Słoi • Vientiane - stolica Laosu • tajemnicze Koh Ker • dawne imperium Khmerów w Angkorze • przeloty lokalne w cenie

Tajlandia, Laos, Kambodża – Po obu stronach Mekongu 
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do Si Phan Don- krainy czterech tysięcy wysp, 
obejmujących fragment rzeki Mekong. Zakwate-
rowanie i czas wolny. Kolacja w lokalnej restau-
racji. Nocleg w hotelu w okolicy Si Phan Don. 
(Trasa ok. 150 km).
 Dzień 10  Śniadanie, a następnie zwiedzanie 
okolicznych wysp, z  których tylko część jest 
zamieszkana. Występujące tutaj połączenie 
kolonialnej zabudowy (budynki i mosty), osad 
rybackich, pól ryżowych oraz dżungli stwarza 
niesamowite wrażenia i w pełni okazuje klimat 
tego miejsca. Si Phan Don to jeden z najbardziej 
malowniczych regionów w Laosie, chętnie od-
wiedzanych przez backpackersów. Zobaczymy 
również słynny wodospad Li Phi, tworzący 
naturalną granice między Laosem i  Kambo-
dżą. Następnie udamy się w okolice jednego 
z największych wodospadów Azji Południowo-
-Wschodniej - Khone Phapheng. Kolacja w lo-
kalnej restauracji. Nocleg w hotelu w okolicy Si 
Phan Don (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu transfer na granicę 
między Laosem i Kambodżą, odprawa wizowo-
-paszportowa. Przejazd do Koh Ker, zapomnianej 
stolicy państwa Khmerów położonej w trudno 
dostępnej dżungli. Zobaczymy kompleks nie-
odrestaurowanych świątyń porośniętych dziką 
roślinnością, m.in. Prasat Thom, która wznosi się 
na 30 m ponad równiną i okolicznym lasem. Na-
stępnie przejazd do Siem Reap, położonego tylko 
7 km od świątyń Angkoru. Późne zakwaterowa-
nie w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 400 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 
W programie między innymi świątynia Bayon, 

świątynia w kształcie piramidy - Babhuon, Taras 
Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Południowa 
Brama Angkor Thom i Angkor Wat. Po południu 
zwiedzimy Ta Phrom - część Angkoru, którą 
pozostawiono siłom przyrody, w tym wypadku 
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa 
wyrastają z kamiennych budowli a ich korze-
nie oplatają kolumny czy wręcz całe budynki. 
Nocleg w hotelu. Kolacja we własnym zakresie.
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  transfer autokarem na granicę pomiędzy 
Tajlandią i Kambodżą, odprawa wizowo-pasz-
portowa a następnie transfer do wybranego 
hotelu w Pattayi/Jomtien/Rayong lub na Koh 
Samet. Dla gości jadących na wyspę Samet lub 
w okolice Rayongu, zakwaterowanie tego dnia 
ok. godz. 17:00. Czas wolny na plażowanie, ką-
piele morskie i wypoczynek (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 14-15  Czas wolny na wypoczynek nad 
morzem lub dokonanie zakupów. Możliwość ko-
rzystania z wycieczek opcjonalnych (nie dotyczy 
Klientów wybierających pobyt na wyspie Koh 
Samet, Koh Chang lub w Rayongu): wycieczka 
na wyspę Koh Lan (ok. 50 USD/os.), rewia tran-
swestytów (ok. 35 USD/os.), tropikalne ogrody 
Nong Nooch (ok. 50 USD/os.) lub inne.
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samolo-
tem czarterowym LOT lub innym szerokokadłu-
bowym (rejs non stop) do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele klasy ** na terenie 
Laosu i ***/**** na terenie Tajlandii i Kambodży 
(w ocenie organizatora). Należy jednak pamię-
tać, że w Kambodży i Laosie standard hoteli 
może nieco odbiegać od norm europejskich (w 
Tajlandii, Laosie i Kambodży nie istnieje oficjal-
na kategoryzacja hoteli, hotele pozostawiają 

kategoryzację organizatorom turystyki). Pokoje: 
skromne, ale wygodnie urządzone z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3 - osobo-
wy, to z reguły pokój 2-osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego 
lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: 
w hotelach restauracja, recepcja, bar.
Część pobytowa. Hotele: opisy hoteli w sekcji 
Wypoczynek Tajlandia (Jomtien/Pattaya, Ray-
ong, Koh Samet lub Koh Chang) i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT (rejs non stop) na trasie 
Warszawa - Bangkok - Warszawa, przelot lo-
kalnymi liniami na trasie Bangkok - Chiang Rai, 
Phonsavan - Vientiane oraz Vientiane - Pakse, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(14 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem, wyżywienie jak 
w programie, obsługę polskiego przedstawicie-
la podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wariant standard: NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek łodzia-
mi, rikszami itp, opłaty na wynagrodzenie dla lo-
kalnych przewodników, napiwki dla kierowców, 
bagażowych, kelnerów, personelu hotelowego 
etc. (łącznie ok. 248 USD/os. + jednodniowy 
karnet do kompleksu Angkoru, aktualnie ok. 37 
USD/os. płatne pilotowi jako pakiet), dodatko-
wych posiłków podczas wycieczki, napojów do 
posiłków, wycieczek lokalnych oraz innych wy-
datków osobistych. Do ceny podstawowej nie jest 
wliczony koszt wiz: laotańskiej i kambodżańskiej 
- procedura wizowa opisana jest poniżej, opłaty 
za pośrednictwo wizowe zostały doliczone do 
rezerwacji (opłata za wizę laotańską - 200 zł/
os., opłata za wizę kambodżańską - 200 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Wizy laotańska i kambodżańska. W celu uzy-
skania wizy laotańskiej i kambodżańskiej należy 
obowiązkowo:
- przy zakładaniu rezerwacji poprawnie wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu,
- zabrać ze sobą 1 zdjęcie paszportowe (koloro-
we, aktualne) do wizy laotańskiej,
- w związku z ciągle zmieniającym się regula-
cjami uzyskania wizy do Kambodży zalecamy 
zabrać ze sobą 1 dodatkowe zdjęcie paszporto-
we (kolorowe, aktualne),
- w paszporcie należy mieć min. 3 wolne strony 
na wizy.
Klienci posługujący się innymi paszportami niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpo-
wiednich wiz we własnym zakresie. Wszelkie 
informacje, dotyczące procedur wizowych za-
mieszczone w ofercie, odnoszą się do obywateli 
polskich.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek 
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku. W nie-
których terminach pilot może odbierać grupę 
na lotnisku w Bangkoku. Wówczas na lotnisku 
w Polsce oferujemy Klientom asystę polskiego 
przedstawiciela w trakcie odprawy.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-

dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W klasie LOT 
CHARTERS Economy catering obejmuje 2 po-
siłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub serem) 
oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas 
trwania lotu (BRAK KAWY I HERBATY). Pozosta-
łe napoje typu soft, alkohole oraz wszystkie inne 
pozycje z menu sky baru dostępnego na pokła-
dzie samolotu pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w  cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

CENA OD

9399 zł

X2 Vibe Pattaya Seaphere 
Residence ****

od 299 zł

Novotel Rayong 
****

od 870 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

21.11 - 06.12 9649 17099

12.12 - 27.12 9449 16949

02.01 - 17.01 9699 17049

23.01 - 07.02 10099 17449

13.02 - 28.02 9820 17070

06.03 - 21.03 9399 16820

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10099 

Dopłata za pok. 1 os. od 1200 

Dopłata za wizę kambodżańską 200 

Dopłata za wizę laotańską 200 

Kod imprezy: TLK

więcej na: R.pl
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W programie: dawne imperium Khmerów w Angkorze • Bangkok i Szmaragdowy Budda • Mandalay i Amarapura • miasto nieśmiertelności - 
Yangon i świątynia Shwedagon • talejmniczy Bagan • magiczne jezioro Inle • rajskie plaże Ngwesaung • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa i transfer do hotelu w okolice Kabin 
Buri (na wschód od Bangkoku). Zakwaterowanie 
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
granicę pomiędzy Tajlandią i Kambodżą, od-
prawa wizowo-paszportowa. Przejazd do Siem 
Reap i zakwaterowanie w hotelu. Przejazd nad 
jezioro Tonle Sap i rejs łodzią do pływającej wio-
ski. Kolacja w lokalnej restauracji i powrót do 
hotelu na nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie zespołu 
kamiennych świątyń z  czasów rozkwitu im-
perium Khmerów ze stolicą w Angkorze (lista 
UNESCO). Podczas zwiedzania lunch w lokalnej 
restauracji. Kompleks składający się z ponad 
400 budynków otaczały niegdyś pola uprawne, 
dobrze utrzymane drogi, kanały i potężne mury. 
W programie między innymi świątynia Bayon, 
świątynia w kształcie piramidy - Babhuon, Taras 

Słoni, Taras Trędowatego Króla oraz Południowa 
Brama Angkor Thom i Angkor Wat. Po południu 
zwiedzimy Ta Phrom - część Angoru, którą po-
zostawiono siłom przyrody, w tym wypadku 
dżungli. Często zdarza się, że potężne drzewa 
wyrastają z kamiennych budowli, a ich korze-
nie oplatają kolumny czy wręcz całe budynki. 
Nocleg w hotelu. Kolacja we własnym zakresie.
 Dzień 5  Po śniadaniu czas wolny na samo-
dzielne zwiedzanie lub wycieczka lokalna (dla 
chętnych za dodatkową opłatą ok. 45 USD/os. + 
bilet do kompleksu Angkoru, aktualnie 37 USD/
os.) do kompleksu świątyń Banteay Srei, zwanej 
„twierdzą kobiet”, Prasat Bakong oraz imponującej 
świątyni Beng Mealea. Lunch w lokalnej restauracji 
a następnie czas wolny. Kolacja we własnym za-
kresie lub dla chętnych kolacja z pokazem khmer-
skich tańców ludowych (cena ok. 50 USD/os.). 
Nocleg w hotelu w Siem Reap. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu transfer do stolicy 
Kambodży - Phnom Penh. Transfer realizowa-
ny autokarem. Po południu krótkie zwiedzanie 
Phnom Penh: Pałac Królewski, srebrna Pagoda, 
pomnik niepodległości, Muzeum Tuol Sleng 
(poświęcone ofiarom reżimu Pol Pota) oraz 
świątynia Wat Phnom - najstarsza świątynia 
w mieście, od której pochodzi nazwa stolicy 
Kambodży. Tego dnia obiad lub kolacja. Nocleg 

w hotelu w Phnom Penh. (Trasa ok. 340 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Bangkoku. Odprawa paszportowa 
i następnie krótkie zwiedzanie Bangkoku: Złota 
Góra (Wat Saket) oraz wycieczka po Klongach 
- rejs łodzią po kanałach, które w przeszłości 
stanowiły alternatywny system komunikacyjny 
Bangkoku. W trakcie rejsu wizyta w Muzeum Ba-
rek Królewskich, z kolekcją unikatowych, długich 
łodzi wiosłowych. Po zwiedzaniu lunch i zakwa-
terowanie w hotelu. Wieczorem dla chętnych 
kolacja z pokazem artystycznym (dodatkowo 
płatny ok. 2000 THB/os lub ok. 65 USD/os.).
 Dzień 8  Śniadanie i  transfer na lotnisko 
i  wylot do Mandalay. Następnie przejazd na 
rejs do Mingun, gdzie można zobaczyć pozo-
stałości niedokończonej 150-metrowej pagody 
oraz największy działający dzwon świata. Po 
południu zwiedzanie Mandalay m.in.: pagoda 
Manhamuni - świątynia ze słynnym posągiem 
Buddy Manhamuni, czyli największą świętością 
w Birmie, Shwendaw Kyaung - klasztor będący 
jednym z najpiękniejszych przykładów birmań-
skiego budownictwa drewnianego. Kolacja i za-
kwaterowanie w hotelu w okolicach Mandalay. 
(Przelot wewnętrzny + Trasa ok. 30 km).
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu przejazd 
do pagody Kuthodaw, znanej jako „największa 

księga świata”, w której przechowuje się 729 
marmurowych tablic z całym kanonem buddyj-
skim. Następnie zwiedzanie Amarapury - daw-
nej stolicy Górnej Birmy - nazywanej Miastem 
Nieśmiertelności: zwiedzimy między innymi 
klasztor Mahagandayon - świątynię, w której 
można zobaczyć codzienne życie mnichów oraz 
most U-Bein - chwiejący się most, który ma 1,2 
km długości i zbudowany jest z drewna tekowe-
go. Przejazd do Bagan. Kolacja i zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Bagan. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie Bagan, 
które zaczniemy od targu Nyaung Oo, gdzie 
poza zakupami będzie można obserwować tu-
tejszych rzemieślników przy pracy. Przejazd do 
„strefy archeologicznej” Bagan, gdzie w dobrym 
stanie zachowało się około 2 tysięcy świątyń roz-
rzuconych na znacznym obszarze: m.in. pagoda 
Shwezigon z XI w. i świątynia Ananda, z cztere-
ma posągami Buddy przedstawiającymi kolejne 
etapy osiągania nirwany. Lunch. Zwiedzanie 
zakończymy wycieczką nad rzekę Ayeyawad-
dy, gdzie zobaczymy pagodę Pyathatgyi lub 
Shwesandaw. Po południu czas wolny na samo-
dzielne zwiedzanie Bagan lub na wypoczynek. 
Wieczorem dla chętnych (za dodatkową opłatą 
ok. 15 USD/os.) wyjazd na zachód słońca i kolacja 
w lokalnej restauracji. Nocleg. (Trasa ok. 20 km).

Tajlandia, Kambodża, Birma  
– Od Angkoru do Baganu
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 Dzień 11  Po wczesnym śniadaniu, transfer 
na lotnisko i przelot do Heho. Następnie uda-
my się w kierunku wyjątkowego i magicznego 
jeziora Inle, położonego 900 m n.p.m. i długie-
go na ponad 20 km. Dojedziemy do przystani 
Nyaung Shwe, skąd popłyniemy do wioski In-
npawkhone. W okolicy zobaczymy warsztaty 
rzemieślnicze, m.in. tkalnię, gdzie wyrabiane są 
tkaniny z jedwabiu, tradycyjny warsztat szkut-
niczy i wytwórnię cygar. Jeżeli wystarczy czasu, 
dla chętnych zwiedzanie pagody Phaungdaw 
U, klasztoru Nga Phae Chaung i pływających 
ogrodów. Kolacja i zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. (Przelot wewnętrzny + Trasa ok. 80 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, transfer na lotnisko i przelot do Than-
dwe. Następnie przejazd do Ngapali. Zakwate-
rowanie w hotelu przy plaży, czas wolny. Nocleg. 
(Trasa ok. 40 km + przelot wewnętrzny).
 Dzień 13-14  Pobyt na plaży w Ngapali (wy-
żywienie- śniadania). Czas wolny na wypoczy-
nek, kąpiele morskie i  słoneczne. Możliwość 
korzystania z wycieczek opcjonalnych.
 Dzień 15  Po wczesnym śniadaniu transfer 
na lotnisko i przelot do Rangunu. Przejazd nad 
jezioro Kandawgyi, skąd rozciąga się wyjątkowy 
widok na liczne atrakcje turystyczne usytuowa-
ne na brzegach jeziora, m.in. imponującą Barkę 
Królewską Karaweik. Po południu zwiedzimy 
najsłynniejszą pagodę w dawnej stolicy Birmy 
- Shwedagon - zespół świątyń z VI w. p.n.e. 
Pagoda liczy sobie prawie sto metrów wyso-
kości i jest otoczona przez 64 mniejsze pagody 
- jest to jedno z sanktuariów przechowujących 
relikwie Buddy. Świątynię pokrywa 13 tyś. zło-
tych płytek, a wierzchołek pagody ozdobiony 
jest prawdziwymi diamentami i szlachetnymi 
kamieniami (między innymi 76-karatowym 
diamentem). W trakcie zwiedzania lunch. Na-
stępnie przejazd na lotnisko w Rangunie i prze-
lot do Bangkoku. Transfer do hotelu, kolacja 
pożegnalna i nocleg. (2 przeloty wewnętrzne).
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samolo-
tem czarterowym LOT lub innym szerokokadłu-
bowym (rejs non stop) do Polski. 
 Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Przy niektórych obiektach pobierane są opłaty 
za robienie zdjęć i filmowanie.
Świątynie w Birmie zwiedza się zawsze boso- 
bez skarpet.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele o standardzie odpowia-
dającym *** w ocenie organizatora - należy jednak 
pamiętać, że w Birmie i Kambodży standard hoteli 
może nieco odbiegać od norm europejskich (w 
Tajlandii, Kambodży i Birmie nie istnieje oficjal-
na kategoryzacja hoteli. Hotele pozostawiają 
kategoryzację organizatorom turystyki). Pokoje: 
skromnie, ale wygodnie urządzone z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
mini-bar (dodatkowo płatny). Pokój 3-osobowy 
to z reguły pokój 2-osobowy z dostawką (dostaw-
ka na ogół w formie łóżka polowego lub rozkła-
danej kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelach 
recepcja, restauracja, z reguły bar.
Część pobytowa. Hotele standard odpowia-
dający minimum **** - od sezonu 2020/2021 
zakwaterowanie w  hotelu Aureum Resort & 
Spa (, lokalna kat. 5*) w Ngapali lub podobnym. 
Komfortowe pokoje z  łazienką, wyposażone 
w TV, klimatyzację i telefon, mini-bar (dodatko-
wo płatny). Pokój 3-osobowy to z reguły pokój 
2-osobowy z dostawką (dostawka na ogół w for-
mie łóżka polowego lub rozkładanej kanapy).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT (rejs non stop) na trasie 
Warszawa - Bangkok - Warszawa, przelot lokal-
nymi liniami na trasie Phnom Penh - Bangkok, 
Bangkok - Mandalay, Bagan - Heho, Heho - Ran-
gun oraz Rangun - Bangkok, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem/mikrobusem, wyżywienie wg pro-
gramu (14 śniadań, 4 lunche i 7 kolacji), obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota pod-
czas zwiedzania, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejaż-
dżek łodziami, rikszami itp, wynagrodzenia 
lokalnych przewodników, napiwków dla kie-
rowców, bagażowych, personelu hotelowego 
etc. (łącznie ok. 263 USD/os + jednodniowy 
karnet do kompleksu Angkoru, aktualnie ok. 
37 USD/os płatne pilotowi jako pakiet), do-
datkowych posiłków podczas wycieczki, napoi 
do posiłków, wycieczek lokalnych oraz innych 
wydatków osobistych. Do ceny podstawowej 
nie jest wliczony koszt wiz: kambodżańskiej 
i birmańskiej - procedura wizowa opisana jest 
poniżej, opłaty za pośrednictwo wizowe zo-
stały doliczone do rezerwacji (opłata za wizę 
birmańską - 300 zł/os., opłata za wizę kambo-
dżańską - 200 zł/os.).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu! W  innym przypadku przekro-
czenie granicy oraz wyrobienie wizy nie będzie 
możliwe. Klienci posługujący się paszportami 
innymi niż polskie, zobowiązani są do uzyskania 
odpowiednich wiz we własnym zakresie. 
Wizy kambodżańska. W celu uzyskania wizy 
kambodżańskiej należy obowiązkowo: wpisać 
narodowość, numer i datę ważności paszportu; 
w związku z ciągle zmieniającym się regulacjami 
uzyskania wizy do Kambodży zalecamy zabrać 
ze sobą 1 zdjęcie paszportowe (kolorowe, aktu-
alne); w paszporcie należy mieć min. 2 wolne 
strony na wizy
Wiza birmańska. Oferujemy możliwość wizo-
wania za pośrednictwem Rainbow. O szczegóły 
zapytaj swojego opiekuna wycieczki lub agenta 
u którego dokonywałeś rezerwację. Szczegóły 
dotyczące wizowania dostępne w systemie re-
zerwacyjnym R.pl. 
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku. W nie-
których terminach pilot może odbierać grupę 
na lotnisku w Bangkoku.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W  klasie 
LOT CHARTERS Economy catering obejmuje 
2 posiłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub 
serem). W  klasie LOT CHARTERS Economy 
catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe danie i ka-
napka z szynką lub serem) oraz wodę mineral-
ną dostępną przez cały czas trwania lotu (BRAK 
KAWY I HERBATY). Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w  cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 

z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

CENA OD

9999 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.11 - 29.11 10970 19330

05.12 - 20.12 9999 18370

26.12 - 10.01 11549 19970

16.01 - 31.01 11420 19749

06.02 - 21.02 11399 19699

27.02 - 14.03 10070 18499

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10999 

Dopłata za pok. 1 os. od 1731 

Dopłata za wizę birmańską 300 

dopłata za wizę kambodżańską 200 

Kod imprezy: TKB

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Wylot samolotem czarterowym LOT 
lub innym szerokokadłubowym (rejs non stop) 
do Bangkoku.
 Dzień 2  Przylot do Bangkoku. Odprawa 
paszportowa, a następnie krótkie zwiedzanie 
Bangkoku: Złota Góra (Wat Saket) oraz wy-
cieczka po Klongach - rejs łodzią po kanałach, 
które w przeszłości stanowiły alternatywny sys-
tem komunikacyjny Bangkoku. W trakcie rejsu 
wizyta w Muzeum Barek Królewskich, z kolek-
cją unikatowych, długich łodzi wiosłowych. Po 
zwiedzaniu lunch i zakwaterowanie w hotelu.
 Dzień 3  Śniadanie w hotelu, transfer na lot-
nisko i wylot do Mandalay. Następnie przejazd 
na rejs do Mingun, gdzie będzie można zobaczyć 
pozostałości niedokończonej 150-metrowej pa-
gody oraz największy działający dzwon świata. 
Po południu zaczniemy zwiedzanie Mandalay 
m.in.: pagoda Manhamuni - świątynia ze słyn-
nym posągiem Buddy Manhamuni - największą 
świętością w Birmie. Wieczorem kolacja i za-
kwaterowanie w hotelu w okolicach Mandalay. 
(Przelot wewnętrzny + Trasa ok. 100 km).
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd do pagody Kutho-
daw, znanej jako „największa księga świata”, 
w której przechowuje się 729 marmurowych 
tablic z całym kanonem buddyjskim. Następ-
nie zwiedzanie Shwendaw Kyaung - klasztor 
będący jednym z najpiękniejszych przykładów 

birmańskiego budownictwa drewnianego. Po 
przejeździe do pobliskiej Amarapury - dawnej 
stolicy Górnej Birmy - nazywanej Miastem Nie-
śmiertelności: zwiedzimy między innymi klasz-
tor Mahagandayon - świątynię, w której można 
zobaczyć codzienne życie mnichów oraz most 
U-Bein - najdłuższy most na świecie z drewna 
tekowego, który ma 1,2 km długości. Około połu-
dnia wyjazd do Bagan. Kolacja i zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Bagan. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Bagan, które zaczniemy od targu Nyaung Oo, 
gdzie poza zakupami będzie można obserwo-
wać tutejszych rzemieślników przy pracy. Na-
stępnie przejedziemy do „strefy archeologicz-
nej” Bagan, gdzie w dobrym stanie zachowało 
się około 2  tysięcy świątyń rozrzuconych na 
znacznym obszarze: m.in. pagoda Shwezigon 
z XI w. i świątynia Ananda, z czterema posągami 
Buddy przedstawiającymi kolejne etapy osią-
gania nirwany. Lunch. Zwiedzanie zakończymy 
wizytą w lokalnym zakładzie produktów wyra-
bianych z laki- specjalności Bagan. Po południu 
czas wolny na samodzielne zwiedzanie Bagan 
lub na wypoczynek. Wieczorem dla chętnych 
(za dodatkową opłatą ok. 20 USD/os) przejazd 
bryczkami wśród świątyń Baganu w trakcie za-
chódu słońca. Nocleg. (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 6  Wypoczynek w hotelu. Po śniadaniu 
dla chętnych (za dodatkową opłatą) przejazd na 
rowerach/bryczkach pomiędzy najatrakcyjniej-
szymi świątyniami Baganu, w trakcie którego 
można obserwować sielskie krajobrazy średnio-
wiecznego Baganu. W cenie wycieczki lunch 
w lokalnej restauracji.

 Dzień 7  Po wczesnym śniadaniu, transfer na 
lotnisko i przelot do Heho. Po przelocie pojedzie-
my do Kakku, jednego z najbardziej magicznych 
miejsc w Birmie. Przespacerujemy się wśród 
ponad dwóch tysięcy stup, które wyglądają 
jak ogromy kamienny las. Następnie przejazd 
w rejon jeziora Inle. Możliwa wizyta w przepięk-
nie położonej lokalnej winiarni (jedna z dwóch 
w kraju) z opcją degustacji dla zainteresowa-
nych. Kolacja i zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
(Przelot wewnętrzny + Trasa ok. 150 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu udamy się 
w kierunku wyjątkowego i magicznego jezio-
ra Inle, położonego 900 m n.p.m. i długiego 
na ponad 20 km. Dojedziemy do przystani 
Nyaung Shwe, skąd popłyniemy do wioski Inn-
pawkhone. W okolicy zobaczymy tu warsztaty 
rzemieślnicze, m.in. tkalnię, gdzie wyrabiane są 
tkaniny z jedwabiu, tradycyjny warsztat szkut-
niczy i wytwórnię cygar. Jeżeli wystarczy czasu, 
dla chętnych zwiedzanie pagody Phaung Daw 
U, klasztoru Nga Phae Chaung i pływających 

ogrodów. Po południu kontynuujemy odkry-
wanie okolic jeziora Inle. Popłyniemy łodzią 
malowniczym strumieniem do Indain, gdzie 
zobaczymy kompleks siedemnastowiecznych 
pagód. Kolacja i  powrót do hotelu, nocleg. 
(Trasa ok. 60 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu, transfer na lotnisko i przelot do Thandwe. 
Następnie przejazd do Ngapali. Zakwaterowanie 
w hotelu przy plaży, czas wolny. Nocleg. (Trasa 
ok. 40 km + przelot wewnętrzny).
 Dzień 10-13  Pobyt na plaży w  Ngapali 
(wyżywienie - tylko śniadania). Czas wolny na 
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Moż-
liwość korzystania z wycieczek opcjonalnych.
 Dzień 14  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu, transfer na lotnisko w Thandwe i przelot do 
Rangunu. Następnie zwiedzanie miasta: udamy 
się nad sztuczne jezioro Kandawgyi, skąd rozcią-
ga się wyjątkowy widok na liczne atrakcje tury-
styczne usytuowane na brzegach jeziora, m.in. 
pagodę Shwedagon i imponującą Barkę Królew-

W programie: Bangkok i Złota Góra • Mandalay i Amarapura • miasto nieśmiertelności - Yangon i świątynia Shwedagon • Bagan i wulkaniczna 
góra Popa • magiczne jezioro Inle • rajskie plaże Ngwesaung • przeloty lokalne w cenie

Birma i Tajlandia – W krainie tysiąca pagód 
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ską Karaweik. Po południu zwiedzimy najsłynniej-
szą pagodę w stolicy Birmy - Shwedagon - zespół 
świątyń z VI w. p.n.e. Pagoda liczy sobie prawie 
sto metrów wysokości i jest otoczona przez 64 
mniejsze pagody - jest to jedno z sanktuariów 
przechowujących relikwie Buddy. Świątynię 
pokrywa 13 tys. złotych płytek, a wierzchołek 
pagody ozdobiony jest prawdziwymi diamen-
tami i szlachetnymi kamieniami (między innymi 
76-karatowym diamentem). Lunch i  w  miarę 
możliwości czas wolny na zakupy. Wieczorem dla 
chętnych kolacja połączona z pokazem lokalnych 
tańców ludowych (dodatkowo płatna ok. 40 USD/
os). Zakwaterowanie i nocleg w Rangunie. (Trasa 
ok. 20 km + przelot wewnętrzny).
 Dzień 15  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu, przejazd na lotnisko w  Rangunie 
i przelot do Bangkoku. Transfer do hotelu, kola-
cja pożegnalna i nocleg. (przelot wewnętrzny).
 Dzień 16  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot samo-
lotem czarterowym LOT lub innym szerokoka-

dłubowym (rejs non stop) do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Przy niektórych obiektach pobierane są opłaty 
za robienie zdjęć i filmowanie.
Świątynie w Birmie zwiedza się zawsze boso- 
bez skarpet.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele o standardzie odpo-
wiadającym *** w ocenie organizatora - należy 
jednak pamiętać, że w Birmie standard hoteli 
może nieco odbiegać od norm europejskich 
(w Tajlandii i Birmie nie istnieje oficjalna ka-
tegoryzacja hoteli. Hotele pozostawiają kate-
goryzację organizatorom turystyki). Pokoje: 
skromnie, ale wygodnie urządzone z łazienkami. 
W większości TV, klimatyzacja i telefon, czasami 
mini-bar (dodatkowo płatny). Pokój 3-osobowy 
to z reguły pokój 2-osobowy z dostawką (do-
stawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej anapy). Do dyspozycji gości: w ho-

telach recepcja, restauracja, z reguły bar Część 
pobytowa. Hotele standard odpowiadający 
minimum **** - od sezonu 2020/2021 zakwate-
rowanie w hotelu Aureum Resort & Spa (, lokalna 
kat. 5*) w Ngapali lub podobnym. Komfortowe 
pokoje z łazienką, wyposażone w TV, klimaty-
zację i  telefon, mini-bar (dodatkowo płatny). 
Pokój 3-osobowy to z reguły pokój 2-osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka 
polowego lub rozkładanej kanapy). www.au-
reumpalacehotelandresortngapali.com/
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem czarterowym LOT (rejs non stop) na trasie 
Warszawa - Bangkok - Warszawa, przelot lo-
kalnymi liniami na trasie Bangkok - Mandalay, 
Bagan - Heho, Heho - Thandwe, Thandwe - Ran-
gun oraz Rangun - Bangkok, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem/mikrobusem, wyżywienie wg pro-
gramu (14 śniadań, 3 lunche i 5 kolacji), obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Polsce, opiekę polskiego pilota pod-
czas zwiedzania, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, przejażdżek 
łodziami, rikszami itp, wynagrodzenia lokalnych 
przewodników, napiwków dla kierowców, baga-
żowych, personelu hotelowego etc. (łącznie ok. 
260 USD/os płatne pilotowi jako pakiet), do-
datkowych posiłków podczas wycieczki, napoi 
do posiłków, wycieczek lokalnych oraz innych 
wydatków osobistych. Do ceny podstawowej nie 
jest wliczony koszt wizy birmańskiej. opłata za 
pośrednictwo wizowe (300 zł/os) została doli-
czona do rezerwacji.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu! W  innym przypadku przekro-
czenie granicy oraz wyrobienie wizy nie będzie 
możliwe. Klienci posługujący się paszportami 
innymi niż polskie, zobowiązani są do uzyskania 
odpowiednich wiz we własnym zakresie. Wszel-
kie informacje dotyczące procedur wizowych 
w ofercie dotyczą obywateli polskich.
Wiza birmańska. Oferujemy możliwość wizo-
wania za pośrednictwem Rainbow. O szczegóły 
zapytaj swojego opiekuna wycieczki lub agenta 
u którego dokonywałeś rezerwację. Szczegóły 
dotyczące wizowania dostępne w systemie re-
zerwacyjnym R.pl. Jednocześnie informujemy, 
że koszt pośrednictwa w uzyskaniu wizy przez 
Rainbow wynosi 300 zł/osobę.
Pilot. Ze względu na restrykcyjne i egzekwowa-
ne przepisy dotyczące pracy pilotów wycieczek
w Tajlandii, w niektórych obiektach polski pilot 
nie ma prawa nie tylko oprowadzać czy tłuma-
czyć lokalnego przewodnika, ale nawet nie ma 
do nich wstępu. W szczególności dotyczy to 
kompleksu pałacowego w Bangkoku. W nie-
których terminach pilot może odbierać grupę 
na lotnisku w Bangkoku.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: w krajach Azji Pd.-Wsch. nie 
są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich 
wymiany. W przypadku dolarów amerykańskich 
należy zwrócić uwagę, żeby były to banknoty naj-
nowszych emisji, po 2000 r. (seria „kolorowa”).

Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg.
PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny 
szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z moż-
liwością wyboru klasy podróży. W  klasie 
LOT CHARTERS Economy catering obejmuje 
2 posiłki (ciepłe danie i kanapka z szynką lub 
serem). W  klasie LOT CHARTERS Economy 
catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe danie i ka-
napka z szynką lub serem) oraz wodę mineral-
ną dostępną przez cały czas trwania lotu (BRAK 
KAWY I HERBATY). Pozostałe napoje typu soft, 
alkohole oraz wszystkie inne pozycje z menu 
sky baru dostępnego na pokładzie samolotu 
pozostają płatne dodatkowo.
W klasie LOT CHARTERS Premium i LOT CHAR-
TERS Business w  cenę wliczone bogatsze 
menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w 
ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz 
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich kla-
sach indywidualny system rozrywki pokładowej 
z osobnym monitorem przed każdym fotelem. 
Więcej informacji na stronach wstępnych kata-
logu w sekcji Komfort Dalekich Podróży. W przy-
padku niemożliwości wykonania rejsu samolo-
tem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot 
o podobnym standardzie (rejs non stop).
Uwaga! Zgodnie z przepisami Tajskiego Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego nie można skorzystać 
z  przelotu powrotnego czarterem LOT-u na 
trasie Bangkok-Warszawa jeśli nie przyleciało 
się do Tajlandii czarterem LOT-u na trasie War-
szawa-Bangkok w ramach tego samego sezonu 
(od listopada do marca).

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

CENA OD

8720 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 22.11 9970 17670

14.11 - 29.11 9620 17249

21.11 - 06.12 9430 16920

28.11 - 13.12 9299 16620

05.12 - 20.12 8799 16370

12.12 - 27.12 8720 16249

19.12 - 03.01 9549 16949

26.12 - 10.01 10270 17820

02.01 - 17.01 9470 16499

09.01 - 24.01 9749 16949

16.01 - 31.01 10170 17670

23.01 - 07.02 10170 17670

30.01 - 14.02 10170 17670

06.02 - 21.02 10149 17620

13.02 - 28.02 9949 17299

20.02 - 07.03 9599 17049

27.02 - 14.03 9149 16449

06.03 - 21.03 8970 16299

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9720 

Dopłata za pok. 1 os. od 2079 

Dopłata do terminu  

świąteczno-noworocznego 600

Dopłata za wizę birmańską 300

Kod imprezy: TAB

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

      –› Nowość 
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W regionie
Panglao
Niewielka, ale niezwykle malownicza wysepka 
położona tuż przy wyspie Bohol, z którą 
połączona jest dwoma mostami. Panglao 
poszczycić się może pięknymi piaszczystymi 
plażami (najpopularniejsze to Alona Beach i 
Dumaluan Beach), szczególnie na południo-
wym wybrzeżu, gdzie znajdziemy też szeroki 
wybór hoteli i innej infrastruktury turystycznej. 
Wyspa stanowi doskonałą bazę wypadową do 
nurkowania na rafie oraz oglądania delfinów 
i rekinów wielorybich.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką), transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko (w tym prom Cebu-Bohol-
-Cebu), opłaty lotniskowe, 11 rozpoczętych dób 
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwate-
rowania, opiekę polskiego rezydenta, pakiet 
ubezpieczeniowy TU Europa (wariant standard: 
NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty wylo-
towej z Cebu (15 USD, płatne na lotnisku przy 
wylocie), wycieczek fakultatywnych (w języku 
polskim od minimum 15 osób), posiłków in-
nych niż wymienione w opisie wyżywienia przy 
każdym z hoteli, innych wydatków osobistych.

Informacje ogólne 

Wiza
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli 
polskich przy pobytach nieprzekraczają-
cych 30 dni. Paszport musi być ważny 6 
miesięcy od daty powrotu. Klienci posłu-
gujący się innymi paszportami niż polskie 
zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie 
informacje dotyczące procedur wizowych 
zamieszczone w ofercie odnoszą się do 
obywateli polskich.

Czas
+ 7 h w stosunku do czasu polskiego 
w okresie zimy.

Język urzędowy 
Filipiński, angielski.

Waluta
1 peso filipińskie (PHP) = 100 centavos. 
Aktualny przelicznik: 1 PLN = 12,12 PHP; 
1 USD = 50,64 PHP. W obiegu są zarówno 
monety, jak i banknoty. Karty kredytowe są 
powszechnie akceptowane na Filipinach.

Elektryczność
220 V / 60 Hz, gniazdka typu europejskiego 
i amerykańskiego.

Telefony
Telefony komórkowe działają na terenie 
wyspy. Rozmowy lokalne są tanie, nato-
miast międzynarodowe bardzo drogie. 

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. 200 peso, woda w sklepie – ok. 
15 peso, piwo – ok. 65 peso.

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 .

Filipiny to tropikalny raj tysięcy malowniczych 
wysp – egzotyczna przyroda, ukryte w kameralnych 
zatoczkach bajkowe plaże, schowane w zakamarkach 
lądu dziewicze wodospady, niezwykłe zwierzęta, 
wyśmienita kuchnia, góry, lasy, jeziora i wulkany. 
Jednym z klejnotów tego niesamowitego kraju jest 
wyspa Bohol wraz z przylegającą do niej wysepką 
Panglao. To tu znajdziemy słynne Czekoladowe 
Wzgórza, ale przede wszystkim przepiękne plaże, 
lazurową wodę i bogactwo podwodnego świata.

BOHOL

PANGLAO

Alona
Beach

Dumaluan Beach

FILIPINY
Filipiny

Bohol

Malezja

Chiny

Wietnam

Azja
Filipiny - Bohol

Średnie temperatury

35˚C

30˚C

25˚C

20˚C

15˚C

10˚C

5˚C
X XI XII I II III IV
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Wycieczki fakultatywne 

Czekoladowe Wzgórza
Po śniadania wyruszamy na poznanie wyspy Bohol. Podczas go-
dzinnego przejazdu, w trakcje którego można podziwiać liczne ko-
ścioły, dotrzemy do najbardziej znanych „Czekoladowych Wzgórz”. 
Ich nazwa powstała w związku z brązowym kolorem, którym mieni 
się porastająca sucha trawa. Efekt ten można dostrzec wyłącznie 
podczas pory suchej. Dalej udamy się do Corelli, aby zobaczyć re-
zerwat wyraków (istnieje legenda, że te sympatyczne zwierzątka 
żyją od 45 milionów lat). Następnie czeka na Państwa rejs po rzece 
z pływającą restauracją – lunch w formie bufetu w cenie. Po rejsie 
zobaczymy jeszcze las mahoniowy Bilar i ogród motyli. Następnie 
powrót do hotelu. Cena ok. 65 USD/os.

Niezwykły świat - wyspa Balicasag
Niesamowita wyprawa na niewielką wyspę (średnica to tylko 
600 metrów), położoną tylko 35 minut rejsu od wybrzeży Pan-
glao. Wyspa Balicasag jest rajem dla miłośników snurkowania 
i nurkowania (sprzęt do snurkowania wliczony w cenę). Woda jest 
tak niesamowicie czysta, że rafę koralową można już zobaczyć 
prosto z łodzi. Dużą atrakcją są tutaj żółwie morskie i niezliczona 
ilość egzotycznych, wielokolorowych rybek. Następnie będzie 
możliwość skorzystania z lunchu (dodatkowo płatny ok. 10 USD/
os.), który serwowany jest bezpośrednio na plaży, z przepięknym 
widokiem na ocean. Na sam koniec będzie możliwość pieszego 
zwiedzania okolicy z wizytą w lokalnej wiosce. Następnie powrót 
do hotelu. Cena ok. 48 USD/os.

Filipiny oferują niezliczone miejsca do zwie-
dzania. Tysiące tropikalnych wysp, bujne lasy 
mahoniowe, białe piaszczyste plaże, liczne 
wodospady, a także... Czekoladowe Wzgórza – 
w porze suchej porastająca je trawa brązowieje, 
a pagórki zaczynają wyglądać jak bezkresne pola 
czekolady. Można tutaj spotkać wyraki (tarsiery) 
- urocze stworzonka wyglądem przypominające 
malutkie małpki z ogromnymi oczami, a smak 
mango jest najlepszy na świecie.

Anna Wachnik
Manager Produktu

Azja
Filipiny - Bohol
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Czekoladowe Wzgórza
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Spotkanie z delfinami na wyspie  
Wycieczka rozpocznie się wcześnie rano transferem do portu Bac-
layon, skąd wyruszą Państwo łodziami motorowymi na wyspę 
Pamilacan. Jest to mała wyspa położona w samym sercu morza 
Boholskiego. Jej nazwa pochodzi od słowa pilak, które oznacza 
duży hak używany przez wyspiarzy do chwytania mant. Podczas 
pieszej wycieczki po wyspie będą mogli Państwo poczuć serdecz-
ność mieszkańców oraz podziwiać oszałamiające białe, piaszczy-
ste plaże. Będzie też czas na kąpiele w krystalicznej wodzie oraz 
snurkowanie. Przy odrobinie szczęścia będzie można zobaczyć 
delfiny, które bardzo często przypływają do wybrzeży wyspy. 
Lunch dodatkowo płatny (ok. 10 USD/os.). Cena 48 USD/os.
 
Mistyczne miejsce - wyspa Lamanok
Wycieczkę rozpoczniemy od ok. 3-godzinnego transferu do mia-
sta Anda. Następnie udamy się w kierunku wyspy Lamanok, na 
którą w zależności od wysokości fal, można dostać się pieszo lub 
łodzią. Moment „dostania się na wyspę” jest praktycznie niezau-
ważalny – nie ma żadnego mostu, żadnej wody, wyspa wygląda 
jakby była częścią wyspy Bohol. Wszystko dlatego, że znajduje 
się bardzo blisko niej, a dzieli ją jedynie las namorzynowy. Wy-
spa znana jest z bujnej, nienaruszonej roślinności i wysokich wa-
piennych skał. Doświadczą też Państwo niesamowitego folkloru 

wyspy. Ludzie wierzą tam cały czas w składanie ofiar duchom 
w celu uzyskania obfitych zbiorów lub dobrych połowów. Lunch 
dodatkowo płatny (ok. 10 USD/os.). Cena ok. 90 USD/os.

Snurkowanie z rekinem wielorybim
Snurkowanie na wyspie Bohol oferuje Państwu szansę na prze-
życie każdego rodzaju morskiej przygody. Główną atrakcją jest 
obserwowanie największych ryb na świecie, czyli rekinów wielo-
rybich. Na Filipinach miejscowi nazywają je butanding lub bali-
lan. Ryby te są łagodne i nie stanowią zagrożenia dla człowieka. 
Można obserwować je zarówno z pokładu łodzi, a także dołączyć 
do nich i pływać razem z nimi. Ważne: na Filipinach dotknięcie 
rekina wielorybiego podlega karze grzywny. Należy pływać od 
niego w odległości większej niż jeden metr. Lunch dodatkowo 
płatny (ok. 10 USD/os.). Cena ok. 48 USD/os.
 
Rekiny wielorybie na wyspie Cebu
Wycieczkę rozpoczniemy wcześnie rano przejazdem do portu 
i przepłynięciem na wyspę Cebu. Po przybyciu na wyspę nastąpi 
transfer do przyjaznego wielorybom i rekinom ośrodka w Oslob, 
gdzie rozpocznie się fantastyczna przygoda. Małymi łódkami 
wypłyną Państwo na pełne morze na odległość ok. 100 metrów, 
gdzie rozpocznie się ok. 30-minutowa interakcja z rekinami wielo-
rybimy. Można poprosić żeglarzy o zrobienie podwodnych zdjęć. 
Ważne: na Filipinach dotknięcie rekina wielorybiego podlega 
karze grzywny. Należy pływać od niego w odległości większej 
niż jeden metr. Lunch dodatkowo płatny (ok. 10 USD/os.). Cena 
ok. 100 USD/os.
 
Trekking po Bohol
Wyspa Bohol ma świetne warunki do pieszych wędrówek bez 
wspinania się w wysokie góry. Najwyższy punkt znajduje się za-
ledwie kilometr nad poziomem morza. W trakcie trekkingu będą 
mogli Państwo podziwiać mahoniowy las Bilar, liczne wodospady, 
pagórkowate wzgórza, czy pasterskie pola uprawne. Będzie też 
czas na krótki odpoczynek i lunch (dodatkowo płatny ok. 10 USD/
os.) Cena ok. 42 USD/os.

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

Pamilacan
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Położenie
Ten ekskluzywny kompleks hotelowy otoczony bujnym ogrodem 
znajduje się w tętniącej życiem okolicy na południowym wybrze-
żu wyspy Panglao, słynącej z rajskich widoków i pięknych plaż. 
W okolicy znajdują się liczne restauracje, bary oraz sklepy. Hotel 
oddalony jest ok. 125 km od lotniska w Cebu (transfer obejmuje 
przeprawę promem oraz przejazd autokarem).
Plaża
Przy hotelu znajduje się najpiękniejsza plaża na wyspie - Alona 
Beach, słynąca z drobnego białego piasku i rafy koralowej. Le-
żaki i parasole dostępne bezpłatnie na wydzielonej, hotelowej 
części plaży.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, restauracje Saffron oraz Azotea, 
Tomar Tapas Bar oferujący przekąski wywodzące się z kultury 
hiszpańskiej oraz napoje bezalkoholowe i alkoholowe. Ponad-
to dwa baseny w stylu infinity (jeden z wydzieloną częścią dla 
dzieci) – parasole, leżaki i ręczniki dostępne są bezpłatnie. Za 
dodatkową opłatą usługi pralnicze, wypożyczalnia samochodów, 
centrum konferencyjne, centrum SPA. Dla najmłodszych gości 
plac zabaw oraz opiekunka (płatna dodatkowo).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 97 elegancko i funkcjonalnie 
urządzonych pokojach. Wszystkie posiadają klimatyzację, łazien-
kę z prysznicem, podstawowe przybory kosmetyczne, suszarkę 
do włosów, TV-sat, mini bar (odpłatny), sejf, zestaw do przygo-
towywania kawy i herbaty. 
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego i urozmaiconego bufetu (dania 
kuchni lokalnej i międzynarodowej). Dodatkowo hotelowe restau-
racje oraz bar Tomar oferują odpłatnie przekąski, dania kuchni 
europejskiej i lokalnej, drinki alkoholowe i niealkoholowe.
Program sportowy i animacyjny
Dostępne bezpłatnie wypożyczalnia rowerów, siłownia, grupowe 
zajęcia jogi i tenis stołowy. Za dodatkową opłatą centrum spa (za-
biegi na twarz i ciało, masaże), sporty wodne (m.in. windsurfing, 
nurkowanie, kajaki i skutery wodne).

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

Przy plaży Royal

Ten luksusowy hotel znajdujący się w rozrywkowej części wyspy, wśród bujnej, zielonej roślinności oraz tuż przy najpiękniejszej plaży na 
wyspie – Alona Beach, zachwyci każdego, kto szuka zarówno rozrywki jak i relaksu. Miłośnicy orientalnej kuchni, przyrody, raf koralowych 
i białych plaż odnajdą się tu bez problemu!

Amorita Resort – Alona Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

6399 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 14 dni 14 dni

Listopad od 6399 12370

Grudzień od 6499 12370

Styczeń od 6620 12230

Luty od 6920 12230

Marzec od 6420 12230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6049 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3899 

Kategoria lokalna: *****

11
dni

Długość pobytu: 
11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Henann Resort Alona Beach & Tawala to największy kurort 
położony w południowej części wyspy Panglao, składający się 
z dwóch części – Alona Beach (przy plaży) i Tawala (otwartej 
w styczniu 2020) rozmieszczonych w otoczeniu bujnego ogrodu 
z palmami. W bezpośredniej okolicy obiektu duży wybór barów 
i restauracji z kuchnią lokalną i międzynarodową, serwujących 
ryby i owoce morza. Hotel znajduje się w odległości ok. 124 km 
od lotniska w Cebu (transfer obejmuje przeprawę promem oraz 
przejazd autokarem).
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduje się piękna, piaszczysta plaża 
Alona, która słynie z rafy koralowej i różnorodnej fauny morskiej 
- idealne miejsce do nurkowania. Parasole oraz leżaki na plaży 
dostępne są za darmo.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, duży, zadbany ogród, 5 dużych ba-
senów z brodzikami (z czego 2 w części Tawala) - leżaki i parasole 
przy basenach w cenie, sklep z pamiątkami, centrum konferen-
cyjne mogące pomieścić do 1000 osób, usługi pralnicze (płatne 
dodatkowo), punkt wymiany walut, przechowalnia bagażu, biuro 
informacji turystycznej.
Pokoje:
Hotel oferuje zakwaterowanie w ponad 600 funkcjonalnie i no-
wocześnie urządzonych pokojach, rozlokowanych w dwóch czę-
ściach kompleksu: Hennan Resort Alona Beach - 400 pokoi oraz 
Hennan Tawala - 210 pokoi. Wystrój pokoi inspirowany jest stylem 
filipińskim, przy zastosowaniu lokalnych materiałów. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w indywidualnie sterowaną klimatyza-
cję, TV-sat, mini-bar (dodatkowo płatny), łazienkę z wanną lub 
prysznicem, suszarkę do włosów, podstawowe przybory kosme-
tyczne, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty oraz sejf. 
Deluxe Room (pow. ok. 35 m2) – dla max 3 osób, w pokoju łóżko 
typu king size lub queen size i łóżko pojedyncze 
Premier Room (pow. ok. 44 m2) - dla max 3 osób, w pokoju łóżko 
typu king size lub queen size i łóżko pojedyncze
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dodatkową opłatą 3 re-

stauracje (Christina’s, Seabreeze Buffet i Coral Cafe), bar główny 
oraz bary przy basenach.
Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu znajduje się siłownia (dostępna od 16 roku ży-
cia). Za dodatkową opłatą centrum spa (zabiegi na twarz i ciało, 
masaże), sporty wodne (m.in. windsurfing, nurkowanie, kajaki 
i skutery wodne).
Internet
Bezpłatne wi-fi dostępne na terenie całego hotelu oraz w po-
kojach.
www.henann.com

Przy plaży We dwoje

Ekskluzywny obiekt dla najbardziej wymagających Klientów, oferujący najwyższy standard usług. Polecany na wypoczynek we dwoje, 
ze względu na atrakcyjną lokalizację w tropikalnym ogrodzie, bezpośrednio przy pięknej piaszczystej plaży Alona Beach, a jednocześnie 
w centrum rozrywkowej części wyspy.

Henann Resort Alona Beach & Tawala – Alona Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

6899 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 14 dni 14 dni

Listopad od 7149 12030

Grudzień od 6970 12149

Styczeń od 7249 12149

Luty od 7220 12030

Marzec od 6899 12030

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5770 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 3899 

Kategoria lokalna: *****

11
dni Długość pobytu: 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Luksusowy kompleks hotelowy The Bellevue położony jest na 
północnym wybrzeżu słynącej z pięknych widoków i rajskich plaż 
wyspy Panglao. Ten przyjazny środowisku obiekt leży w spokoj-
nej okolicy, ok. 7 km od najbardziej znanej na wyspie plaży Alona 
z rafą koralową oraz ok. 10 km od jaskini Hinagdanan z głębo-
ką laguną. Hotel oddalony jest ok. 124 km od lotniska w Cebu 
(transfer obejmuje przeprawę promem oraz przejazd autokarem).
Plaża
Bezpośrednio przy pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży Doljo 
należącej do hotelu. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, 2 restauracje (Lamian World Cuisi-
ne oraz Marea Al Fresco Dining), bar, basen zewnętrzny o niere-
gularnym kształcie - leżaki i parasole przy basenie w cenie, par-
king, przechowalnia bagażu oraz biuro informacji turystycznej. 
Płatne dodatkowo: sklep z pamiątkami, centrum konferencyjne, 
usługi pralnicze, punkt wymiany walut, wypożyczalnia samocho-
dów. Dla najmłodszych Klientów hotelu plac zabaw, gry planszo-
we oraz opiekunka (płatna dodatkowo).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w ekskluzywnie i nowocześnie 
urządzonych pokojach typu superior oraz deluxe (za dopłatą wi-
dok na morze) i junior suite (dwupomieszczeniowy). Wszystkie 
wyposażone są w indywidualnie sterowaną klimatyzację, telewi-
zor LED z TV-sat, łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarkę do 
włosów, szlafrok, podstawowe przybory kosmetyczne, sejf oraz 
mini bar (płatny dodatkowo).
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dopłatą obiadokolacje. 
Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.
Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje bogaty program rozrywek (zgodnie z programem 
ustalonym na każdy dzień), do dyspozycji gości także m.in. siatków-
ka plażowa, frisbee, piłka nożna na plaży, łucznictwo, a za dodatko-
wą opłatą możliwość skorzystania z lekcji nurkowania. W obiekcie 
znajduje się też centrum spa oferujące różnorodne zabiegi na twarz 
i ciało, a także relaksujące masaże (płatne dodatkowo).

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie całego hotelu, 
również w pokojach.
www.thebellevuebohol.com

Przy plaży Fit & Fun

Wysokiej klasy hotel, którego dużym atutem jest położenie na cyplu z jednej strony otoczonym rafą koralową. Idealne miejsce na 
spokojny wypoczynek w pięknych okolicznościach przyrody. Polecamy szczególnie parom ceniącym dobry standard oraz wysoką jakość 
świadczonych usług.

Bellevue Bohol – Doljo Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

7599 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 14 dni 14 dni

Listopad od 7599 14370

Grudzień od 8330 15420

Styczeń od 7899 14370

Luty od 7699 14370

Marzec od 7670 14320

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6870 

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

Kategoria lokalna: *****

11
dni

Długość pobytu: 
11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Wysokiej klasy hotel zlokalizowany w południowej części wyspy 
Panglao, niedaleko najpiękniejszej plaży na wyspie - Alona Be-
ach. Położony w tętniącej życiem okolicy, w pobliżu duży wybór 
barów, restauracji i sklepów. Hotel oddalony jest ok. 125 km od 
lotniska w Cebu (transfer obejmuje przeprawę promem oraz 
przejazd autokarem).
Plaża
Przy hotelu znajduje się sztuczna plaża wysypana piaskiem, do-
stęp do morza i rafy zapewnia molo. Ręczniki oraz leżaki na plaży 
hotelowej dostępne są bezpłatnie. W odległości ok. 500 metrów 
od hotelu znajduje się piaszczysta plaża Alona.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, 4 baseny (w tym basen dla dzieci) 
- leżaki oraz parasole dostępne bezpłatnie, sklep z pamiątkami, 
centrum konferencyjne, usługi pralnicze (płatne dodatkowo), 
punkt wymiany walut, przechowalnia bagażu, biuro informacji 
turystycznej.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 209 funkcjonalnie i nowocze-
śnie urządzonych pokojach rozlokowanych w budynku głównym 
i w willach. Wszystkie pokoje wyposażone są w indywidualnie 
sterowaną klimatyzację, TV-sat, łazienkę z wanną lub pryszni-
cem, suszarkę do włosów, podstawowe przybory kosmetyczne 
oraz sejf.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego i urozmaiconego bufetu (dania 
kuchni filipińskiej i międzynarodowej). Dodatkowo płatne ho-
telowe restauracje i bary The Food Hall, The Monkeybar, The 
Boathouse, Bridge oraz Lune.
Program sportowy i animacyjny
Siłownia, pokój gier, dmuchane zjeżdżalnie w morzu (dojście 
molo), za dodatkową opłatą centrum spa (zabiegi na twarz i cia-
ło, masaże) oraz sporty wodne (m.in. windsurfing, nurkowanie, 
kajaki i skutery wodne).
Internet
Bezpłatne wifi dostępne ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.begrandbohol.com

We dwoje

Elegancki hotel z dużą strefą basenową oraz zadbanym ogrodem gwarantuje pełnię wakacyjnego odprężenia w prawdziwie rajskiej scenerii.

Be Grand Resort – Alona Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

6420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 14 dni 14 dni

Listopad od 6420 12230

Grudzień od 6599 12370

Styczeń od 6620 12230

Luty od 6530 12230

Marzec od 6520 12230

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5849 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 3899 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 1320 

Kategoria lokalna: ****

11
dni Długość pobytu: 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Elegancki kompleks hotelowy położony w bujnym, zielonym 
ogrodzie, na południowym wybrzeżu wyspy Panglao, w spokoj-
nej okolicy słynącej z pięknych piaszczystych plaż oraz błękitne-
go przejrzystego morza. Najbliższe bary i restauracje znajdują 
się w odległości ok. 800 m od obiektu. Hotel oddalony jest ok. 
120 km od lotniska w Cebu (transfer obejmuje przeprawę pro-
mem oraz przejazd autokarem).
Plaża
Bezpośrednio przy pięknej, szerokiej plaży Dumaluan z drobnym, 
białym piaskiem. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie na wy-
dzielonej, hotelowej części plaży.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, restauracja główna serwująca tra-
dycyjne dania kuchni filipińskiej oraz międzynarodowej, bar przy 
restauracji, kawiarnia (06:00-22:00), room service (za dodatko-
wą opłatą). Ponadto: basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami 
oraz brodzik dla dzieci.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 88 funkcjonalnie urządzonych 
pokojach, które swoim wystrojem nawiązują do tradycyjnego 
filipińskiego stylu. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazien-
kę z wanną lub prysznicem, suszarkę do włosów, podstawowe 
przybory kosmetyczne, TV-sat, klimatyzację, mini bar (płatny), 
sejf i balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dopłatą 2 lub 3 posiłki 
dziennie (w formie bufetu).
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi animacji natomiast oferuje wiele dodatkowych 
atrakcji w postaci sportów wodnych: lekcje nurkowania, kajaki, 
banan, rowerki wodne, windsurfing, wyprawy łodzią ze szklanym 
dnem, nurkowanie z rekinami, wyprawa na obserwowanie delfi-
nów i wiele innych (płatne dodatkowo). Bezpłatnie: badminton, 
jazda na rowerze, rzutki, tenis stołowy, bilard.

Internet
Internet Wi-Fi dostępny bezpłatnie na terenie całego hotelu, 
również w pokojach.
www.boholbeachclub.com.ph

Przy plaży We dwoje

Bardzo dobry hotel, przepięknie położony na południowym wybrzeżu wyspy Panglao. Atutem obiektu jest bardzo dobra kuchnia, skupiająca 
się głównie na lokalnych smakach. Bajkowe widoki, błogi relaks w hamaku i wspaniałe kulinarne doznania na pewno na długo pozostaną 
w  pamięci!

Bohol Beach Club – Dumaluan 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

5799 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 14 dni 14 dni

Listopad od 5999 9949

Grudzień od 5899 9949

Styczeń od 5999 9870

Luty od 5970 9949

Marzec od 5799 9799

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 3920 

Dopłata za śniadania i obiadokolacje. od 1430 

Kategoria lokalna: ****

11
dni

Długość pobytu: 
11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Klimatyczny kurort Mithi Resort and Spa położony jest na ma-
lowniczej wysepce Panglao, słynącej z turkusowych wód oraz 
tropikalnych widoków. Około 300 metrów od hotelu mieści się 
słynna wapienna jaskinia uwielbiana przez miłośników fotografii 
oraz pięknych widoków, nabliższe sklepiki i restauracje są w za-
sięgu spaceru. Obiekt oddalony jest ok.120 km od lotniska w Cebu 
(transfer obejmuje przeprawę promem oraz przejazd autokarem).
Plaża
Bezpośrednio przy hotelu znajduję się piękna, piaszczysta plaża. 
Parasole, leżaki oraz ręczniki dostępne bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, kompleks basenowy z brodzikiem 
dla dzieci – leżaki oraz parasole w cenie, restauracja serwująca 
dania kuchni lokalnej oraz międzynarodowej, bar, punkt wymiany 
walut, sklep z pamiątkami, parking oraz centrum biznesowe. Za 
dodatkową opłatą usługi pralni, wypożyczalnia sprzętu do nur-
kowania i niemotorowych sportów wodnych. Dla najmłodszych 
gości plac zabaw oraz opiekunka (płatna dodatkowo).
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w nowocześnie i komfortowo urzą-
dzonych pokojach w bungalowach na terenie ogrodu. Wszystkie 
wyposażone są w indywidualnie sterowaną klimatyzację, balkon 
lub taras, TV Sat, łazienkę z wanną i/lub prysznicem, suszarkę do 
włosów, bezpłatny zestaw kosmetyków, lodówkę, minibar (płatny 
dodatkowo), sejf, zestaw do przygotowywania kawy oraz herbaty.
Wyżywienie
Śniadania
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości tenis stołowy i bilard, plac zabaw i pokój 
gier dla dzieci. Za dodatkową opłatą wynajem rowerów i korty 
tenisowe, a także zabiegi i masaże w hotelowym centrum spa.
Internet
Darmowy internet bezprzewodowy WiFi dostępny w ogólnodo-
stępnych częściach hotelu.
www.mithiresort.com

Przy plaży We dwoje

Klimatyczny obiekt, którego największymi zaletami są malownicze, zaciszne położenie z dostępem do piaszczystej plaży oraz centrum spa 
oferujące usługi z najwyższej półki. Polecamy szczególnie parom spragnionym wakacyjnego relaksu w tropikalnej scenerii.

Mithi Resort & SPA – Panglao Beach 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

7570 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 14 dni 14 dni

Listopad od 7649 12799

Grudzień od 7649 12799

Styczeń od 7570 12649

Luty od 7649 12799

Marzec od 7570 12649

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 3899 

Kategoria lokalna: ***

11
dni Długość pobytu: 11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Bohol Bee Farm to przytulne i pozwalające zrelaksować się miej-
sce na wzgórzu w południowo-wschodniej części wyspy Panglao. 
Hotel znajduje się przy ekofarmie, jest to spokojna i cicha okolica, 
do której turyści chętnie powracają. Centrum handlowe ok. 10 km 
od hotelu. Obiekt oddalony jest ok. 120 km od lotniska w Cebu 
(transfer obejmuje przeprawę promem oraz przejazd autokarem).
Plaża
Najbliższa plaża (piaszczysta) znajduje się około 4 km od hotelu. 
Brak hotelowego serwisu plażowego.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, ogród, niewielki basen i brodzik – leżaki 
dostępne bezpłatnie, restauracja, w której właścicielka przygoto-
wuje dania z ekologicznie uprawianych warzyw, bar przy basenie, 
piekarnia i lodziarnia, sklepik, bezpłatny parking.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 28 pokojach z podstawowym 
wyposażeniem i ekologicznym wystrojem. Wszystkie pokoje 
posiadają klimatyzację, TV, łazienkę z WC i prysznicem, małą 
lodówkę oraz sejf.
Wyżywienie
Śniadania. Możliwość zakupienia dodatkowych posiłków w re-
stuaracji.
Program sportowy i animacyjny
Obiekt nie prowadzi programu animacyjnego. W swojej ofercie 
hotel posiada niewielkie centrum SPA i odnowy biologicznej, 
w którym można zaczerpnąć chwili relaksu.
Internet
Bezpłatny internet WiFi dostępny w ogólnodostępnych częściach 
hotelu.
www.bohol.ph

We dwoje

Kameralny, klimatyczny obiekt z rodzinną atmosferą i ekologicznym podejściem do turystyki. Serdecznie polecamy gościom szukajacym 
zacisznego miejsca do wypoczynku, przyjaznej obsługi i wyśmienitej kuchni.

Bohol Bee Farm – Dao +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

6099 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 14 dni 14 dni

Listopad od 6170 10299

Grudzień od 6170 10299

Styczeń od 6120 10220

Luty od 6170 10299

Marzec od 6099 10199

Cena za dziecko (2-4 lat) już od 3899 

Kategoria lokalna: ***

11
dni

Długość pobytu: 
11 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Skromny, budżetowy kompleks hotelowy położony w zielonym 
ogrodzie, na południowym wybrzeżu wyspy Panglao, w spokojnej 
okolicy słynącej z pięknych piaszczystych plaż oraz błękitnego 
przejrzystego morza. Najbliższe bary i restauracje znajdują się 
w odległości ok. 800 m od hotelu. Hotel oddalony jest ok. 120 km 
od lotniska w Cebu (transfer obejmuje przeprawę promem oraz 
przejazd autokarem).
Plaża
Przy hotelu znajduje się przepiękna, piaszczysta plaża Dumaluan. 
Leżaki w ogrodzie hotelowym przy plaży dostępne są w cenie.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z lobby, 2 baseny (w tym basen dla dzieci) 
- leżaki dostępne bezpłatnie. Sklep z pamiątkami, punkt wymiany 
walut.
Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 59 bardzo skromnie urządzonych 
pokojach wyposażonych w indywidualnie sterowaną klimatyza-
cję, TV-sat, łazienkę z wanną lub prysznicem i lodówkę.
Wyżywienie
Śniadania w formie skromnego bufetu. Za dodatkową opłatą 
restauracja hotelowa i bar z widokiem na plażę.
Program sportowy i animacyjny
Za dodatkową opłatą nurkowanie, kajakarstwo, windsurfing oraz 
inne sporty wodne. Obok hotelu znajduje się również tor kartin-
gowy – za opłatą.
Internet
Darmowe wi-fi dostępne przy recepcji.
www.dumaluanbeach.com

Przy plaży

Ekonomiczny hotel oferujący podstawowe warunki zakwaterowania, dobra propozycja dla Klientów dysponujących niewysokim budżetem 
i nastawionych na samodzielne poznawanie wyspy. Skromną infrastrukturę hotelową uzupełnia natomiast doskonałe położenie tuż przy 
pięknej piaszczystej plaży Dumaluan.

Dumaluan Beach Resort – Dumaluan 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

4830 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 14 dni 14 dni

Listopad od 5080 8570

Grudzień od 5099 8699

Styczeń od 4830 8849

Luty od 5030 8570

Marzec od 5020 8549

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4470 

Cena za dziecko (2-5 lat) już od 4470 

Kategoria lokalna: ***

11
dni Długość pobytu: 11 rozpoczętych dób hotelowych
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W programie: Tajemnicze Góry Czekoladowe • snurkowanie na rafie koralowej • malownicze wodospady Mag-aso

Egzotyka Light – Bohol 

Panglao
Balicasag

WYSPA
BOHOL

Chocolate
Hills

WYSPA
CEBU

Cebu

FILIPINY

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  

14
dni
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym na Cebu z przesiadką w jednej ze 
stolic europejskich lub państw Półwyspu Arab-
skiego. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Cebu. Odprawa pasz-
portowa i przejazd do portu, transfer na wyspę 
Bohol i zakwaterowanie w hotelu. Czas na od-
poczynek po podróży.
 Dzień 3  Po śniadaniu całodniowa wyciecz-
ka po wyspie, podczas której będziemy mieli 
możliwość podziwiania jej niezwykłej przyrody 
i krajobrazów. Wizytówką wyspy jest najmniej-
szy ssak naczelny, uroczy wyrak filipiński. Dzień 
rozpoczniemy od rejsu (tradycyjną barką) po 
rzece Loboc, która będzie okazją do relaksu po-
śród egzotycznej roślinności niemalże spływają-
cej do wód rzeki, zielonych palm nipa oraz palm 
kokosowych. Lunch zaserwowany będzie pod-
czas rejsu. Następnie przejazd w stronę Wzgórz 
Czekoladowych przez bujny las mahoniowy, 
który jest jedynym nienaturalnym lasem na 
Filipinach tzw. Mahogany Man Made Forest. Las 
imponuje nie tylko swoją wysokością i odsłonię-
tymi korzeniami drzew, ale również niesamowitą 
świeżością powietrza. Dalsza droga w głąb wy-
spy przebiegać będzie wzdłuż zielonych farm 
w regionie Bilar oraz Batuan. Zatrzymamy się 
na tarasie widokowym na jednym z wzgórz, 
z którego podziwiać będzie można przepiękne 
widoki na Chocolate Hills. Te wapienne stożki 
swoją nazwę zawdzięczają kolorowi traw, które 
w okresie od lutego do maja nabierają czekola-
dowego koloru wskutek oddziaływujących na 
nie silnych promieni słonecznych. Powrót do 
hotelu na nocleg.

 Dzień 4  Po śniadaniu rejs na niedużą wy-
sepkę Balicasag. Balicasag jest jedną z rajskich 
wysp, która słynie z wolno biegnącego czasu, 
wielokolorowej rafy koralowej oraz żółwi! Do-
skonałe miejsce dla amatorów snurkowania oraz 
osób marzących o spotkaniu oko w oko z żół-
wiem morskim w jego naturalnym środowisku. 
W trakcie rejsu lunch. Po południu powrót do 
hotelu, czas wolny. 
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, a następnie zwiedzanie największych 
atrakcji wysepki Panglao, położonej u wybrzeży 
Bohol. Zaczniemy od jaskini Hinagdanan oraz 
XIX-wiecznego kościoła Wniebowzięcia NMP 
w Dauis i zabytkowej strażnicy z tego samego 
okresu. Dalej udamy się na plantację kokosów 
i odwiedzimy muzeum z kolekcją muszli mor-
skich. Na zakończenie wizyta na Alona Beach 
- najpiękniejszej plaży na wyspie oraz przy 
ukrytych w  tropikalnym lesie wodospadach 
Mag-aso. W trakcie zwiedzania lunch. Po po-
łudniu zakwaterowanie w  wybranym hotelu 
wypoczynkowym.
 Dzień 6-12  Po śniadaniu czas wolny na pla-
żowanie i kąpiele morskie. 
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  transfer promem na wyspę Cebu. Wylot do 
Polski z przesiadką w jednej ze stolic europej-
skich lub państw Półwyspu Arabskiego.
 Dzień 14  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** - dobrej klasy.
Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w TV, łazienki z wc i często klimatyzację oraz 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3- osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 

(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Filipiny” i w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Cebu 
i Cebu - Warszawa (z przesiadką), zakwatero-
wanie w hotelach (11 rozpoczętych dób hotelo-
wych), transfery klimatyzowanym autokarem/
mikrobusem, przejazd promem z Bohol na Cebu, 
wyżywienie wg programu, opieka polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty wy-
lotowej z Cebu (15 USD, płatne na lotnisku przy 
wylocie), opłaty za pakiet z tytułu realizacji pro-
gramu zwiedzania (m.in. wstępy, napiwki, sys-
tem TGS, opłaty rezerwacyjne itp.) w kwocie ok. 
65 USD/os. płatne pilotowi, opłata nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych w 
programie, dodatkowych posiłków podczas 
wycieczki, napoi do posiłków oraz innych wy-
datków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Obywatele polscy (posiada-
cze zarówno paszportów biometrycznych, bez 
cech biometrii oraz paszportów tymczasowych) 
zwolnieni są z obowiązku wizowego przy po-
bycie do 30 dni. Przy wjeździe na Filipiny do-
kument paszportowy musi być ważny co naj-
mniej 6 miesięcy od daty powrotu do kraju. Na 
granicy wymagane jest jedynie okazanie biletu 
powrotnego, dokumentów potwierdzających cel 
przyjazdu. Okazywanie środków finansowych na 
pokrycie kosztów pobytu (wysokość kwoty na 

dzień pobytu nie jest określona) nie dotyczy 
grup zorganizowanych, a  jedynie turystów 
indywidualnych. Turyści nie mogą przedłużyć 
pobytu bezwizowego.
Powyższe warunki wizowe obowiązują oby-
wateli Polski. Osoby posiadające inne oby-
watelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z Działem Wiz Rainbow w celu we-
ryfikacji.
Szczepienia. Brak szczepień obowiązkowych. 
Zaleca się szczepienie przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A  i  typu B, durowi 
brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. Należy za-
brać repelenty.

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

Dumaluan Beach Resort 
**

od 920 zł

Bohol Beach Club 
****

od 1470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4870 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 18.11 5030 8849

09.11 - 22.11 5320 8849

24.11 - 07.12 5230 8749

08.12 - 21.12 4930 9070

22.12 - 04.01 7330 12699

30.12 - 12.01 7170 12820

04.01 - 17.01 4899 8749

15.01 - 28.01 5070 8849

18.01 - 31.01 4930 9020

22.01 - 04.02 5049 9020

29.01 - 11.02 4899 8899

05.02 - 18.02 4899 8899

12.02 - 25.02 5070 8849

22.02 - 07.03 5020 8749

05.03 - 18.03 5120 8749

15.03 - 28.03 4870 9020

26.03 - 08.04 4930 9020

Dopłata za pok. 1 os. od 1490 

Kod imprezy: FBE

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym na Cebu z przesiadką w jednej ze 
stolic europejskich lub państw Półwyspu Arab-
skiego. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot na Cebu. Transfer do hote-
lu, zakwaterowanie. Dla chętnych wieczorem 
kolacja w tradycyjnej, lokalnej restauracji, ser-
wującej dania kuchni filipińskiej i hiszpańskiej, 
połączona z  folklorystycznymi występami 
(płatna dodatkowo ok. 25 USD/os.). Powrót do 
hotelu na nocleg.
 Dzień 3  Wczesne śniadanie, wykwaterowa-
nie i zwiedzanie Cebu. Zobaczymy tu kościół 
Santo Nino, krzyż Magellana i fort San Pedro, 
a także najstarszą ulicę kraju. Będzie również 

możliwość zrobienia zakupów na lokalnym 
targu. Po lunchu wizyta w świątyni taoistycznej 
i przejazd przez elegancką dzielnicę mieszkalną 
z pięknymi ogrodami, zwaną miejscowym Be-
verly Hills. Powrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer promem na Bohol i  całodniowa wy-
cieczka po wyspie, podczas której będziemy 
mieli możliwość podziwiania jej niezwykłej 
przyrody i krajobrazów. Wizytówką wyspy jest 
najmniejszy ssak naczelny, uroczy wyrak filipiń-
ski. Dzień rozpoczniemy od rejsu (tradycyjną 
barką) po rzece Loboc, która będzie okazją do 
relaksu pośród egzotycznej roślinności niemalże 
spływającej do wód rzeki, zielonych palm nipa 
oraz palm kokosowych. Lunch zaserwowany bę-
dzie podczas rejsu. Następnie przejazd w stronę 
Wzgórz Czekoladowych przez bujny las maho-

niowy, który jest jedynym nienaturalnym lasem 
na Filipinach tzw. Mahogany Man Made Forest. 
Las imponuje nie tylko swoją wysokością i odsło-
niętymi korzeniami drzew, ale również niesamo-
witą świeżością powietrza. Dalsza droga w głąb 
wyspy przebiegać będzie wzdłuż zielonych farm 
w regionie Bilar oraz Batuan. Zatrzymamy się 
na tarasie widokowym na jednym z  wzgórz, 
z którego podziwiać będzie można przepiękne 
widoki na Chocolate Hills. Te wapienne stożki 
swoją nazwę zawdzięczają kolorowi traw, które 
w okresie od lutego do maja nabierają czekola-
dowego koloru wskutek oddziaływujących na nie 
silnych promieni słonecznych. Zakwaterowanie 
w wybranym hotelu wypoczynkowym.
 Dzień 5  Po śniadaniu ekscytująca wypra-
wa na snurkowanie z  rekinami wielorybimi. 
Będzie to wyjątkowa okazja do przyjrzenia się 

z bliska tym największym z rekinów. Mają one 
najgrubszą skórę ze wszystkich zwierząt (ok. 
10 cm grubości), a ich długość może osiągnąć 
do kilkunastu metrów. W ciągu dnia lunch, a na-
stępnie powrót do hotelu. 
 Dzień 6  Po śniadaniu rejs na niedużą wy-
sepkę Balicasag. Balicasag jest jedną z rajskich 
wysp, która słynie z wolno biegnącego czasu, 
wielokolorowej rafy koralowej oraz żółwi! Do-
skonałe miejsce dla amatorów snurkowania oraz 
osób marzących o spotkaniu oko w oko z żół-
wiem morskim w jego naturalnym środowisku. 
W trakcie rejsu lunch. Po południu powrót do 
hotelu, czas wolny. 
 Dzień 7-12  Po śniadaniu czas wolny na pla-
żowanie i kąpiele morskie. 
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  transfer promem na wyspę Cebu. Wylot do 

W programie: snurkowanie na rafie koralowej, rekiny wielorybie i żółwie morskie • w cieniu mahoniowego lasu • rajska wyspa Balicasang 

• Czekoladowe Wzgórza Bohol

Filipiny – Archipelag Uśmiechu 

Panglao

Balicasag

WYSPA
BOHOL

Chocolate
Hills

WYSPA
CEBU

Cebu

FILIPINY

Alona Beach

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Nowość  

14
dni
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Polski z przesiadką w jednej ze stolic europej-
skich lub państw Półwyspu Arabskiego.
 Dzień 14  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** - dobrej kla-
sy. Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w TV, łazienki z wc i często klimatyzację oraz 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3- osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Filipiny” i w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Cebu 
i Cebu - Warszawa (z przesiadką), zakwatero-
wanie w hotelach (11 rozpoczętych dób hotelo-
wych), transfery klimatyzowanym autokarem/
mikrobusem, przejazd promem z Bohol na Cebu, 
wyżywienie wg programu, opieka polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty wy-
lotowej z Cebu (15 USD, płatne na lotnisku przy 
wylocie), opłaty za pakiet z tytułu realizacji pro-
gramu zwiedzania (m.in. wstępy, napiwki, sys-
tem TGS, opłaty rezerwacyjne itp.) w kwocie ok. 
100 USD/os. płatne pilotowi, opłata nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych w 
programie, dodatkowych posiłków podczas 
wycieczki, napoi do posiłków oraz innych wy-
datków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Obywatele polscy (posiadacze 
zarówno paszportów biometrycznych, bez cech 
biometrii oraz paszportów tymczasowych) zwol-
nieni są z obowiązku wizowego przy pobycie do 
30 dni. Przy wjeździe na Filipiny dokument pasz-
portowy musi być ważny co najmniej 6 miesięcy 
od daty powrotu do kraju. Na granicy wymagane 
jest jedynie okazanie biletu powrotnego, doku-
mentów potwierdzających cel przyjazdu. Okazy-
wanie środków finansowych na pokrycie kosztów 
pobytu (wysokość kwoty na dzień pobytu nie jest 
określona) nie dotyczy grup zorganizowanych, 
a jedynie turystów indywidualnych. Turyści nie 
mogą przedłużyć pobytu bezwizowego.
Powyższe warunki wizowe obowiązują obywate-
li Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo 
niż polskie mogą podlegać innym warunkom 
wizowym, w związku z tym prosimy o kontakt 
z Działem Wiz Rainbow w celu weryfikacji.

Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Szczepienia. Brak szczepień obowiązkowych. 
Zaleca się szczepienie przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A  i  typu B, durowi 
brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. Należy za-
brać repelenty.

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

Dumaluan Beach Resort
**

od 1030 zł

Bohol Beach Club
****

od 1670 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

4830 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 18.11 5049 9299

09.11 - 22.11 4830 9299

24.11 - 07.12 5030 9249

08.12 - 21.12 5099 9349

22.12 - 04.01 7370 13149

30.12 - 12.01 7430 13249

04.01 - 17.01 4899 9249

15.01 - 28.01 5530 9299

18.01 - 31.01 5370 9520

22.01 - 04.02 5199 9520

29.01 - 11.02 5570 9399

05.02 - 18.02 5199 9399

12.02 - 25.02 5649 9299

22.02 - 07.03 4899 9249

05.03 - 18.03 5099 9249

15.03 - 28.03 5149 9199

26.03 - 08.04 5099 9199

Dopłata za pok. 1 os. od 1040 

Kod imprezy: FCE

więcej na: R.pl



364

Azja Filipiny

 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Manili z przesiadką w jednej ze 
stolic europejskich lub państw Półwyspu Arab-
skiego. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Manili. Odprawa pasz-
portowa i transfer do hotelu. Zakwaterowanie 
w hotelu, odpoczynek po podróży lub samo-
dzielny spacer po okolicy. Wieczorem kolacja 
w  lokalnej restauracji i powrót do hotelu na 
nocleg.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie Manili, 
które rozpocznie się od dzielnicy finansowej, 
Makati i amerykańskiego cmentarza wojennego. 
Następnie powrót do centrum Manili. Miniemy 
malowniczy park Rizal i dojedziemy do Intra-
muros, starej dzielnicy otoczonej murami z za-
chowanymi zabytkami z czasów hiszpańskiej 

kolonizacji. Zobaczymy kościół św. Augustyna 
- najstarszy kościół kamienny na Filipinach, 
katedrę i Fort Santiago, hiszpańską warownię 
z XVI w., strzegącą ujścia rzeki Pasig do Zatoki 
Manilskiej. Kolacja w lokalnej restauracji powrót 
do hotelu na nocleg.
 Dzień 4  Po wczesnym śniadaniu wyjazd na 
północ. Droga wiedzie przez tereny pól ryżo-
wych i malowniczych wiosek. Po drodze zatrzy-
mamy się na wyjątkowym Chińskim Cmentarzu, 
który wygląda jak małe miasteczko z ulicami, 
grobowcami w formie domów, z których niektó-
re mają meble, bieżącą wodę, a nawet klimaty-
zację. Zobaczymy również kościół św. Guillermo 
w Bacolor (z XVI w., odrestaurowany w stylu ba-
rokowym). Przelot z Manili do Cauayan i transfer 
do Banaue (Trasa ok 300 km + przelot wewn.)
 Dzień 5  Śniadanie i wyjazd lokalnymi „je-
epneyami” do Hapao. Nasz dzisiejszy środek 
transportu jest charakterystyczny dla Filipin 

i  jest częścią ich kolorytu. Hapao znane jest 
istniejących tu od ponad 2 tys. lat tarasów ry-
żowych. Po dotarciu do Hapao udamy się na 
spacer wzdłuż kanałów irygacyjnych do rzeki, 
w której chętni będą mogli zażyć odświeżającej 
kąpieli. Po południu spacer z hotelu do wioski 
Tam-an zamieszkałej przez plemię Ifugao. Lu-
dzie wiodą tu tryb życia niezmienny od wieków. 
Produkowane przez nich wyroby z drewna i ory-
ginalne tkaniny przeznaczone są na sprzedaż. 
Kolacja z pokazem folklorystycznym i nocleg 
w hotelu w Banaue. (Trasa ok. 45 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyjazd do Bontoc, 
gdzie zwiedzimy muzeum założone przez bel-
gijską zakonnicę, poświęcone okolicznym gór-
skim plemionom. Stąd udamy się do Bangaan 
i  Batad - tradycyjnych osad grupy etnicznej 
Ifugao, malowniczo położonych wśród tarasów 
ryżowych. Powrót do hotelu w Banaue na kola-
cję i nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wyjazd z Banaue do 
Cauayan i przelot do Manili, gdzie dotrzemy po 
południu. Czas wolny w stolicy. Kolacja i nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 300 km + przelot wewn.)
 Dzień 8  Po śniadaniu wyjazd z Manili do Ta-
gaytay i wulkanu Taal. W programie przeprawa 
łodzią po jeziorze Taal do wulkanu oraz trekking 
do kaldery, w której znajduje się jezioro. Wulkan 
ostatnio wybuchał w 1965 i 1977 r. Po południu po-
wrót do Manili, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 9  Wczesne śniadanie, a  następnie 
transfer na lotnisko i przelot do Tagbilaran na 
wyspie Bohol (lot trwa nieco ponad godzinę). 
Po przylocie przejazd do hotelu i czas wolny 
na odpoczynek i  plażowanie. Dla chętnych 
całodniowa wycieczka po wyspie Bohol, której 
najważniejszym punktem będą osobliwe Góry 
Czekoladowe, prawie 1300 wzgórz o średniej 
wysokości od 30 do 50 m, których pochodzenie 

nie jest do końca wyjaśnione. Następnie prawie 
godzinny rejs po rzece, podczas którego po-
znamy bogactwa przyrodnicze wyspy. Na łodzi 
serwowany będzie lunch. Na zakończenie od-
wiedzimy lokalny warsztat rękodzielniczy. Koszt 
wycieczki to ok. 70 USD (w zależności od liczby 
chętnych). Kolacja i nocleg w hotelu na Bohol. 
(Trasa przelot wewn. + ok. 120 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu czas wolny. Dla chęt-
nych za dodatkową opłatą (60 USD/os.) rejs na 
niedużą wysepkę Balicasag. Balicasag jest jedną 
z rajskich wysp, która słynie z wolno biegnącego 
czasu, wielokolorowej rafy koralowej oraz żółwi! 
Doskonałe miejsce dla amatorów snurkowania 
oraz osób marzących o spotkaniu oko w oko 
z żółwiem morskim w jego naturalnym środowi-
sku. Kolejny punkt programu, którego nie może 
zabraknąć na trasie po Filipinach. Popołudniu 
powrót do hotelu, czas wolny.
 Dzień 11-12  Po śniadaniu czas wolny na pla-
żowanie i kąpiele morskie. 
 Dzień 13  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przeprawa promem na wyspę 
Cebu i wycieczka po mieście o tej samej nazwie. 
Zobaczymy tu słynny krzyż Magellana w Bazyli-
ce Minore del Santo Nino, XVI-wieczny Fort San 
Pedro oraz najstarszą ulicę na Filipinach - Colon 
Street. Wylot do Polski (z przesiadką).
 Dzień 14  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** - dobrej kla-
sy. Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w TV, łazienki z wc i często klimatyzację oraz 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3- osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).

W programie: Manila - zabytki kolonialne i nowoczesna azjatycka metropolia • bajeczne krajobrazy pól ryżowych • wulkan Taal • egzotyczny 
Bohol i Góry Czekoladowe • mieszanka kulturowa Cebu

Filipiny – W krainie tysięcy wysp 

Banaue

Hapao

Ban
ga

an
Batad

Cau
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Manila

Wulkan Taal

Tagaytay

Tagbilaran
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Panglao

Góry
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FILIPINY

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  

14
dni
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Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Filipiny” i w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym na trasie Warszawa - Manila 
i  Manila - Warszawa (z przesiadką), przelot 
lokalnymi liniami na trasie Manila - Cauayan - 
Manila i Manila - Tagbilaran (limit bagażu 20+5), 
zakwaterowanie w hotelach (11 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem/mikrobusem (poza przejazdem 
nieklimatyzowanymi „jeepneyami”), przejazd 
promem z Bohol na Cebu, wyżywienie wg pro-
gramu, opieka polskiego pilota i miejscowych 
przewodników, program turystyczny j.w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty wy-
lotowej z Cebu (15 USD, płatne na lotnisku przy 
wylocie), opłaty za pakiet z tytułu realizacji 

programu zwiedzania (m.in. wstępy, napiwki, 
system TGS, opłaty rezerwacyjne itp.) w kwo-
cie ok. 400 USD/os. płatne pilotowi, opłata 
nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki, napoi do posiłków oraz in-
nych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Obywatele polscy (posiadacze 
zarówno paszportów biometrycznych, bez cech 
biometrii oraz paszportów tymczasowych) zwol-
nieni są z obowiązku wizowego przy pobycie do 
30 dni. Przy wjeździe na Filipiny dokument pasz-
portowy musi być ważny co najmniej 6 miesięcy 
od daty powrotu do kraju. Na granicy wymagane 
jest jedynie okazanie biletu powrotnego, doku-
mentów potwierdzających cel przyjazdu. Okazy-
wanie środków finansowych na pokrycie kosztów 
pobytu (wysokość kwoty na dzień pobytu nie jest 
określona) nie dotyczy grup zorganizowanych, 

a jedynie turystów indywidualnych. Turyści nie 
mogą przedłużyć pobytu bezwizowego.
Powyższe warunki wizowe obowiązują obywateli 
Polski. Osoby posiadające inne obywatelstwo niż 
polskie mogą podlegać innym warunkom wizo-
wym, w związku z tym prosimy o kontakt z Dzia-
łem Wiz Rainbow w celu weryfikacji.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Szczepienia. Brak szczepień obowiązkowych. 
Zaleca się szczepienie przeciwko wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu A  i  typu B, durowi 
brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. Należy za-
brać repelenty.

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

Dumaluan Beach Resort
**

od 470 zł

Bohol Beach Club
****

od 749 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

6899 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.11 - 22.11 7899 12249

23.11 - 06.12 6970 12099

26.12 - 08.01 10249 16249

09.01 - 22.01 8749 12199

19.01 - 01.02 7130 12499

26.01 - 08.02 6899 12370

02.02 - 15.02 7099 12370

09.02 - 22.02 6930 12370

16.02 - 01.03 7199 12099

09.03 - 22.03 7220 12099

23.03 - 05.04 7699 12320

Dopłata za pok. 1 os. od 1500 

Kod imprezy: FIL

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow 
na 2 godziny przed wylotem. Przelot samolo-
tem rejsowym do Manili z przesiadką w jednej ze 
stolic europejskich lub państw Półwyspu Arab-
skiego. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać 
na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Manili. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie. Dla chętnych wieczorem kola-
cja w tradycyjnej, lokalnej restauracji, serwującej 
dania kuchni filipińskiej i hiszpańskiej, połączona 
z folklorystycznymi występami (płatna dodatko-
wo ok. 25USD/os). Powrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 3  Śniadanie. Następnie zwiedzanie 
centrum Manili z  jej głównymi atrakcjami tu-

rystycznymi: Park Rizal, nazwany na cześć na-
rodowego bohatera Jose Rizal’a, który w 1896 
roku został niesłusznie skazany na karę śmierci 
za podburzanie powstańców przeciwko hisz-
pańskim kolonizatorom, dzielnicą Intramuros 
stanowiącą stare miasto z dobrze zachowany-
mi murami obronnymi z Fortem Santiago oraz 
wzniesionym z  kamienia rzymskokatolickim 
kościołem San Agustin, wpisanym na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO, w którym znaj-
duje się muzeum sztuki religijnej oraz świeckiej. 
Odwiedzimy również dzielnicę San Luis z kom-
pleksem zrekonstruowanych domów przedsta-
wiających XIX-wieczną Manilę. Przerwa na lunch 
w lokalnej restauracji. Następnie przejazd do Las 
Piñas na krótki koncert zagrany na 200-letnich 
bambusowych organach, uznanych za narodo-
we dziedzictwo kulturowe Filipin. Po koncercie 
wsiądziemy do jeepneya, wieloosobowego ko-
lorowego jeepa, którym udamy się do fabryki 
tychże samochodów - Sarao. Jeepneye po-
wstały z przeróbek amerykańskich wojskowych 
samochodów terenowych pozostawionych na 
Filipinach po II wojnie światowej. Stanowi on je-
den z charakterystycznych symboli tego kraju. 
Powrót do hotelu, czas wolny, nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie. Następnie przejazd do 
miejscowości Talisay, położonej nad jeziorem Taal. 
Tam wsiądziemy na łódź motorową, którą płynąć 
będziemy ok. 1,5 h (w zależności od warunków 
pogodowych) na wyspę Taal Volcano, na której 
znajduje się kompleks wulkanów. Wśród nich po-
łożony jest drugi najaktywniejszy wulkan Filipin, 
który ma za sobą aż 33 erupcje. Udamy się na 

trekking w górę zboczy wulkanu, żeby zobaczyć 
zapierający dech w piersi widok na siarkowe jezio-
ro kalderowe, powstałe wskutek jednej z erupcji. 
Powrót do łodzi, transfer powrotny do Talisay. Na-
stępnie przejazd na lunch w Tagaytay. W drodze 
powrotnej do Manili wizyta u lokalnej społeczno-
ści. Nocleg w hotelu. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 5  Po wczesnym śniadaniu przejazd do 
miasta Pagsanjan, położonego na południe od 
Manili. Tam przesiądziemy się na nieduże łodzie 
lub kajaki, którymi popłyniemy wzdłuż malow-
niczej rzeki Pagsanjan, podziwiając mijane skały 
oraz egzotyczną roślinność. Rejs zakończymy 
podpływając pod jeden z symboli kraju - maje-
statyczny wodospad Pagsanjan. Po powrocie do 

Manili, typowy filipiński lunch. Powrót do hotelu 
w Manili na nocleg. (Trasa ok. 200 km).
 Dzień 6  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Transfer na lotnisko. Przelot do El Nido na 
wyspie Palawan, a następnie transfer do portu, 
skąd wyruszymy na rejs po archipelagu Bacuit, 
słynącym ze skalistych wysepek, ukrytych plaż, 
malowniczych lagun i  szmaragdowej wody. 
W  czasie rejsu lunch. Późnym popołudniem 
transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny. 
(Trasa: przelot wewn. + rejs).
 Dzień 7  Po śniadaniu dzień wolny na wy-
poczynek w tropikalnej scenerii lub możliwość 
skorzystania z wycieczki fakultatywnej za do-
datkową opłatą. Proponujemy dalszą eksplora-

W programie: Manila - stolica pośród wysp • Taal - wulkan na jeziorze • wzdłuż jednego z Cudow Świata Natury - spływ podziemną rzeką 

• w cieniu mahoniowego lasu • rajska wyspa Balicasang • Czekoladowe Wzgórza Bohol

Kolorowe Filipiny – na lądzie i pod wodą 
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FILIPINY

      –› Nowość  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa, Kraków  
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cję archipelagu (rejs trasą B). Zobaczymy wyspę 
Pinagbuyatan, jaskinie Codugnon i Katedralną, 
wyspy Entalula i Wężową. Cena około 55 USD za 
osobę. Po południu powrót do hotelu i czas na 
wypoczynek. Nocleg w hotelu.
 Dzień 8  Wczesne śniadanie. Następnie 
przejazd do niedużej wioski Sabang, która jest 
miejscem początkowym niesamowitej przygody 
- spływu po podziemnej rzece Puerto Princesa, 
która wraz z otaczającym parkiem narodowym 
o tej samej nazwie, została za jeden z 7 Nowych 
Cudów Świata Natury. Na odcinku ponad 8 ki-
lometrów podziwiać można imponujące formy 
krasowe, a rzeka przy ujściu do Morza Południo-
wochińskiego przecina jaskinię, której wnętrze 
zachwyca formami naciekowymi w postaci nie-
samowitych stalagmitów i stalaktytów. Dodat-
kowo, ujście rzeki i pobliska laguna otoczone są 
bujną roślinnością, w której schronienie znajduje 
wiele gatunków zwierząt. Po południu lunch 
i transfer do Puerto Princessa. Odwiedzimy tu 
Park Księżniczki Eulalii oraz Katedrę Niepoka-
lanego Poczęcia. Transfer do hotelu, zakwate-
rowanie, nocleg. (Trasa ok. 290 km)
 Dzień 9  Wczesne śniadanie, wykwatero-
wanie i przejazd na lotnisko. Przelot na wyspę 
Cebu. Zobaczymy tu kościół Santo Nino, krzyż 
Magellana i fort San Pedro, a także najstarszą 
ulicę kraju. Będzie również możliwość zrobie-
nia zakupów na lokalnym targu. Po lunchu 
wizyta w świątyni taoistycznej i przejazd przez 
elegancką dzielnicę mieszkalną z  pięknymi 
ogrodami, zwaną miejscowym Beverly Hills. 
Zakwaterowanie w  hotelu i  nocleg. (Trasa: 
przelot wewn.).
 Dzień 10  Śniadanie i  wykwaterowanie. 
Transfer promem na wyspę Bohol i całodniowa 
wycieczka po wyspie, podczas której będziemy 

mieli możliwość podziwiania jej niezwykłej 
przyrody i krajobrazów. Wizytówką wyspy jest 
najmniejszy ssak naczelny, uroczy wyrak filipiń-
ski. Dzień rozpoczniemy od rejsu (tradycyjną 
barką) po rzece Loboc, która będzie okazją do 
relaksu pośród egzotycznej roślinności niemalże 
spływającej do wód rzeki, zielonych palm nipa 
oraz palm kokosowych. Lunch zaserwowa-
ny będzie podczas rejsu. Następnie przejazd 
w stronę Wzgórz Czekoladowych przez bujny 
las mahoniowy, który jest jedynym nienatural-
nym lasem na Filipinach tzw. Mahogany Man 
Made Forest. Las imponuje nie tylko swoją 
wysokością i odsłoniętymi korzeniami drzew, 
ale również niesamowitą świeżością powietrza. 
Dalsza droga w głąb wyspy przebiegać będzie 
wzdłuż zielonych farm w regionie Bilar oraz Ba-
tuan. Zatrzymamy się na tarasie widokowym na 
jednym z wzgórz, z którego podziwiać będzie 
można przepiękne widoki na Chocolate Hills. 
Te wapienne stożki swoją nazwę zawdzięczają 
kolorowi traw, które w okresie od lutego do 
maja nabierają czekoladowego koloru wskutek 
oddziaływujących na nie silnych promieni sło-
necznych. Transfer do wybranego hotelu wypo-
czynkowego, zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 11  Po śniadaniu czas wolny. Dla chęt-
nych za dodatkową opłatą (60 USD/os.) rejs na 
niedużą wysepkę Balicasag. Balicasag jest jedną 
z rajskich wysp, która słynie z wolno biegnącego 
czasu, wielokolorowej rafy koralowej oraz żółwi! 
Doskonałe miejsce dla amatorów snurkowania 
oraz osób marzących o spotkaniu oko w oko 
z żółwiem morskim w jego naturalnym środowi-
sku. Kolejny punkt programu, którego nie może 
zabraknąć na trasie po Filipinach. Popołudniu 
powrót do hotelu, czas wolny. 
 Dzień 12  Po śniadaniu czas wolny na kąpiele 

morskie i słoneczne.
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i  transfer promem na wyspę Cebu. Wylot do 
Polski z przesiadką w jednej ze stolic europej-
skich lub państw Półwyspu Arabskiego.
 Dzień 14  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** - dobrej kla-
sy. Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w TV, łazienki z wc i często klimatyzację oraz 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3- osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy).
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Filipiny” i w systemie rezerwacyjnym 
R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym Warszawa - Manila - Warszawa, 
z przesiadką, opłaty lotniskowe, przeloty we-
wnętrzne Manila - El Nido oraz Puerto Princesa 
- Cebu (limit bagażu 20 kg + 5 kg), transfery 
promem wg programu, 11 rozpoczętych dób ho-
telowych, wyżywienie wg programu, przejazdy 
klimatyzowanym autokarem lub minibusem, 
przejazdy nieklimatyzowanymi jeepneyami, 
opiekę polskiego pilota, program turystyczny j.w. 
oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat wy-
lotowych z Cebu (15 USD, płatne na lotnisku), 
opłaty za pakiet z tytułu realizacji programu 
zwiedzania (m.in. wstępy, napiwki, system 
TGS, opłaty rezerwacyjne itp.) w kwocie ok. 
450 USD/os. płatne pilotowi, opłata nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych w 
programie, wydatków własnych, dodatkowych 
posiłków i napoi.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Obywatele polscy (posiadacze 
zarówno paszportów biometrycznych, bez cech 
biometrii oraz paszportów tymczasowych) zwol-
nieni są z obowiązku wizowego przy pobycie do 
30 dni. Przy wjeździe na Filipiny dokument pasz-
portowy musi być ważny co najmniej 6 miesięcy 
od daty powrotu do kraju. Na granicy wymagane 
jest jedynie okazanie biletu powrotnego, doku-
mentów potwierdzających cel przyjazdu. Okazy-
wanie środków finansowych na pokrycie kosztów 
pobytu (wysokość kwoty na dzień pobytu nie jest 
określona) nie dotyczy grup zorganizowanych, 
a jedynie turystów indywidualnych. Turyści nie 
mogą przedłużyć pobytu bezwizowego.
Powyższe warunki wizowe obowiązują oby-
wateli Polski. Osoby posiadające inne oby-

watelstwo niż polskie mogą podlegać innym 
warunkom wizowym, w związku z tym prosimy 
o kontakt z Działem Wiz Rainbow w celu we-
ryfikacji.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Szczepienia. Brak szczepień obowiązkowych. 
Zaleca się szczepienie przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A  i  typu B, durowi 
brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. Należy za-
brać repelenty.

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

Dumaluan Beach Resort
**

od 349 zł

Bohol Beach Club
****

od 549 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

CENA OD

7770 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

09.11 - 22.11 7899 13699

23.11 - 06.12 7870 13530

26.12 - 08.01 11170 17799

09.01 - 22.01 9570 13699

19.01 - 01.02 8070 14030

26.01 - 08.02 7849 13870

02.02 - 15.02 7970 13870

09.02 - 22.02 7830 13870

16.02 - 01.03 7799 13530

09.03 - 22.03 7770 13530

23.03 - 05.04 8220 13820

Dopłata za pok. 1 os. od 1529 

Kod imprezy: FMK

więcej na: R.pl
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Nusa Dua
Jimbaran

Tanjung Benoa
Sanur

Denpasar

Ubud

Kuta
Seminyak

Jawa

BALI

Tajlandia
Indie

Chiny

Indonezja
Bali

Indonezja
Bali

Informacje ogólne 

Wiza
Zniesiono obowiązek wizowania dla 
obywateli polskich. (Uwaga! Nie dotyczy 
posiadaczy paszportów tymczasowych 
- konieczność wyrobienia wizy przed 
wylotem we własnym zakresie).

Czas
+ 7 h w stosunku do czasu polskiego zimą. 

Język urzędowy
Indonezyjski.

Waluta
1 rupia indonezyjska (IDR). Aktualny prze-
licznik: 1 PLN = 3 480 IDR; 1 USD = 13 760 
IDR. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro 
lub inne powszechnie akceptowane waluty. 
Pieniądze można wymienić w bankach i 
kantorach oraz hotelach. Zalecamy zabranie 
banknotów w dobrym stanie: nie są ak-
ceptowane banknoty zniszczone, naddarte, 
poplamione itp. – kantory i banki odma-
wiają ich wymiany. W przypadku dolarów 
amerykańskich należy zwrócić uwagę, żeby 
były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).Karty kredytowe 
są powszechnie akceptowane na Bali.

Telefony
Telefony komórkowe działają na tere-
nie 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.

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 .

W regionie
Kuta
Niegdyś osada rybacka, dziś największy kurort 
wypoczynkowy na Bali. Słynie z długiej, szero-
kiej plaży, a także największego na wyspie wy-
boru sklepów, barów, restauracji, klubów i dys-
kotek. 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 admi-
nistracyjnych), z dużym wyborem restauracji 
oraz sklepów z pamiątkami i miejscowym ręko-
dziełem. 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 zlo-
kalizowane są hotele o najwyższym standardzie. 
Piękne plaże i relaksująca atmosfera sprawiają, 
że ta część wyspy wybierana jest przede wszyst-
kim 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 popular-
ności dzięki filmowi „Jedz, módl się, kochaj”. 
Ubud znane jest jako kulturalna stolica Bali 
i nie brakuje tu pracowni artystycznych oraz 
centrów rękodzielniczych. Klimatyczne, kame-
ralne hotele oferują piękne widoki na malowni-
cze 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 balij-
skim wybrzeżu.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką), transfery lotnisko 
- hotel - lotnisko, opłaty lotniskowe, 10 lub 12* 
rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie wg 
opisu zakwaterowania, opiekę polskiego rezyden-
ta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (wariant 
standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek 
fakultatywnych (w języku polskim od minimum 
15 osób), posiłków innych niż wymienione w 
opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, innych 
wydatków osobistych.

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.

Średnie temperatury
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Wycieczki fakultatywne

Balijskie ABC
W czasie naszej podróży odwiedzimy świątynię będącą częścią 
balijskiego wpisu na Listę UNESCO – Taman Ayun. jako najdosko-
nalszego przykładu architektury balijskiej. W kolejnym punkcie na 
trasie, czyli w małpim gaju, zobaczymy makaki jawajskie w oto-
czeniu zieleni, fikające po gałęziach i murach świątynnych. Do 
tego dwie niesamowicie położone świątynie, które można znaleźć 
na każdym folderze: Tanah Lot na wysokich klifach nad oceanem 
i Ulun Danu nad jeziorem z we wnętrzu wygasłego wulkanu. Wy-
cieczka całodniowa Cena ok. 58 USD/os.

Z dala od utartych ścieżek
Wyprawa ta poprowadzi nas przez tereny, które nie leżą na głów-
nych ścieżkach turystycznych. Balijczycy są znani z unikalnego 
rękodzieła dlatego odwiedzimy manufakturę w Mas, gdzie po-
rozmawiamy o różnych rodzajach drewna tropikalnego. W ra-
mach wycieczki obejrzymy kolorowe przedstawienie Barong/kris 
docenione w 2015 r. przez UNESCO. W porze lunchu zatrzymamy 
się w restauracji z fenomenalną panoramą na wulkaniczne jezio-
ro Batur oraz wulkan o tej samej nazwie, górujący nad okolicą. 
Zajrzymy też do kultowej świątyni Tirta Empul, czczonej przez 
wyznawców hinduizmu jako święte oczyszczjące źródła. Podczas 
jednej z przerw dowiemy skąd bierze się najdroższa kawa świata 
– kopi luwak. Wycieczka całodniowa. Cena ok. 57 USD/os.

Bali to nie tylko perfekcyjne warunki plażo-
we, 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

Indonezja
Bali
Atrakcje i wycieczki  
fakultatywne

Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Wulkan Batur

Tanah Lot
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Elephant safari
Wizyta w parku safari będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się 
z bliska niesamowitym słoniom sumatrzańskim, możliwość nakar-
mienia (dodatkowo płatne ok. 3 USD) oraz 30 minutowy spacer na 
grzbiecie słonia w idealnej scenerii lasu tropikalnego oraz pozna-
nie historii danego zwierzęcia opowiadana przez jego opiekuna. 
Degustacja czekolady w fabryczce POD. Cena ok. 75 USD/os.

Rafting na rzece Ayung
Niezapomniana przygoda podczas ok. 2h spływu najatrakcyj-
niejszą trasą Bali z pięknymi reliefami wykutymi w skałach, wo-

dospadami, w lesie tropikalnym, w głębokiej dolinie pod okiem 
doświadczonych instruktorów. Świetna zabawa i emocje gwaran-
towane. Stopień trudności II. Cena ok. 65 USD/os.

W cieniu wulkanu Agung
Krajobraz Bali zdominowany jest przez górujący nad wyspą wul-
kan Agung – najważniejszy symbol dla każdego Balijczyka, będą-
cy zarazem najwyższym szczytem Bali. To w tym miejscu znajduje 
się największy kompleks hinduistyczny na wyspie – Besakih przez 
niektórych uznawany za cudowny. Odwiedzimy warsztat, gdzie 
poznamy tradycyjną metodę wyrabiania batiku – tkaniny z któ-
rej słynie Indonezja i która ma tu nawet swoje święto. Również 
zajrzymy do tradycyjnej wioski Penglipuran z charakterystyczną 
dla wyspy zabudową. Lunch zjemy w przepięknej scenerii tarasów 
ryżowych w Bukit Jambal, które znalazły się na okładce National 
Geografic. Wracając obejrzymy kameralny dawny pałac sprawie-
dliwości Kerta Gosa. Wycieczka całodniowa Cena ok. 57 USD/os.

Południe Bali
Popołudniowa wycieczka rozpocznie się wizytą w jednej z najważ-
niejszych 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 charak-
terystyczne dla Bali przedstawienie taneczne Kecak (zwane „mał-
pim tańcem”) z motywami z eposu Ramayana. Cena ok. 49 USD/os.

Zwiedzanie

Tirta Gangga - wodne ogrody
Nieduże, aczkolwiek fascynujące i piękne miejsce, którego pod-
czas pobytu na Bali nie można ominąć. Krystalicznie czysta woda, 
kolorowe rybki, mnóstwo kolorów i piękne rzeźby czynią to miej-
sce absolutnie magicznym.

Z dziećmi

Pyszna zabawa w aquaparku Circus
Idealne miejsce na wypad z całą rodziną. Aquapark to prawdzi-
we 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 rozryw-
ki, 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

Relaks

Sportowo i wypoczynkowo na plaży!
Plaża w Kuta przyciąga wielu turystów i nie tylko fanów pla-
żowania. 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. 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.

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

Uluwatu
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Położenie
Hotel położony w Tanjung Benoa, na południowym skraju wy-
spy, 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.
Plaża
Publiczna, szeroka plaża z jasnym, drobnym piaskiem znajduje się 
tuż przy hotelu. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie. W pobliżu 
centrum sportów wodnych.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 5 restauracji: restauracja główna z kuchnią 
międzynarodową i azjatycką 24h oraz 4 a la carte (płatne dodat-
kowo), 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 naj-
młodszych 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 - dwuoso-
bowe 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 bu-
fetu (12:00 – 15:00), kolacje w formie bufetu (19:00 – 22:00) 
- wszystkie posiłki w restauracji głównej, lokalne napoje alko-
holowe 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 restau-
racji w czasie posiłków i większy wybór napoi.

Program sportowy i animacyjny
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.
Internet
Bezpłatny Internet Wi Fi w lobby i pokojach. W centrum kon-
ferencyjnym można korzystać z komputerów z dostępem do 
internetu (bezpłatnie 30 min dziennie).

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Royal

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!

Grand Mirage – Nusa Dua 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

5649

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

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 5699 10699

Listopad od 5649 10270

Grudzień od 7499 13530

Styczeń od 5699 10370

Luty od 5549 10270

Marzec od 5799 10870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5549 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5599 

Dopłata do All Inclusive GOLD od 3040 

Wyloty w: różne dni tygodnia

Kategoria lokalna: *****

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Ten wyjątkowo przestronny i ekskluzywny hotel, otoczony tro-
pikalną roślinnością, położony jest w miejscowości Kuta, dawnej 
wiosce rybackiej, uważanej obecnie za jedną z najbardziej roz-
rywkowych miejscowości na wyspie. Obiekt oddalony jest o około 
2 km od lotniska w Denpasar.
Plaża
Hotel usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Nie-
wielka ilość bezpłatnych leżaków i parasoli na plaży.
Do dyspozycji gości
Nowo wybudowany, luksusowy hotel (planowane ukończenie 
budowy w 2016 roku). 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 ele-
ganckie 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 znajdują-
cym się na terenie obiektu.
Program sportowy i animacyjny
Płatne dodatkowo: SPA
Internet
Na terenie całego hotelu (również w pokojach) Internet Wi-Fi 
- bezpłatny.
www.santika.com/indonesia/kuta/anvaya-beach-resorts-bali/

Przy plaży We dwoje

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.

Anvaya Beach Resort – Kuta +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

5730 zł

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

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 6020 11230

Listopad od 5830 10599

Grudzień od 7870 14149

Styczeń od 5899 10699

Luty od 5730 10599

Marzec od 6020 11230

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6330 

Wyloty w: różne dni tygodnia

Kategoria lokalna: *****

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel wybudowany w tradycyjnym stylu balijskim, położony 
w Nusa Dua, na południowym skraju wyspy. Nusa Dua jest uzna-
wana za najlepszą lokalizację plażową na Bali, jednocześnie z dala 
od hałaśliwych kurortów. Do lotniska ok. 12 km, do Kuty (z szero-
kim 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 ła-
godnym 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 znajdu-
je 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 inter-
netu 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 po-
koje typu Deluxe Garden View (z widokiem na ogród, basen lub 
pole golfowe) o powierzchni ok. 45 m2 - wszystkie pokoje są dwu-
osobowe z łazienką i WC (dostawka w formie rozkładanego łóżka 
- tylko na potwierdzenie). W każdym pokoju indywidualnie ste-
rowana 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 tygo-
dniu wieczorne występy z muzyką na żywo (cena ok. 187 500 IDR 

lub ok. 375 tys. IDR z kolacją). Bezpłatnie dostępny bilard, si-
łownia, 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/

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

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.

Ayodya – Nusa Dua 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

5649 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 5820 10899

Listopad od 5749 10449

Grudzień od 7730 13920

Styczeń od 5820 10570

Luty od 5649 10449

Marzec od 5930 11099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5649 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6249 

Kategoria lokalna: *****

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych



375

Azja Indonezja - Bali

Położenie
Hotel znajduje się w Nusa Dua, na południowym skraju wyspy, 
z dala od hałaśliwych kurortów, w otoczeniu pięknego tropikalne-
go ogrodu. Jest to zdaniem wielu najlepsza lokalizacja wypoczyn-
kowa 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 gol-
fowe i tuż obok centrum handlowe Bali Collection ze sklepami 
i restauracjami.
Plaża
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 bez-
płatny sejf. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras.
Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dopłatą pakiet All inc-
lusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, lokalne napoje 
alkoholowe (piwo, wino, gin, wódka, whisky i rum) i bezalkoho-
lowe 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 ho-
telu dostępne jest centrum fitness. Bezpłatnie: wodny aerobik, 
stretching, siatkówka plażowa, piłka wodna. Za dodatkową 

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 rur-
ką, windsurfing). Kilka minut od hotelu 18-dołkowe pole golfowe 
(dodatkowo płatne).
Internet
Bezpłatny internet WiFi na terenie całego obiektu oraz w poko-
jach.
www.melia.com

All Inclusive za dopłatą Przy plaży Fit & Fun

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.

Melia Bali The Garden Villas – Nusa Dua 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

6249 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 6630 12249

Listopad od 6349 11449

Grudzień od 8749 15620

Styczeń od 6420 11570

Luty od 6249 11449

Marzec od 6630 12249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6249 

Kategoria lokalna: *****

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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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 wy-
borem sklepów, restauracji, barów i innych rozrywek) ok 15 km 
- dojazd taksówką ok. 15 USD.
Plaża
Prywatna piaszczysta plaża znajduje się bezpośrednio przy hote-
lu. Bezpłatne parasole i leżaki.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, punkt wymiany walut, 3 restauracje, lob-
by 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 dwuoso-
bowe 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.
Wyżywienie
All inclusive „silver” obejmuje śniadania, obiady i kolacje w for-
mie 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 re-
stauracjach a la carte El Patio i Amarta.
Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje wieczorne animacje i pokazy. Bezpłatnie: si-
łownia, yoga, tai chi, pokój gier, karaoke i niemotorowe sporty 
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 poko-
jach.

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun Dla rodzin

Elegancki hotel z obsługą na wysokim poziomie, chwalony za wyśmienitą kuchnię. Lokalizacja dla ceniących wypoczynek z dala od 
hałaśliwych kurortów.

Melia Sol Beach House Benoa – Nusa Dua +

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

7820 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 8499 15370

Listopad od 7920 14070

Grudzień od 9949 17620

Styczeń od 8020 14230

Luty od 7820 14070

Marzec od 8499 15370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7820 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 6199 

Dopłata do All Inclusive GOLD od 880 

Kategoria lokalna: ****+

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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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 roz-
rywek oferowanych przez pobliskie miejscowości.
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: pa-
saż handlowy, pralnia, SPA, salon piękności, opiekunka do dzieci.
Pokoje
Obiekt posiada 150 wygodnie urządzonych pokoi. Naszym go-
ściom oferowane są pokoje typu Deluxe w bungalowach, wy-
posażone łazienkę (WC, prysznic/wanna), prywatny balkon lub 
taras, suszarkę, TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację (bezpłatną) oraz mini bar (płatny do-
datkowo). 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 her-
bata 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 ser-
wująca dania ze specjlanego „all inclusive menu”.
Program sportowy i animacyjny
Obiekt dysponuje bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym. 
Do dyspozycji gości jest siatkówka plażowa, bilard, siłownia, sza-
chy 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 (niezmotory-
zowane) np. windsurfing, snorkelling. Płatne dodatkowo: sporty 

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

All Inclusive Przy plaży Fit & Fun

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.

Bali Tropic – Tanjung Benoa 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 9320 16749

Listopad od 8699 15370

Grudzień od 10870 19170

Styczeń od 8799 15530

Luty od 8599 15370

Marzec od 9430 16920

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8599 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 7299 

CENA OD

8599 zł

Kategoria lokalna: ****

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel zlokalizowany jest w Tanjung Benoa, w odległości ok. 17 km 
od lotniska, ok. 2,5 km od miejscowości Nusa Dua, w której znaj-
duje się centrum handlowe Bali Collection i ok. 20 km od znanej 
plaży Kuta Beach. Kursowanie bezpłatnego busa do centrum 
handlowego Bali Collection zostało bezterminowo zawieszone.
Plaża
Obiekt zlokalizowany tuż przy publicznej, piaszczystej plaży Tan-
jung 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 para-
sole przy basenach - bezpłatne, centrum biznesu, opiekunka do 
dzieci (na potwierdzenie), pralnia, wypożyczalnia samochodów.
Dla dzieci: plac zabaw.
Pokoje
Hotel dysponuje 162 przestronnymi pokojami, urządzonymi 
w balijskim stylu. W ofercie znajdują się 2-osobowe pokoje typu 
Superior z łóżkiem King Size, lub dwoma oddzielnymi (Twin), 
z możliwością jednej dostawki. Pokoje wyposażone są w łazien-
kę (WC, prysznic), zestaw do przygotowania kawy lub herbaty, 
telefon, suszarkę, mini-bar, TV, sejf (bezpłatny), indywidualnie 
sterowaną klimatyzację (w cenie) oraz Internet Wi-Fi.
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.

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

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.

Camakila Tanjung Benoa – Tanjung Benoa 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

4970 zł

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

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 5120 9720

Listopad od 5070 9299

Grudzień od 6720 12230

Styczeń od 5170 9399

Luty od 4970 9299

Marzec od 5120 9720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4970 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5570 

Wyloty w: różne dni tygodnia

Kategoria lokalna: ****+

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Ekskluzywny hotel, wybudowany w nowoczesnym stylu. Usytu-
owany 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, piasz-
czystej plaży niedaleko rafy koralowej. Leżaki i parasole na plaży 
– bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., restauracja z barem Pandawa, w której ofe-
rowane 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, wy-
pożyczalnia 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, klimatyza-
cję (bezpłatną), telefon, mini-bar, suszarkę do włosów, Internet 
Wi-Fi, zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, sejf (bezpłat-
ny) oraz telewizję satelitarną.
Wyżywienie
Śniadania. Możliwość zakupienia dodatkowych posiłków lub prze-
kąsek 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

Przy plaży Fit & Fun We dwoje

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.

Mercure Sanur – Sanur 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

CENA OD

5220 zł

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

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 5420 10220

Listopad od 5320 9720

Grudzień od 7099 12870

Styczeń od 5399 9870

Luty od 5220 9720

Marzec od 5420 10220

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5220 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 5820 

Wyloty w: różne dni tygodnia

Kategoria lokalna: ****

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Hotel zlokalizowany jest w Tanjung Benoa w południowej części 
Bali, w odległości ok. 17 km od lotniska, ok. 2,5 km od miejsco-
wości Nusa Dua z centrum handlowym Bali Collection z dużym 
wyborem sklepów i restauracji.
Plaża
Publiczna, piaszczysta plaża Tanjung Benoa w odległości ok. 
250 m od hotelu (Uwaga! Przejście przez ulicę!) Brak bezpłatnych 
parasoli i leżaków hotelowych na plaży.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., restauracja główna serwująca dania kuchni 
międzynarodowej, bar przy basenie z napojami bezalkoholo-
wymi, winem, piwem i koktajlami oraz przekąskami, basen ze-
wnętrzny (leżaki i parasole przy basenie – bezpłatne), mini klub 
dla dzieci, parking. Za dodatkową opłatą: centrum biznesowe, 
usługi pralni.
Pokoje
Hotel dysponuje 174 skromnie i praktycznie urządzonymi poko-
jami. Pokoje typu standard o powierzchni 24m2 w większości po-
siadają widok na basen i wyposażone są w balkon, klimatyzację, 
TV-Sat, telefon, mini bar (płatny dodatkowo), sejf (płatny do-
datkowo), zestaw do przygotowywania kawy i herbaty, łazienkę 
z suszarką, prysznicem i WC.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu w restauracji głównej.
Program sportowy i animacyjny
Do dyspozycji gości centrum fitness, a za dopłatą centrum spa 
(szczegółowy cennik usług dostępny w recepcji).
Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach i na terenie obiektu.
www.ibis.com

We dwoje

Kameralny hotel znany z miłej obsługi, łączący nowoczesne rozwiązania z architekturą inspirowaną tropikalną przyrodą Bali. Atrakcyjny 
stosunek ceny do jakości i dogodne położenie sprawiają, że jest to idealny wybór dla osób dysponujących skromniejszym budżetem.

Ibis Styles Bali Benoa – Tanjung Benoa 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

4149 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 4149 8099

Listopad od 4299 8020

Grudzień od 5730 10599

Styczeń od 4349 8099

Luty od 4199 8020

Marzec od 4199 8199

Kategoria lokalna: ***

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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Położenie
Kameralny hotel o tradycyjnej, balijskiej architekturze zlokalizo-
wany ok. 8 km od lotniska. Obiekt usytuowany jest w miejsco-
wości 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 dzie-
ci, 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-oso-
bowych z możliwością jednej dostawki. W każdym z nich jest 
łazienka (WC, prysznic/wanna), balkon/taras, indywidualnie 
sterowana klimatyzacja (bezpłatna), TV, telefon, mini bar, zestaw 
do przygotowania kawy lub herbaty, sejf (bezpłatny).
Wyżywienie
Śniadania. Możliwość zakupu dodatkowych posiłków w restau-
racji Lagenda Malaysian Food Garden serwującej potrawy kuchni 
malezyjskiej, indonezyjskiej oraz międzynarodowej. Goście mają 
możliwość nabycia napoi i przekąsek w barze przy basenie, a tak-
że 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/index.php

We dwoje

Hotel położony na ładnie zagospodarowanym terenie z tropikalnymi roślinami, niedaleko piaszczystej plaży. Praktycznie urządzone pokoje, 
miła obsługa oraz kameralna atmosfera gwarantują relaksujący wypoczynek.

Wina Holiday – Kuta 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

4420 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 4470 8649

Listopad od 4620 8549

Grudzień od 4420 8720

Styczeń od 4670 8649

Luty od 4520 8549

Marzec od 4599 8849

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4520 

Cena za dziecko (2-12 lat) już od 4830 

Kategoria lokalna: ***

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Indonezja - Bali

Położenie
Luksusowy obiekt zbudowany w stylu tradycyjnej balijskiej wio-
ski, oferujący wspaniałe widoki na tropikalny las i tarasowe pola 
ryżowe. Hotel położony jest na terenie 3,5 ha na zboczu doliny 
rzeki Petanu, ok. 3 km od centrum Ubud (możliwość dojazdu bez-
płatnym busem hotelowym) i ok. 40 km od lotniska w Denpasar.
Plaża
Nie dotyczy.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24h, 2 baseny (w tym basen typu infinity), brodzik dla 
dzieci, taras z leżakami i parasolami (bezpłatnie), restauracja Pe-
tulu serwująca dania kuchni indonezyjskiej, restauracja Aira Cafe 
oraz bar typu swim up przy basenie z napojami i przekąskami. Za 
dodatkową opłatą: sklepik z pamiątkami, wypożyczalnia samo-
chodów, opiekunka do dziecka, kantor.
Pokoje
Hotel dysponuje 58 willami. Biuro oferuje 2-osobowe bungalowy 
typu ubud chalet, z możliwością dostawki dla osoby dorosłej lub 
dziecka. Pokoje o powierzchni ok. 80m2 urządzone są w klima-
tycznym balijskim stylu i wyposażone w indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, TV Sat, sejf, zestaw do przygotowywania kawy i her-
baty, lodówkę oraz łazienkę z suszarką, WC, wanną z prysznicem 
oraz prysznicem balijskim. Za dodatkową opłatą mini bar i room 
service. Na życzenie hotel udostępnia nieodpłatnie łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat.
Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu. Za dodatkową opłatą możliwość 
korzystania z oferty barów i restauracji hotelowych, w tym or-
ganizacji posiłku w formie pikniku z widokiem na pola ryżowe, 
rzekę lub las tropikalny.
Program sportowy i animacyjny
W cenie pokoju jedna sesja jogi dziennie oraz pokój zabaw dla 
dzieci. Za opłatą: dodatkowe zajęcia w centrum jogi, wycieczki ro-
werowe po okolicy, różnorodne zabiegi w dwóch znakomicie wypo-
sażonych centrach spa (szczegółowy cennik dostępny w recepcji).
Internet
Bezpłatny dostęp do internetu WiFi na terenie całego obiektu.
www.kamandaluresort.com

Royal We dwoje

Ekskluzywny obiekt w niezwykle malowniczej i zacisznej lokalizacji. Kameralne wille utrzymane w tradycyjnym stylu i najwyższy poziom 
świadczonych usług pozwolą na całkowite odprężenie i cieszenie się pełnią wakacyjnego relaksu nawet najbardziej wymagającym 
Klientom.

Kamandalu Resort – Ubud 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

CENA OD

5530 zł

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 5530 9249

Listopad od 5599 9349

Grudzień od 5530 9249

Styczeń od 5599 9349

Luty od 5599 9349

Marzec od 5530 9249

Obowiązkowa dopłata za pzedłużenie w hotelu na południu Bali  

już od 699 zł (Wina Holiday) 

Kategoria lokalna: *****

10
dni

12
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Indonezja - Bali

Położenie
Hotel butikowy będący połączeniem tradycyjnej balijskiej ar-
chitektury, funkcjonalnie urządzonych pokoi oraz egzotycznego 
ogrodu. Obiekt znajduje się tuż przy słynnym Lesie Małp, któ-
rego 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 międzyna-
rodowa), 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 ste-
rowaną klimatyzację, TV Sat, lodówkę, łazienkę z wanną, pryszni-
cem oraz WC. Pokoje typu standard mają powierzchnię ok. 28 m2.
Wyżywienie
Śniadania w restauracji hotelowej. Dodatkowe posiłki za opłatą.
Program sportowy i animacyjny
Hotel nie prowadzi programu animacyjnego. Za dodatkową opła-
tą zabiegi i masaże w centrum spa (szczegółowy cennik dostępny 
w recepcji).
Internet
Bezpłatny internet WiFi w ogólnodostępnych częściach hotelu.
www.champlungsariubud.com

We dwoje

Klimatyczny i zaciszny hotel z przyjazną obsługą. Polecamy ze względu na korzystny stosunek ceny do jakości oraz bliskość centrum miasta 
i Lasu Małp.

Champlung Sari – Ubud 

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl

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

Wyloty w: różne dni tygodnia

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

 cena w promocji już od cena katalogowa

Terminy 13/15 dni 13/15 dni

Październik od 4270 7130

Listopad od 4320 7220

Grudzień od 4230 7070

Styczeń od 4320 7220

Luty od 4320 7220

Marzec od 4270 7130

Obowiązkowa dopłata za pzedłużenie w hotelu na południu Bali  

już od 699 zł (Wina Holiday) 

CENA OD

4230 zł

Kategoria lokalna: ***

12
dni

9
dni

Długość pobytu: 
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
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Azja Indonezja

W programie: święte źródła Siring • niepowtarzalne tradycyjne rękodzieło • Kecak - „małpi taniec” • wulkany i tarasy ryżowe • zachód słońca 
w Tanah Lot • pobyt na Bali

Bali – Wyspa Bogów

BALI

Denpasar

KintamaniBedugul

Jawa

Taman Ayun

Tanah Lot

Wulkan
Agung

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

15
dni

13
dni

lub
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Azja Indonezja

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na wschodnią 
część wyspy, której krajobraz dominuje górujący 
nad okolicą wulkan Agung - najwyższe wzniesie-
nie Bali (3124 m n.p.m.). Odwiedzimy tu warsztat 
rękodzielniczy specjalizujący się w bogato zdo-
bionych wyrobach drewnianych. Następnie zoba-
czymy tradycyjną balijską architekturę w Klung-
kung oraz kompleks świątynny Besakih, położony 
malowniczo na zboczu góry Agung i stanowiący 
najważniejszy ośrodek kultu hinduistycznego na 
wyspie. Odwiedzimy również jedną z niewielu po-
zostałych na Bali tradycyjnych wiosek ogrodzo-
nych kamiennym murem. Wieczorem powrót do 
hotelu na nocleg. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu. Następnie prze-
jazd w rejon Kintamani, gdzie będziemy mogli 
podziwiać kunszt miejscowych rękodzielników 
(srebro i drewno) oraz tancerzy tańców Barong 
i Keris. Będzie również okazja do zachwycenia 
się malowniczą panoramą wulkanu Batur i jego 
rozległej kaldery z jeziorem Batur (geopark UNE-
SCO). Na zakończenie odwiedzimy miejscową 
świątynię i święte źródła. Późnym popołudniem 
powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 140 km)
 Dzień 5  Po śniadaniu wizyta na lokalnym 
targowisku - najlepszym miejscu do zakupienia 
pamiątek z  Bali. Bogaty wybór wyrobów ze 

złota, srebra, drewna i surowców morskich oraz 
tkanin sprawi, że każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie. Zaprosimy też na charakterystyczne dla Bali 
przedstawienie taneczne Kecak (zwane „mał-
pim tańcem”) z motywami z eposu Ramayana, 
wywodzące się z rytualnych chóralnych śpie-
wów, którymi mieszkańcy wyspy wprowadzali 
się w stan transu. Powrót do hotelu i czas wolny. 
(Trasa ok. 30 km).
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie centralnej części wyspy. Dzień spę-
dzimy wśród największych atrakcji Bali, wpisa-
nych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Rozpoczniemy wizytą na najsłynniejszych tara-
sach ryżowych Jatiluwih, gdzie czeka nas ekscy-
tujący spacer pomiedzy malowniczymi polami 
u podnóża wulkanu Batukaru. Następnie udamy 
się nad brzeg jeziora Beratan. Znajduje się tu jed-
na z najpiękniej położonych balijskich świątyń, 
poświęcona kultowi boga Śiwy i Buddy. W dro-
dze powrotnej możliwość nabycia egzotycznych 
owoców na lokalnym targu. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i czas wolny. Po południu przejazd do świą-
tyni Taman Ayun z XVII w., otoczonej przepięk-
nym 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 
200 metrów od brzegu wyspy. Widok słońca za-
chodzącego nad świątynią na długo pozostanie 
w pamięci i będzie znakomitą okazją do zrobie-
nia zdjęć. Wieczorem przejazd do wybranego 
hotelu na wypoczynek. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 8-11 (8-13*)  Po śniadaniu czas wolny 
na kąpiele morskie i słoneczne.
 Dzień 12 (14*)  Śniadanie w hotelu i  czas 
wolny. Wieczorem transfer na lotnisko i przelot 
do Polski samolotem rejsowym (z przesiadką). 

 Dzień 13 (15*)  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** z basenem. Pokoje: 
2- osobowe wyposażone w łazienki z wc, klimaty-
zację i TV. Pokój 3- osobowy, to z reguły pokój 2 - 
osobowy z dostawką (dostawka na ogół w formie 
łóżka polowego lub rozkładanej kanapy). Do dys-
pozycji gości: w hotelu restauracja i bar.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Indonezja - Bali” 
i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym (z przesiadką) na trasie 
Warszawa - Denpasar - Warszawa lub Kraków 
- Denpasar - Kraków, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w hotelach (10 lub 12* rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem lub mini busem, wyżywienie wg pro-
gramu, opiekę polskiego pilota i miejscowych 
przewodników, program turystyczny j. w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne 
itp.) w kwocie ok. 100 USD/os. płatne pilotowi, 
opłata nie zawiera kosztu wycieczek fakulta-
tywnych podanych w programie, dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Wiza. Zniesiono obowiązek wizowania dla 
obywateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy 
posiadaczy paszportów tymczasowych - ko-
nieczność wyrobienia wizy przed wylotem we 
własnym zakresie). Klienci posługujący się in-
nymi paszportami niż polskie zobowiązani są 
do uzyskania odpowiednich wiz we własnym 
zakresie. Wszelkie informacje dotyczące proce-
dur wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą 
się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).

CENA OD

3970 zł

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

Balijski kalendarz liczy 210 dni, około 
200 z nich to dni świąteczne. Bardzo 
łatwo jest więc trafić tu na ceremo-
nię i dać się wciągnąć niezwykłej 
balijskiej duchowości.

Karolina Łyżwa
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: JDS

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

24.10 - 07.11 3970 7749

31.10 - 14.11 4199 8199

02.11 - 14.11 4430 8249

03.11 - 15.11 4430 8249

04.11 - 16.11 4430 8249

06.11 - 18.11 4430 8249

08.11 - 20.11 4430 8249

10.11 - 22.11 4430 8249

14.11 - 28.11 4349 8249

18.11 - 02.12 4330 8249

21.11 - 05.12 4349 8249

25.11 - 09.12 4330 8249

28.11 - 12.12 4330 8249

02.12 - 16.12 4199 8199

05.12 - 19.12 4199 8199

09.12 - 23.12 4020 8049

19.12 - 02.01 5720 10570

21.12 - 02.01 5720 10570

23.12 - 04.01 5720 10570

25.12 - 06.01 5899 10699

26.12 - 07.01 6330 11420

27.12 - 08.01 5899 10699

29.12 - 10.01 5899 10699

02.01 - 16.01 4230 8249

09.01 - 23.01 4230 8249

16.01 - 30.01 4499 8349

17.01 - 31.01 4499 8349

19.01 - 31.01 4499 8349

20.01 - 03.02 4499 8349

23.01 - 06.02 4430 8249

30.01 - 13.02 4330 8249

02.02 - 14.02 4330 8249

03.02 - 17.02 4330 8249

06.02 - 20.02 4330 8249

13.02 - 27.02 4370 8249

16.02 - 28.02 4330 8249

17.02 - 03.03 4330 8249

20.02 - 06.03 4199 8199

27.02 - 13.03 4199 8199

06.03 - 20.03 4199 8199

13.03 - 27.03 4199 8199

20.03 - 03.04 4199 8199

27.03 - 10.04 4349 8199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3970 

Dopłata za pok. 1 os. od 429 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 1430 zł

Wina Holiday
***

od 570 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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Azja Indonezja

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.
 Dzień 3  Po śniadaniu przejazd na wschodnią 
część wyspy, której krajobraz dominuje góru-
jący nad okolicą wulkan Agung - najwyższe 
wzniesienie Bali (3124 m n.p.m.). Odwiedzimy 
tu warsztat rękodzielniczy specjalizujący się 
w bogato zdobionych wyrobach drewnianych. 
Następnie zobaczymy tradycyjną balijską archi-
tekturę w Klungkung oraz kompleks świątynny 
Besakih, położony 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. Wieczorem powrót do hotelu na nocleg. 
(Trasa ok. 120 km).
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu. Następnie prze-
jazd w rejon Kintamani, gdzie będziemy 
mogli podziwiać kunszt miejsco-
wych rękodzielników (srebro 
i  drewno) oraz tancerzy 
tańców Barong i Keris. Bę-
dzie również okazja do za-
chwycenia się malowniczą 
panoramą wulkanu Batur 
i  jego rozległej kaldery 
z  jeziorem Batur (geopark 
UNESCO). Na zakończenie 
odwiedzimy miejscową świątynię 
i święte źródła. Późnym popołudniem 
powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wizyta na lokalnym 
targowisku - najlepszym miejscu do zakupie-
nia pamiątek z Bali. Bogaty wybór wyrobów ze 
złota, srebra, drewna i surowców morskich oraz 
tkanin sprawi, że każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie. Zaprosimy też na charakterystyczne dla Bali 

przedstawienie taneczne Kecak (zwane „mał-
pim tańcem”) z motywami z eposu Ramayana, 
wywodzące się z rytualnych chóralnych śpie-
wów, którymi mieszkańcy wyspy wprowadzali 

się w stan transu. Powrót do hotelu i czas 
wolny. (Trasa ok. 30 km).

 Dzień 6  Śniadanie w hotelu, 
a następnie zwiedzanie cen-

tralnej części wyspy. Dzień 
spędzimy wśród najwięk-
szych atrakcji Bali, wpisa-
nych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.

Rozpoczniemy wizytą na 
najsłynniejszych tarasach ry-

żowych Jatiluwih, gdzie czeka nas 
ekscytujący spacer pomiedzy malow-

niczymi polami u podnóża wulkanu Batukaru. 
Następnie udamy się nad brzeg jeziora Beratan. 
Znajduje się tu jedna z najpiękniej położonych 
balijskich świątyń, poświęcona kultowi boga 
Śiwy i Buddy. W drodze powrotnej możliwość 
nabycia egzotycznych owoców na lokalnym 
targu. (Trasa ok. 140 km).

 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i czas wolny. Po południu przejazd do świą-
tyni Taman Ayun z XVII w., otoczonej przepięk-
nym 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 
200 metrów od brzegu wyspy. Widok słońca za-

Bali de luxe – Wyspa Bogów
W programie: święte źródła Siring • niepowtarzalne tradycyjne rękodzieło • Kecak - „małpi taniec” • wulkany i tarasy ryżowe • zachód słoń-
ca w Tanah Lot • pobyt na Bali

BALI

Denpasar

KintamaniBedugul

Jawa

Taman Ayun

Tanah Lot

Wulkan
Agung

Wycieczka w wersji de luxe, to oprócz 
niezapomnianych doznań związanych 
ze zwiedzaniem i podróżowaniem 
szereg udogodnień dodatkowych, 
takich jak: maksymalnie 20 osób 
w autokarze, wysokiej klasy hotele 
4* z klimatyzacją. Jak zawsze gwa-
rantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

      –› Wyloty z: Warszawa  

15
dni

13
dni

lub
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chodzącego nad świątynią na długo pozostanie 
w pamięci i będzie znakomitą okazją do zrobie-
nia zdjęć. Wieczorem przejazd do wybranego 
hotelu na wypoczynek. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 8-11 (8-13*)  Po śniadaniu czas wolny 
na kąpiele morskie i słoneczne.
 Dzień 12 (14*)  Śniadanie w hotelu i  czas 
wolny. Wieczorem transfer na lotnisko i przelot 
do Polski samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 13 (15*)  Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazowa. Hotele ****/***** z basenem. 
Pokoje: 2- osobowe wyposażone w  łazienki 
z wc, klimatyzację i TV. Pokój 3- osobowy, to 
z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką (do-
stawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: w ho-
telu restauracja i bar.

Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Indonezja - Bali” 
i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym (z przesiadką) na trasie 
Warszawa - Denpasar - Warszawa lub Kraków 
- Denpasar - Kraków, opłaty lotniskowe, zakwa-
terowanie w hotelach (10 lub 12* rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem lub mini busem, wyżywienie wg pro-
gramu, opiekę polskiego pilota i miejscowych 
przewodników, program turystyczny j. w. oraz 
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne 
itp.) w kwocie ok. 100 USD/os płatne pilotowi, 
opłata nie zawiera kosztu wycieczek fakulta-
tywnych podanych w programie, dodatkowych 

posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Wiza. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy posiadaczy 
paszportów tymczasowych - konieczność wyro-
bienia wizy przed wylotem we własnym zakresie). 
Klienci posługujący się innymi paszportami niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie odnoszą się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 

i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).

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

CENA OD

4970 zł

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 1430 zł

Wina Holiday
***

od 570 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

Kod imprezy: JDX

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 18.11 5270 9970

10.11 - 24.11 5270 9970

25.11 - 09.12 4970 9870

23.12 - 06.01 7399 13199

16.01 - 30.01 5430 10070

23.01 - 06.02 5430 10070

02.02 - 14.02 5270 9970

13.02 - 27.02 5170 9970

27.02 - 13.03 4999 9870

20.03 - 03.04 5099 9870

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4970 

Dopłata za pok. 1 os. od 1250 

więcej na: R.pl
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W programie: mieszanka kulturowa i religijna Dżakarty • wyjątkowe rzemiosło w Yogyakarcie • imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur 

• wulkan Bromo o wschodzie słońca • pobyt na Bali • jedyne w swoim rodzaju przedstawienia folklorystyczne • przeloty lokalne w cenie

Jawa i Bali – W krainie batiku

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Dżakarty (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Dżakarty. Odprawa pasz-
portowa i transfer do hotelu. Czas wolny.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 

Indonezji. Udamy się do starej dzielnicy Kota, 
która była sercem Indonezji w czasach koloni-
zacji holenderskiej (wówczas nosiła ona nazwę 
Batavia). Zobaczymy tu plac Fatahillah, na któ-
rym znajduje się stary ratusz. Zwiedzimy rów-
nież stary port Sunda Kelapa oraz (z zewnątrz) 
132-metrowy Pomnik Narodowy- Monas (wybu-
dowany z inicjatywy poprzedniego prezydenta 
Indonezji, Sukarno). W czasie zwiedzana lunch. 
Nocleg w hotelu w Dżakarcie. 
 Dzień 4  Po śniadaniu kontyjnuujemy zwiedza-
nie stolicy Indonezji. Obejrzymy Muzeum Narodo-

Dżakarta

Sumatra

Bandung

Yogyakarta
Bromo

Malang

Surabaya

Denpasar

JAWA

BALI

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek 

13
dni



389

Azja Indonezja

we, w którym znajduje się ekspozycja etnograficz-
na i archeologiczna. Przejazd do Bandung, gdzie 
zjemy lunch. Po południu w miarę możliwości 
czasowych udamy się na pokaz gry na angklung, 
tradycyjnym instrumencie, swego rodzaju grze-
chotkach wykonanych z drewna bambusowego. 
Nocleg w Bandung. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 5  Śniadanie w  hotelu i  wyjazd na 
północ od Bandung, przez malownicze górskie 
tereny do krateru Tangkuban Perahu, położone-
go na wysokości 1800 m n.p.m. (należy zabrać 
ze sobą nieco cieplejsze ubranie). Trasa wiedzie 
krętymi drogami, wśród pól i lasów górskich do 
samego krateru, gdzie rozciąga się niesamowi-
ta panorama okolicy. Następnie udamy się na 
spacer w okolice krateru Domas, ośrodka z go-
rącymi źródłami, gdzie będzie można skorzy-
stać z kojącej kąpieli dla stóp w wodzie o wła-
ściwościach leczniczych. Następnie wracamy 
w okolice Bandung na lunch. Nocleg w hotelu 
w Bandung. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu transfer 
na dworzec kolejowy, gdzie rozpoczniemy ok. 
6-7- godzinną podróż w kierunku Yogyakarty 
(otrzymają Państwo prowiant na drogę). Trasa 
wiedzie przez góry, pola ryżowe i malownicze 
wioski. Pociągiem dojedziemy kilkadziesiąt km 
od Yogyakarty, skąd udamy się na zwiedzanie 
Borobudur, jednej z  największych i  najlepiej 
zachowanych świątyń buddyjskich na świecie, 
wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Pochodząca z przełomu VII i VIII w. n.e. 
świątynia była religijnym centrum buddyzmu 
na Jawie, a rangą jest porównywana z Angkor 
Wat w Kambodży czy Bagan w Birmie. W miarę 
możliwości w drodze na nocleg do Yogyakarty 
zobaczymy jeszcze mniejszą świątynię Mendut. 

Po dotarciu do Yogyakarty transfer do hotelu 
nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka rikszami 
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pała-
cu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się 
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede 
i warsztatów produkujących batiki. Po lunchu 
udamy się do Prambanan, największego i naj-
bardziej imponującego kompleksu świątyń 
hinduistycznych w  Indonezji. Składa się on 
z ponad 50 świątyń, z których największa, Loro 
Jongrang jest pokryta płaskorzeźbą przedsta-
wiającą epizody z Ramayany. Późnym popo-
łudniem powrót do Yogyakarty na nocleg. Dla 
chętnych wieczorem wyjazd na przedstawienie 
oparte o Ramayanę, tradycyjny epos sanskrycki 
(za dopłatą ok. 45 USD/os.). (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Uwaga! Na dzień 8 i 9 należy spako-
wać torbę podręczną. Po śniadaniu wyruszymy 
w kierunku wschodniej części wyspy. Po dro-
dze odwiedzimy Solo, gdzie zobaczymy pałac 
Mangkunegaran, a w miarę możliwości czaso-
wych odwiedzimy też pchli targ z antykami. 
W trakcie zwiedzania lunch. Z Solo udamy się 
w kierunku Malangu lub Bromo Cottage, gdzie 
spędzimy noc. Uwaga: przyjazd do hotelu bar-
dzo późnym wieczorem. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 9  Nad ranem wyruszamy jeepami na 
wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m 
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok 
na wulkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą 
odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół 
krateru, zwaną Morzem Piasku i  wejdziemy 
po 245 schodkach do samej krawędzi krateru 
wulkanu Bromo. Powrót do hotelu na śniada-
nie i krótki odpoczynek. Następnie przejazd do 

Surabaya, jednego z największych miast Indo-
nezji, transfer na lotnisko i przelot do Denpasar 
na Bali. Przejazd do wybranego hotelu. (Trasa 
ok. 180 km).
 Dzień 10-11  Śniadanie. Czas wolny na pla-
żowanie i  kąpiele. Dla chętnych możliwość 
z korzystania z dodatkowo płatnych wycieczek 
fakultatywnych po wyspie. 
 Dzień 12  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Wieczorem transfer na lotnisko i  przelot do 
Polski samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 13  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary 
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez 
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy 
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzeb-
niejsze rzeczy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi ***/**** w ocenie organizatora, wyją-
tek! 1 noc: w Bromo Cottage, kiedy to zapew-
niamy hotele **, z braku wyższej klasy hoteli. 
Pokoje: 2- osobowe, we wszystkich hotelach są 
wyposażone w łazienki z wc, klimatyzację i TV. 
Pokój 3- osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka 
polowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspo-
zycji gości: w hotelu restauracja i bar.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Indonezja - Bali” 
i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (z przesiadką) na trasach 
Warszawa-Dżakarta oraz Denpasar-Warszawa, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(10 rozpoczętych dób hotelowych), przelot lo-
kalnymi liniami na trasach Surabaya-Denpasar, 
transfery klimatyzowanym autokarem i pocią-
giem, wyżywienie wg programu, opiekę polskie-
go pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp.) 
w kwocie ok. 240 USD/os. płatne pilotowi, opła-
ta nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki oraz napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Wiza. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy posiadaczy 

paszportów tymczasowych - konieczność wyro-
bienia wizy przed wylotem we własnym zakresie). 
Klienci posługujący się innymi paszportami niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie odnoszą się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

CENA OD

4830 zł

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

Przeżyj sen na Jawie. Zagraj na 
angklungu, zanurz nogi w wulkanie, 
stań oko w oko z makakiem… 
i pozwól się wymasować na rajskiej 
wyspie bogów - Bali.  
Odkryj niezwykłą Indonezję.

Anna Kot
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: JBA

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

17.10 - 29.10 4830 9249

07.11 - 19.11 4999 9349

28.12 - 09.01 6699 12030

18.01 - 30.01 5049 9449

31.01 - 12.02 4999 9349

14.02 - 26.02 5049 9349

21.02 - 05.03 4830 9249

07.03 - 19.03 4830 9249

21.03 - 02.04 4830 9249

Cena za os. dorosłą na dost. już od 4830 

Dopłata za pok. 1 os. od 831 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 870 zł

Wina Holiday
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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W programie: mieszanka kulturowa i religijna Dżakarty • wyjątkowe rzemiosło w Yogyakarcie • imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur 

• wulkan Bromo o wschodzie słońca • pobyt na Bali • jedyne w swoim rodzaju przedstawienia folklorystyczne • przeloty lokalne w cenie

Jawa i Bali de luxe – w krainie batiku

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Dżakarty (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 

 Dzień 2  Przylot do Dżakarty. Odprawa pasz-
portowa i transfer do hotelu. Czas wolny.
 Dzień 3  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Indonezji. Udamy się do starej dzielnicy Kota, 
która była sercem Indonezji w czasach koloni-
zacji holenderskiej (wówczas nosiła ona nazwę 
Batavia). Zobaczymy tu plac Fatahillah, na któ-
rym znajduje się stary ratusz. Zwiedzimy rów-
nież stary port Sunda Kelapa oraz (z zewnątrz) 

132-metrowy Pomnik Narodowy- Monas (wybu-
dowany z inicjatywy poprzedniego prezydenta 
Indonezji, Sukarno). W czasie zwiedzana lunch. 
Nocleg w hotelu w Dżakarcie. 
 Dzień 4  Po śniadaniu kontyjnuujemy zwiedza-
nie stolicy Indonezji. Obejrzymy Muzeum Narodo-
we, w którym znajduje się ekspozycja etnograficz-
na i archeologiczna. Przejazd do Bandung, gdzie 
zjemy lunch. Po południu w miarę możliwości 

czasowych udamy się na pokaz gry na angklung, 
tradycyjnym instrumencie, swego rodzaju grze-
chotkach wykonanych z drewna bambusowego. 
Nocleg w Bandung. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 5  Śniadanie w  hotelu i  wyjazd na 
północ od Bandung, przez malownicze górskie 
tereny do krateru Tangkuban Perahu, położone-
go na wysokości 1800 m n.p.m. (należy zabrać 
ze sobą nieco cieplejsze ubranie). Trasa wiedzie 
krętymi drogami, wśród pól i lasów górskich do 
samego krateru, gdzie rozciąga się niesamowi-
ta panorama okolicy. Następnie udamy się na 
spacer w okolice krateru Domas, ośrodka z go-
rącymi źródłami, gdzie będzie można skorzy-
stać z kojącej kąpieli dla stóp w wodzie o wła-
ściwościach leczniczych. Następnie wracamy 
w okolice Bandung na lunch. Nocleg w hotelu 
w Bandung. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 6  Po wczesnym śniadaniu transfer 
na dworzec kolejowy, gdzie rozpoczniemy ok. 
6-7- godzinną podróż w kierunku Yogyakarty 
(otrzymają Państwo prowiant na drogę). Trasa 
wiedzie przez góry, pola ryżowe i malownicze 
wioski. Pociągiem dojedziemy kilkadziesiąt km 
od Yogyakarty, skąd udamy się na zwiedzanie 
Borobudur, jednej z  największych i  najlepiej 
zachowanych świątyń buddyjskich na świecie, 
wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Pochodząca z przełomu VII i VIII w. n.e. 
świątynia była religijnym centrum buddyzmu 
na Jawie, a rangą jest porównywana z Angkor 
Wat w Kambodży czy Bagan w Birmie. W miarę 
możliwości w drodze na nocleg do Yogyakarty 
zobaczymy jeszcze mniejszą świątynię Mendut. 
Po dotarciu do Yogyakarty transfer do hotelu 
nocleg. (Trasa ok. 430 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka rikszami 
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pała-
cu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się 
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede 
i warsztatów produkujących batiki. Po lunchu 
udamy się do Prambanan, największego i naj-
bardziej imponującego kompleksu świątyń 
hinduistycznych w  Indonezji. Składa się on 
z ponad 50 świątyń, z których największa, Loro 
Jongrang jest pokryta płaskorzeźbą przedsta-
wiającą epizody z Ramayany. Późnym popo-
łudniem powrót do Yogyakarty na nocleg. Dla 
chętnych wieczorem wyjazd na przedstawienie 
oparte o Ramayanę, tradycyjny epos sanskrycki 
(za dopłatą ok. 45 USD/os.). (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Uwaga! Na dzień 8 i 9 należy spa-
kować torbę podręczną.
Po śniadaniu transfer na dworzec kolejowy. 
Stąd udamy się pociągiem do Mojokerto, a da-
lej autokarem do wioski Tosari. Po drodze zjemy 
lunch oraz zatrzymamy się w porcie Pasuruan, 

Dżakarta

Sumatra

Bandung
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Malang

Surabaya

Denpasar
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gdzie zobaczyć można tradycyjne indonezyjskie 
okręty żaglowe typu phinisi. Zakwaterowa-
nie w Bromo Cottage lub w Malangu. Uwaga: 
przyjazd do hotelu bardzo późnym wieczorem. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 9  Nad ranem wyruszamy jeepami na 
wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m 
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok 
na wlkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą 
odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół 
krateru, zwaną Morzem Piasku i  wejdziemy 
po 245 schodkach do samej krawędzi krateru 
wulkanu Bromo. Powrót do hotelu na śniada-
nie i krótki odpoczynek. Następnie przejazd do 
Surabaya, jednego z największych miast Indo-
nezji, transfer na lotnisko i przelot do Denpasar 
na Bali. Przejazd do wybranego hotelu. (Trasa 
ok. 630 km).

 Dzień 10-11  Śniadanie. Czas wolny na pla-
żowanie i  kąpiele. Dla chętnych możliwość 
z korzystania z dodatkowo płatnych wycieczek 
fakultatywnych po wyspie. 
 Dzień 12  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Wieczorem transfer na lotnisko i  przelot do 
Polski samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 13  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary 
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez 
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy 
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzeb-
niejsze rzeczy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi **** w ocenie organizatora, wyjątek! 
1 noc: w Bromo Cottage, kiedy to zapewniamy 
hotele **, z braku wyższej klasy hoteli. Pokoje: 
2- osobowe, we wszystkich hotelach są wypo-
sażone w łazienki z wc, klimatyzację i TV. Pokój 
3- osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy z do-
stawką (dostawka na ogół w formie łóżka po-
lowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja i bar.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Indonezja - Bali” 
i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (z przesiadką) na trasach 
Warszawa-Dżakarta oraz Denpasar-Warszawa, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 

(10 rozpoczętych dób hotelowych), przelot lo-
kalnymi liniami na trasie Surabaya-Denpasar, 
transfery klimatyzowanym autokarem i pocią-
giem, wyżywienie wg programu, opiekę polskie-
go pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp.) 
w kwocie ok. 240 USD/os. płatne pilotowi, opła-
ta nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki oraz napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Wiza. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy posiadaczy 
paszportów tymczasowych - konieczność wyro-
bienia wizy przed wylotem we własnym zakresie). 
Klienci posługujący się innymi paszportami niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie odnoszą się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 

dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000r. (seria „kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

Wycieczka w wersji de luxe, to 
oprócz niezapomnianych doznań 
związanych ze zwiedzaniem i po-
dróżowaniem szereg udogodnień do-
datkowych, takich jak: maksymalnie 
20 osób w autokarze, wysokiej klasy 
hotele 4* z klimatyzacją. Jak zawsze 
gwarantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

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

CENA OD

5570 zł

Kod imprezy: JBX

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

17.10 - 29.10 5570 10999

28.12 - 09.01 7770 13820

14.02 - 26.02 6030 11099

21.03 - 02.04 5999 11199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5570 

Dopłata za pok. 1 os. od 1329 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 870 zł

Wina Holiday
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.

 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Na początek zobaczymy tancerzy tańców 
Barong i Keris, odwiedzimy warsztat rękodziel-
niczy specjalizujący się w bogato zdobionych 
wyrobach drewnianych oraz warsztat, w którym 
zapoznamy się z techniką malowania batików. 
Następnie zobaczymy tradycyjną balijską archi-
tekturę w Klungkung oraz skansen Bali Aga. Na 
nocleg przejedziemy do słynnej miejscowości 
Ubud, malowniczo położonej wśród pól taraso-
wych. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu zobaczymy kompleks 

W programie: świątynia na wodzie - symbol Bali • niepowtarzalne tradycyjne rękodzieło • Kecak - „małpi taniec” • widowiskowe tarasy ryżowe 

• majestatyczny wulkan Ijen • pobyt na Bali

Bali i Ijen – Harmonia Żywiołów

      –› Nowość  

Ijen

Denpasar

Ubud 

Amed
Ulun Danu

Lovina

Banyuwangi

Gilim
an

uk

Lombok

Małe Wyspy
Sundajskie

JAWA BALI

      –› Wyloty z: Warszawa 

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  
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świątynny Besakih, położony na zboczu góry 
Agung i stanowiący najważniejszy ośrodek kultu 
hinduistycznego na wyspie. Odwiedzimy rów-
nież jedną z niewielu pozostałych na Bali trady-
cyjnych wiosek ogrodzonych kamiennym mu-
rem. Następnie przejazd do Taman Ujung oraz 
Tirta Ganga - pałaców na wodzie we wschodniej 
części wyspy, znanych z pięknych fontann i uro-
kliwych ogrodów. Nocleg w Amed, nadmorskiej 
miejscowości słynącej z rybołówstwa i pozyski-
wania soli. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 5  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Dzień spędzimy wśród malowniczych 
jezior, pięknych plaż i  tajemniczych świątyń. 
Rozpoczniemy oglądaniem widowiskowej pa-
noramy wulkanu Batur i jego rozległej kaldery 
z jeziorem Batur (geopark UNESCO), a następ-
nie wizytą w Bedugul - miejscowości położonej 
w górach, nad brzegiem jeziora. Znajduje się 
tu jedna z  najpiękniej położonych balijskich 
świątyń, poświęcona kultowi Śiwy i  Buddy, 
słynna Ulun Danu. Zobaczymy także bliźniacze 
jeziora Buyan i Tamblingan, a następnie udamy 
się na plażę Lovina z ciemnym, wulkanicznym 
piaskiem. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu 
w Lovina. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu, a następnie 
czas wolny na plażowanie. Dla chętnych za 
dodatkową opłatą wizyta w gorących źródłach 
i przy malowniczym wodospadzie Gitgit oraz 
wypłynięcie łodzią na oglądanie dzikich delfi-
nów. Nocleg w Lovina.
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do portu w zachodniej części 
Bali, skąd przepłyniemy promem na Jawę, a na-
stępnie przejazd do nadmorskiej miejscowości 
Banyuwangi i zakwaterowanie w hotelu.
 Dzień 8  Po śniadaniu dzień wolny. Wyprawa 

na wulkan Ijen: wyjazd z hotelu w nocy, przejazd 
przez planatacje i las deszczowy do stoku wul-
kanu. Stąd pod opieką strażnika parku udamy 
się na ok. półtoragodzinny trekking do krateru 
(2883 m n.p.m.), na dnie którego znajduję się 
turkusowe jezioro. Malowniacz góra Ijen stano-
wi nie tylko jedną z najbardziej widowiskowych 
atrakcji Jawy, ale też jest cennym miejscem po-
zysykiwania siarki przez okoliczną ludność. Po 
powrocie do hotelu lunch i krótki odpoczynek. 
Transfer do portu, przejazd na Bali i zakwate-
rowanie w wybranym hotelu. (Uwaga! Osoby 
nie biorące udziału w wejściu na Ijen mają czas 
wolny). Na Ijen należy zabrać cieplejszą odzież 
oraz buty trekkingowe. 
 Dzień 9  Śniadanie w hotelu, czas wolny. Dla 
chętnych za dodatkową opłatą (ok. 50 USD/os.) 
popołudniowa wycieczka, która rozpocznie się 
wizytą w jednej z najważniejszych świątyń na 
Bali - Uluwatu. Zbudowana w XI w. świątynia 
jest widowiskowo położona na szczycie 70-me-
trowego klifu i jest chętnie odwiedzana przez 
okoliczne makaki. Obejrzymy tu charaktery-
styczne dla Bali przedstawienie taneczne Kecak 
(zwane „małpim tańcem”) z motywami z eposu 
Ramayana. 
 Dzień 10  Śniadanie w hotelu, czas wolny. Dla 
chętnych za dodatkową opłatą (ok. 42 USD/os.) 
popołudniowa wycieczka, którą zaczniemy od 
przejazdu do świątyni Taman Ayun z XVII w., 
otoczonej pięknym ogrodem. Zatrzymamy się 
również w Lesie Małp, a dzień zakończymy wi-
zytą w świątyni Tanah Lot - jednej z najsłynniej-
szych na Bali, ze względu na urzekające położe-
nie 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.

 Dzień 11-13  Po śniadaniu czas wolny na 
kąpiele morskie i słoneczne. Po śniadaniu czas 
wolny na kąpiele morskie i słoneczne. 
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do Pol-
ski samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 15  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi ***/**** w ocenie organizatora, wyją-
tek! 1 noc: w Bromo Cottage, kiedy to zapew-
niamy hotele **, z braku wyższej klasy hoteli. 
Pokoje: 2- osobowe, we wszystkich hotelach są 
wyposażone w łazienki z wc, klimatyzację i TV. 
Pokój 3- osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy 
z dostawką (dostawka na ogół w formie łóżka 
polowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspo-
zycji gości:  w hotelu restauracja i bar.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Indonezja - Bali” 
i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką) na trasie Warsza-
wa - Denpasar - Warszawa, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (12 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem lub mini busem, transfer promem 
wg programu, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp.) 
w kwocie ok. 155 USD/os. płatne pilotowi, opłata 

nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki, napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Wiza. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy posiadaczy 
paszportów tymczasowych - konieczność wyro-
bienia wizy przed wylotem we własnym zakresie). 
Klienci posługujący się innymi paszportami niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie odnoszą się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).

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

CENA OD

5149 zł

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 1720 zł

Wina Holiday
***

od 699 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.11 - 16.11 5420 9899

02.12 - 16.12 5149 9770

21.12 - 04.01 6720 12230

09.01 - 23.01 5320 9899

03.02 - 17.02 5399 10020

20.02 - 06.03 5220 9899

06.03 - 20.03 5149 9770

Cena za os. dorosłą na dost. już od 5149 

Dopłata za pok. 1 os. od 821 

Kod imprezy: JBB

więcej na: R.pl
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W programie: dziewicze lasy i orangutany na Borneo • wyjątkowe rzemiosło w Yogyakarcie • imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur 

• wulkan Bromo o wschodzie słońca • wiszące groby na Celebes • pobyt na Bali - jedyne w swoim rodzaju przedstawienia folklorystyczne

• przeloty lokalne w cenie

Borneo, Jawa i Celebes – Sundajski wehikuł czasu

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Sema-
rang, gdzie obejrzymy dzielnicę zwaną „Małą 
Holandią” z zachowanymi śladami XVIII- i XIX-
-wiecznej architektury kolonialnej, m.in. okrągły 
kościół Geraja Blenduk oraz dawną siedzibę Ho-
lenderskiej Kompanii Kolejowej Indii Wschod-
nich - Lawang Sewu. Kolacja i nocleg w hotelu 
w Semarang. (Przelot wewnętrzny).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Pang-
kalanbun na Borneo. Przejazd do Kumai, skąd 
ruszymy w  rejs tradycyjnymi łodziami przez 

Park Narodowy Puting Tanjung chroniący dzie-
wicze lasy Borneo wraz z ich rdzennymi miesz-
kańcami (liczne gatunki naczelnych, ptaków 
oraz gadów). Zakwaterowanie, kolacja i nocleg 
w ekologicznej lodgy na terenie Parku - proste, 
ale wygodnie urządzone pokoje z łazienkami. 
(Przelot wewnętrzny).
 Dzień 5  Po śniadaniu całodniowa wycieczka 
łodzią po rzece Sekonyer meandrującej wśród 
gęstych lasów deszczowych. Podczas rejsu, przy 
odrobinie szczęścia, będziemy mogli obserwo-
wać życie zwierząt zamieszkujących tutejsze 
lasy takich jak makaki, nosacze sundajskie czy 
dzioborożce. Odwiedzimy również ośrodek zaj-
mujący się opieką i rehabilitacją orangutanów 
(Pondok Tanguy lub Camp Leakey), gdzie (w 
miarę możliwości) będzie można je zobaczyć 
podczas pory karmienia. Lunch. Powrót do lod-
gy na nocleg, kolacja.
 Dzień 6  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
w Pangkalanbun i przelot do Semarang. Następnie 
przejazd na zwiedzanie Borobudur, jednej z naj-
większych i najlepiej zachowanych świątyń bud-
dyjskich na świecie, wpisanej na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Pochodząca z przełomu 

VII i VIII w n.e. świątynia była religijnym centrum 
buddyzmu na Jawie, a rangą jest porównywana 
z Angkor Wat w Kambodży, czy Bagan w Bir-
mie. W miarę możliwości w drodze na nocleg do 
Yogyakarty zobaczymy jeszcze mniejszą świątynię 
Mendut. Lunch. Po dotarciu do Yogyakarty trans-
fer do hotelu nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wycieczka rikszami 
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pała-
cu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się 
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede 
i warsztatów produkujących batiki i wyroby ze 
skóry. Po lunchu udamy się do Prambanan, naj-
większego i najbardziej imponującego komplek-
su świątyń hinduistycznych w Indonezji. Składa 
się on z ponad 50 świątyń, z których największa, 
Loro Jongrang jest pokryta płaskorzeźbą przed-
stawiającą epizody z Ramayany. Późnym popo-
łudniem powrót do Yogyakarty na nocleg. Dla 
chętnych wieczorem wyjazd na przedstawienie 
oparte o Ramayanę, tradycyjny epos sanskrycki 
(za dopłatą ok. 45 USD/os.). (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 8  Po śniadaniu transfer na dworzec 
kolejowy. Stąd udamy się pociągiem do Mo-
jokerto, a  dalej autokarem do wioski Tosari. 

Po drodze zjemy lunch oraz zatrzymamy się 
w  porcie Pasuruan, gdzie zobaczyć można 
tradycyjne indonezyjskie okręty żaglowe typu 
phinisi. Zakwaterowanie w Bromo Cottage lub 
w Malangu. Uwaga: przyjazd do hotelu bardzo 
późnym wieczorem. (Trasa ok. 350 km)
 Dzień 9  Nad ranem wyruszamy jeepami na 
wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m 
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok 
na wlkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą 
odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół 
krateru, zwaną Morzem Piasku i  wejdziemy 
po 245 schodkach do samej krawędzi krateru 
wulkanu Bromo. Powrót do hotelu na śniada-
nie i krótki odpoczynek. Następnie przejazd do 
Surabaya, jednego z największych miast Indo-
nezji. Po drodze lunch. Następnie transfer na lot-
nisko i przelot do stolicy Południowego Celebes 
- Makasar. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie 
i nocleg. (Trasa ok. 140 km).
 Dzień 10  Śniadanie w hotelu, a potem wy-
jazd w kierunku Toraja. Po drodze postój w Pare 
Pare, gdzie przewidziany jest lunch, a potem 
dalsza podróż w głąb lądu i gór. Kolejny przy-
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stanek przewidziany jest w Puncak Lakawang, 
ze względu na spektakularną panoramę krajo-
brazu. Późnym popołudniem przyjazd do Toraja. 
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu w To-
raja. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 11  Śniadanie w hotelu, a potem cało-
dzienna eksploracja okolicznych wzgórz. W pro-
gramie wizyta w Lemo, miejscu gdzie znajdują 
się tzw. „wiszące groby”, czyli komory grobowe 
wyrzeźbione w skale. Następnie przejazd do Lon-
da, kolejnego miejsca ceremonialnego pochówku 
zmarłych. Zobaczymy także grobowce dziecię-
ce. Dużą różnorodność grobów znajdziemy też 
w wiosce Kete Kesu. Miejsce to słynie również 
z tradycyjnej zabudowy, gdzie pośród pól ryżo-
wych znajdują się domy z wymyślnymi dachami. 
Podczas zwiedzania lunch. Powrót do Toraja, ko-
lacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 12  Śniadanie w hotelu, a następnie 
kolejny pełny dzień zwiedzania okolic Toraja. 
Przejazd do Pallawa, wsi na niewielkim wzgó-
rzu, z zabudową w charakterystycznym stylu 
tongkonan (domy, stodoły i spichlerze). Kolejne 
miejsca na trasie zwiedzania to Marante - trady-
cyjna wioska, z kolejnymi przykładami lokalnej 
zabudowy. Przejedziemy również nad jezioro Ti-
langa. W trakcie zwiedzania obiad serwowany 
w lokalnej restauracji. Powrót do Toraja, kolacja 
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  przejazd do Makasar. Po drodze 
obiad w Pare Pare. Następnie transfer na lot-
nisko w Makasar i przelot do Denpasar na Bali. 
Przejazd do wybranego hotelu, zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg. (Przelot wewnętrzny)
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do Pol-
ski samolotem rejsowym (z przesiadką). 

 Dzień 15  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary 
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez 
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy 
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzeb-
niejsze rzeczy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadają-
ce standardowi ***/**** w ocenie 
organizatora, wyjątek! 1 noc: 
w  Bromo Cottage, kiedy 
to zapewniamy hotele **, 
z braku wyższej klasy ho-
teli. Pokoje: 2- osobowe 
(możliwość dostawki), 
we wszystkich hotelach są 
wyposażone w łazienki z wc, 
klimatyzację i TV.
Część pobytowa. Hotele: opisy 
poszczególnych hoteli w sekcji „Wypo-
czynek Indonezja - Bali” i w systermie rezerwa-
cyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot sa-
molotem rejsowym (z przesiadką) na trasie 
Warszawa - Denpasar - Warszawa, przeloty 
lokalnymi liniami na trasach Denpasar-Se-
marang, Semarang-Panglakanbun, Pan-
glakanbun-Semarang, Surabaya-Makassar 
oraz Makasar-Denpasar, opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w hotelach (12 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery pociągami oraz 
klimatyzowanym autokarem wg programu, 
wyżywienie jak w  programie, obsługę pol-
skiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w  Polsce, opiekę polskiego pilota 

podczas zwiedzania, program turystyczny 
j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa (wariant 
standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne 
itp.) w kwocie ok. 300 USD/os. płatne pilotowi, 
opłata nie zawiera kosztu wycieczek fakulta-
tywnych podanych w programie, dodatkowych 

posiłków podczas wycieczki oraz napoi 
do posiłków.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny 

min. 6  miesięcy od daty 
powrotu. 
Wiza. Zniesiono obowią-
zek wizowania dla obywa-

teli polskich. (Uwaga! nie 
dotyczy posiadaczy pasz-

portów tymczasowych - ko-
nieczność wyrobienia wizy przed 

wylotem we własnym zakresie). Klienci 
posługujący się innymi paszportami niż polskie 
zobowiązani są do uzyskania odpowiednich 
wiz we własnym zakresie. Wszelkie informacje 
dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie odnoszą się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pie-
niądze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów w 
dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).

Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

CENA OD

10770 zł

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

Kod imprezy: JCB

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

14.11 - 28.11 10899 19370

19.12 - 02.01 12449 21549

20.01 - 03.02 11120 19370

06.02 - 20.02 10999 19370

13.03 - 27.03 10770 19370

Cena za os. dorosłą na dost. już od 10770 

Dopłata za pok. 1 os. od 3729 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 299 zł

Wina Holiday
***

od 120 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl



396

Azja Indonezja

W programie: wizyta u plemion Doliny Baliem • tradycyjne pieczenie świni • mieszanka etniczna Wameny i Jayapury • wiszące groby na Celebes 

• skrzydlate domy Toradżów • pobyt na Bali • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowi-
sko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podró-
ży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska 
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady 
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot 
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiad-
ką w jednym z portów europejskich lub krajów 
Półwyspu Arabskiego). 
 Dzień 2  Przylot do Denpasar, czas na odpo-
czynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu na Bali.
 Dzień 3  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z  hotelu i  transfer na lotnisko. Przelot do 
Jayapury w Papui Zachodniej i dalej do Wa-
meny - miasta zamieszkałego przez barwną 
mieszankę Papuasów, ludów Dani, Yali, Lani 
i  innych miejscowych plemion. Po przylocie 
udamy się na wzgórze Napua, oferujące nie-
powtarzalną panoramę Doliny Baliem, zwanej 
Wielką Doliną. Przerwa na lunch, a następnie 
wizyta na lokalnym targowisku, przejście po 
wiszącym moście oraz odwiedziny w wiosce 
zamieszkiwanej przez ludność Dani. Kolacja 

i nocleg w hotelu w Wamenie. (Trasa: przelot 
wewnętrzny)
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu. Przejazd do 
Sogokmo, skąd rozpoczniemy lekki trekking 
przez Dolinę Baliem. Po drodze będziemy mo-
gli podziwiać przepiękne krajobrazy wąwozu, 
a także poznamy tradycyjny sposób życia przed-
stawicieli miejscowych plemion. Ludy Dani, Yali 
i Lani zostały odkryte przez europejskich bada-
czy dopiero w XX w. i do dziś zachowały wiele 
ze swoich dawnych zwyczajów. Powrót do So-
gokmo na lunch, a następnie przejazd do hotelu. 
Kolacja i nocleg w Wamenie. (Trasa ok. 60 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu przejazd do wioski 
Jiwika w północnej części Doliny Baliem. W po-
bliskiej osadzie znajduje się licząca sobie kilkaset 
lat mumia jednego z wielkich wodzów miejsco-
wego plemienia, którą zobaczymy. Wódz był 
mumifikowany w pełnym rynsztunku w czasie 
sekretnej ceremonii. Następnie obejrzymy pokaz 
technik walki ludu Dani oraz weźmiemy udział 
w pieczeniu świni. Zwierzę zabijane jest przy 
pomocy łuku i strzał, a następnie pieczone z wa-
rzywami i słodkimi ziemniakami na rozpalanym 

w tradycyjnym sposób ogniu. Po lunchu powrót 
do hotelu na kolację i nocleg. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przelot do Jayapury - stolicy Papui Zachod-
niej. Zobaczymy tu pomnik generała Douglasa 
McArthura na wzgórzu Gunung Ifar, gdzie do-
wódca aliantów w tej części Pacyfiku miał swoją 
główną kwaterę. Następnie odwiedzimy wioskę 
Sentani położoną malowniczo nad brzegiem je-
ziora. Po lunchu spacer po mieście - okazja do 
zobaczenia kolonialnych willi holenderskich oraz 
wizyty na miejscowych targowiskach. Kolacja 
i zakwaterowanie w hotelu w Jayapurze. (Trasa 
ok. 50 km + przelot wewnętrzny) 
 Dzień 7  Po śniadaniu przelot do Makasar na 
Celebesie. Jest to jedno z największych miast 
w  Indonezji i stolica południowego Celebesu, 
znana wcześniej jako Ujung Pandang. Zakwate-
rowanie w hotelu i czas wolny. Kolacja i nocleg 
w hotelu w Makasar. (Trasa: przelot wewnętrzny).
 Dzień 8  Śniadanie w hotelu, a potem wyjazd 
w kierunku Toraja. Po drodze postój w Pare Pare, 
gdzie przewidziany jest lunch, a potem dalsza 
podróż w głąb lądu i gór. Kolejny przystanek 

przewidziany jest w  Puncak Lakawang, ze 
względu na spektakularną panoramę krajo-
brazu. Późnym popołudniem przyjazd do To-
raja. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu 
w Toraja. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 9  Śniadanie w hotelu, a potem cało-
dzienna eksploracja okolicznych wzgórz. W pro-
gramie wizyta w Lemo, miejscu gdzie znajdują 
się tzw. „wiszące groby”, czyli komory grobowe 
wyrzeźbione w skale. Następnie przejazd do Lon-
da, miejsca ceremonialnego pochówku zmarłych. 
Dużą różnorodność grobów znajdziemy także 
w wiosce Kete Kesu. Miejsce to słynie również 
z tradycyjnej zabudowy, gdzie pośród pól ryżo-
wych znajdują się domy z wymyślnymi dachami. 
Podczas zwiedzania lunch. Powrót do Toraja, 
kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 10  Śniadanie w hotelu, a następnie 
kolejny pełny dzień zwiedzania okolic Toraja. 
Przejazd do Pallawa, wsi na niewielkim wzgó-
rzu, z zabudową w charakterystycznym stylu 
tongkonan (domy, stodoły i spichlerze). Kolejne 
miejsca na trasie zwiedzania to ośrodek tkac-
ki - Sa’dan, Marante oraz Nanggala, tradycyjne 
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– Zaginiona Dolina Baliem
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wioski, z kolejnymi przykładami lokalnej zabu-
dowy. W trakcie zwiedzania obiad serwowany 
w lokalnej restauracji. Powrót do Toraja, kolacja 
i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd do Makasar. Po drodze obiad 
w  Pare Pare. Następnie transfer na lotnisko 
w Makasar i przelot do Denpasar na Bali. Prze-
jazd do wybranego hotelu. (Trasa ok. 150 km + 
przelot wewnętrzny).
 Dzień 12-13  Po śniadaniu czas wolny na wy-
poczynek nad morzem. Możliwość korzystania 
z wycieczek opcjonalnych.
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu i czas wolny. 
Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do Pol-
ski samolotem rejsowym (z przesiadką). 
 Dzień 15  Przylot do Polski. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
W rejonie Papui Zachodniej zalecana jest profi-
laktyka antymalaryczna (leki doustne, dodatko-
wo polecamy zabranie repelentów ze środkiem 
DEET, ubrań zakrywających ciało, szczególnie 
wieczorem i w nocy oraz zakrytych butów).
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające 
standardowi ***/**** w ocenie organizatora, 
wyjątek! Dolina Baliem (**/***). Pokoje: 2- oso-
bowe, we wszystkich hotelach są wyposażone 
w łazienki z wc, klimatyzację i często TV. Pokój 
3- osobowy, to z reguły pokój 2 - osobowy z do-
stawką (dostawka na ogół w formie łóżka po-
lowego lub rozkładanej kanapy). Do dyspozycji 
gości: w hotelu restauracja i bar.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Indonezja - Bali” 
i w systermie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (z przesiadką) na trasie Warszawa 
- Denpasar - Warszawa, opłaty lotniskowe, za-
kwaterowanie w hotelach (12 rozpoczętych dób 
hotelowych), przelot lokalnymi liniami na trasach 
Denpasar-Wamena, Wamena-Jayapura, Jayapu-
ra-Makasar i Makasar-Denpasar, transfery klimaty-
zowanym autokarem lub mini busem, wyżywienie 
wg programu, opiekę polskiego pilota i miejsco-
wych przewodników, program turystyczny j. w. 
oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne 
itp.) w kwocie 270 USD/os. płatne pilotowi, 
opłata nie zawiera kosztu wycieczek fakulta-
tywnych podanych w programie, dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od 
daty powrotu. 
Wiza. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. (Uwaga! nie dotyczy posiadaczy 
paszportów tymczasowych - konieczność wyro-
bienia wizy przed wylotem we własnym zakresie). 
Klienci posługujący się innymi paszportami niż 
polskie zobowiązani są do uzyskania odpowied-
nich wiz we własnym zakresie. Wszelkie informa-
cje dotyczące procedur wizowych zamieszczone 
w ofercie odnoszą się do obywateli polskich.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 

i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

CENA OD

11830 zł

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

Kod imprezy: JPC

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 20.11 12099 21399

27.12 - 10.01 13899 24049

17.01 - 31.01 12320 21599

17.02 - 03.03 11830 21399

27.03 - 10.04 11830 21099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 11830 

Dopłata za pok. 1 os. od 1800 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 870 zł

Wina Holiday
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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Azja Indonezja, Singapur

W programie: Singapur • rezerwat orangutanów na Sumatrze • rejs po jeziorze Toba • imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur 

• wulkan Bromo o wschodzie słońca • pobyt na Bali • przeloty lokalne w cenie

Jawa, Bali i Sumatra – Wulkany i orangutany

 Dzień 1  Wylot samolotem rejsowym do Sin-
gapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 godziny 
przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina, War-
szawa - stanowisko Rainbow znajduje się w stre-
fie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą 
B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Lądowanie w Singapurze, odprawa 
paszportowa. Przylot do Singapuru, odprawa 
paszportowa i celna (Uwaga! Zwracamy uwagę 
na singapurskie regulacje celne!). Wieczorem 
(w miarę możliwości czasowych) dla chętnych 
przejazd metrem do hotelu Marina Bay Sands 
i wjazd na punkt widokowy na szczycie budynku, 
skąd rozciąga się wspaniały widok na całe miasto 
(cena ok. 45 USD). Nocleg w hotelu w Singapurze.

 Dzień 3  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i przelot na Sumatrę. Przejazd z Meda-
nu do Parapat. Po drodze zobaczymy plantacje 
palm oleistych i  kauczuku. Zatrzymamy się 
także w Pematang Siantar, jednym z większych 
miast północnej Sumatry, gdzie odwiedzimy 
buddyjską świątynię Vihara Avalokitesvara 
z ponad dwudziestometrowym posągiem bo-
gini miłosierdzia (największym tego typu po-
sągiem w Indonezji). W trakcie przejazdu lunch. 
Po przyjeździe do Parapat rejs łodzią na wyspę 
Samosir. Kolacja i nocleg w hotelu na wyspie. 
(Trasa ok. 180 km + przelot wewnętrzny).
 Dzień 4  Po śniadaniu całodzienny rejs ło-
dzią po jeziorze Toba. Zatrzymamy się w kilku 
okolicznych wioskach, gdzie będziemy mogli 
obserwować życie miejscowej ludności, zoba-
czyć ważne historycznie miejsca (m.in. sarko-
fag króla Sidabutara) i tradycyjną architekturę, 
a także obejrzeć ludowe tańce i zażyć kąpieli 
w spokojnych wodach jeziora. W czasie rejsu 
lunch. Następnie powrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i powrót łodzią do miejscowości Pa-
rapat oraz przejazd przez tereny zamieszkane 
przez ludy Batak. Po lunchu odwiedzimy Lingga, 
gdzie będziemy mogli podejrzeć tradycyjny styl 
życia grupy etnicznej Karo Batak, wodospad Si-
pisopiso oraz drewniany pałac Ruma Bolon 
w Pematang Purba (odrestaurowany i  funk-
cjonujący jako muzeum). W czasie zwiedzania 
lunch. Zakwaterowanie i nocleg w Berastagi. 
(Trasa ok. 200 km).
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu. Przejazd do 
Parku Narodowego Gunung Leuser, rezerwatu 

biosfery UNESCO. Po lunchu wybierzmy się do 
Bukit Lawang, gdzie odwiedzimy ośrodek opieki 
nad orangutanami zlokalizowany w pierwotnym 
lesie deszczowym. Spotkanie z przewodnikiem 
parku, a następnie umiarkowanie łatwy trek-
king w ślad za tropicielami zwierząt. Długość 
spaceru zależy od miejsca przebywania małp, 
a to zmienia się w ciągu dnia. Osobniki urato-
wane z niewoli można zwykle oglądać z bardzo 
bliska, natomiast zupełnie dzikie z odległości 
kilku metrów. W ciągu jednego spaceru może-
my spotkać czasem nawet kilka osobników, ale 
należy pamiętać, że małpy te poruszają się po-
jedynczo, a nie w grupach. Trasa prowadzi przez 
górzysty teren leśny, dlatego też radzimy zabrać 
wygodne, zakryte obuwie (najlepiej trekkingo-

we), ubranie zakrywające nogi i ramiona oraz 
repelent na owady. Przydadzą się także lornet-
ki. Władze parku narodowego mogą pobierać 
opłaty za fotografowanie i filmowanie na terenie 
rezerwatu. Późnym popołudniem zakwaterowa-
nie w hotelu w Bukit Lawang. Kolacja i nocleg 
w hotelu. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu przejazd do Medanu 
- centrum handlu, przemysłu naftowego i rolnic-
twa, zamieszkiwanego przez barwną mieszankę 
narodowości i mniejszości etnicznych. W czasie 
zwiedzania miasta zobaczymy m.in. Wielki Me-
czet, Pałac Sułtana zbudowany w tradycyjnym 
stylu malajskim oraz zabytkową wieżę ciśnień 
- symbol miasta. Po lunchu czas wolny. Nocleg 
w hotelu w Medanie. 
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Uwaga! Podczas zwiedzania meczetu i innych 
miejsc kultu obowiązuje skromny strój - zakryte 
kolana oraz ramiona. (Trasa przelot wewnętrzny).
 Dzień 8  Wczesne śniadanie i  wy-
kwaterowanie z hotelu. Transfer 
na lotnisko i przelot do Yogy-
akarty na Jawie. skąd udamy 
się na zwiedzanie Borobu-
dur, jednej z największych 
i  najlepiej zachowanych 
świątyń buddyjskich na 
świecie, wpisanej na listę 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Pochodząca z prze-
łomu VII i VIII w. n.e. świątynia 
była religijnym centrum buddyzmu na 
Jawie, a rangą jest porównywana z Angkor Wat 
w  Kambodży czy Bagan w  Birmie. W  miarę 
możliwości w drodze na nocleg do Yogyakarty 
zobaczymy jeszcze mniejszą świątynię Mendut. 
Po dotarciu do Yogyakarty transfer do hotelu 
nocleg. (Trasa ok. 90 km + przelot wewnętrzny)
 Dzień 9  Po śniadaniu wycieczka rikszami 
(zwanymi tu „becak”) do imponującego pała-
cu sułtanów Yogyakarty. Następnie udamy się 
do centrum srebrnego rękodzieła w Kotagede 
i warsztatów produkujących batiki i wyroby ze 
skóry. Po lunchu udamy się do Prambanan, naj-
większego i najbardziej imponującego komplek-
su świątyń hinduistycznych w Indonezji. Składa 
się on z ponad 50 świątyń, z których największa, 
Loro Jongrang jest pokryta płaskorzeźbą przed-
stawiającą epizody z Ramayany. Późnym popo-
łudniem powrót do Yogyakarty na nocleg. Dla 
chętnych wieczorem wyjazd na przedstawienie 
oparte o Ramayanę, tradycyjny epos sanskrycki 
(za dopłatą ok. 45 USD/os.). (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu transfer na dworzec 
kolejowy. Stąd udamy się pociągiem do Mo-
jokerto, a dalej autokarem do wioski Tosari. 
Po drodze zjemy lunch oraz zatrzymamy się 
w  porcie Pasuruan, gdzie zobaczyć można 
tradycyjne indonezyjskie okręty żaglowe typu 
phinisi. Zakwaterowanie w Bromo Cottage lub 
w Malangu. Uwaga: przyjazd do hotelu bardzo 
późnym wieczorem. (Trasa ok. 350 km)
 Dzień 11  Nad ranem wyruszamy jeepami 
na wschód słońca na górę Penanjakan (2770 m 
n.p.m.), skąd przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych rozciąga się doskonały widok 
na wulkan Bromo i okolicę (należy zabrać ciepłą 
odzież). Następnie przejdziemy równinę wokół 
krateru, zwaną Morzem Piasku i  wejdziemy 
po 245 schodkach do samej krawędzi krateru 
wulkanu Bromo. Powrót do hotelu na śniada-
nie i krótki odpoczynek. Następnie przejazd do 

Surabaya, jednego z największych miast Indo-
nezji, transfer na lotnisko i przelot do Denpasar 
na Bali. Przejazd do wybranego hotelu. (Trasa 

ok. 630 km).
 Dzień 12-13  Po śniadaniu czas 

wolny na wypoczynek nad 
morzem. Możliwość skorzy-

stania z wycieczki fakulta-
tywnej po wyspie (płatna 
dodatkowo).
 Dzień 14  Po wczesnym 

śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotni-

sko. Przelot do Singapuru. Na 
początek zaproponujemy Państwu 

przejazd przez starą dzielnicę kolonialną, 
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne 
miasta położone w centrum dzielnicy bizneso-
wej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu 
Najwyższego i  Ratusza - łączące klasyczną 
architekturę kolonialną z  nowoczesnością 
drapaczy chmur. Udamy się też do Świątyni 
Zęba Buddy, monumentalnej budowli zapro-
jektowanej w stylu inspirowanym architekturą 
z okresu dynastii Tang. Następnie udamy się 
do Ogrodów Orchidei, gdzie można będzie 
podziwiać ok. 20 tys. kwiatów orchidei różnych 
odmian. Na zakończenie zwiedzania Singapuru 
odwiedzą Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie 
sprzedawcy sari, przypraw i wróżbici tworzą 
niepowtarzalną atmosferę przypominającą 
miasta indyjskie. Późnym wieczorem transfer na 
lotnisko i wylot do Polski samolotem rejsowym 
(bez przesiadki).
 Dzień 15  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele dobrej klasy,odpo-
wiadające standardowi ***/**** w ocenie orga-
nizatora. wyjątek! Bromo Cottage, Bukit Lawang 
i Samosir (**). Pokoje: we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i klimatyzację, 
a często w TV i często mini bar (dodatkowo 
płatny). Do dyspozycji gości: w hotelu restau-
racja i bar.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Indonezja - Bali” 
i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (bez przesiadki) na trasie 
Warszawa - Singapur - Warszawa, przeloty 
lokalnymi liniami na trasach Singapur-Medan, 
Medan-Yogyakarta, Surabaya-Denpasar oraz 
Denpasar-Singapur, opłaty lotniskowe, zakwa-

terowanie w hotelach (12 rozpoczętych dób ho-
telowych), transfery pociągami oraz klimatyzo-
wanym autokarem wg programu, wyżywienie 
jak w programie, obsługę polskiego przedsta-
wiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, 
opiekę polskiego pilota podczas zwiedzania, 
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie 
TU Europa (wariant standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp.) 
w kwocie ok. 310 USD/os płatne pilotowi, opła-
ta nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki oraz napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być biometryczny, ważny min. 
6 miesięcy od daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. (Uwaga! Nie dotyczy posiada-
czy paszportów tymczasowych - konieczność 
wyrobienia wizy przed wylotem we własnym 
zakresie).
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. - kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Przepisy celne. Zwracamy uwagę na ostrzejsze 
niż zazwyczaj przepisy celne obowiązujące tury-

stów wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe 
informacje w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Limit bagażu głównego na przelocie we-
wnętrznym to 20 kg.

CENA OD

8770 zł

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

Kod imprezy: SJB

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

07.11 - 21.11 9199 16199

21.11 - 05.12 8870 15999

05.12 - 19.12 8770 15999

07.01 - 21.01 9099 16199

23.01 - 06.02 9299 16370

04.02 - 18.02 9099 16199

18.02 - 04.03 8870 15999

06.03 - 20.03 8870 15999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8870 

Dopłata za pok. 1 os. od 1729 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 870 zł

Wina Holiday
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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Azja Singapur, Australia, Indonezja

W programie: nowoczesne Melbourne i parada pingwinów na Wyspie Phillipa • Ayers Rock - Uluru - święta góra Aborygenów • Sydney - opera 
i most portowy • Park Narodowy Blue Mountains z Three Sisters • Cairns - wielka rafa koralowa i las deszczowy • wypoczynek na Bali 

• przeloty lokalne w cenie

Singapur, Australia i Bali – Do góry nogami

 Dzień 1  Zbiórka na 3 godziny przed wylotem 
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stano-
wisko 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. 
Wylot samolotem rejsowym do Singapuru (bez 
przesiadki). 
 Dzień 2  Lądowanie w Singapurze, odprawa 
paszportowa. Przylot do Singapuru, odprawa 
paszportowa i celna (Uwaga! Zwracamy uwagę 
na singapurskie regulacje celne!). Wieczorem (w 
miarę możliwości czasowych) dla chętnych prze-
jazd metrem do hotelu Marina Bay Sands i wjazd 
na punkt widokowy na szczycie budynku, skąd 
rozciąga się wspaniały widok na całe miasto (cena 
ok. 45 USD/os.). Nocleg w hotelu w Singapurze.
 Dzień 3  Po śniadaniu czas wolny. Transfer 
na lotnisko i przelot do Melbourne w godzinach 
popołudniowych lub wieczornych. 
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Melbourne - stolicy stanu Victoria i  drugiego 
największego miasta Australii, gdzie będziemy 
podziwiać mieszankę tradycyjnej kolonialnej 

architektury wiktoriańskiej z nowoczesnością. 
W programie m. in. spacer po ogrodach Royal 
Botanic Gardens, wizyta w Katedrze Św. Pawła 
i na targu Queen Victoria Market, spacer po za-
ułkach XIX-wiecznego pasażu handlowego The 
Block Arcade oraz postój przy słynnych kortach 
Australian Open. Po południu przejazd na wyspę 
Phillip znaną z parady pingwinów. Każdego dnia 
o zachodzie słońca stada pingwinów powracają 
z morza do swoich norek na plaży, będziemy mogli 
obserwować to niezapomniane przedstawienie. 
Powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 290 km).
 Dzień 5  Śniadanie, wykwaterowanie i wy-
jazd na lotnisko. Przelot do Alice Springs - 
30 tys. metropolii w środku Australii. Po przylo-
cie przejazd do lokalnego Muzeum Lotnictwa na 
terenie dawnego portu lotniczego, a następnie 
do „School of Air” specjalnej szkoły, gdzie dzięki 
nowoczesnej technice można uczyć dzieci odda-
lone ponad 2 tys. km od nauczyciela! Następnie 
pojedziemy poza miasto do grobu Johna Flynna 
- twórcy idei „latających doktorów” oraz do roz-
padliny skalnej Simson’s Gap - gdzie przy odro-
binie szczęścia dojrzymy żyjące tu małe kangury 

wallabie. Na koniec zwiedzania wjazd na punkt 
widokowy ponad miastem - wzgórze Anzac. 
Czas wolny na deptaku Todda. Zakwaterowanie 
i nocleg w Alice Springs. (Trasa ok. 20 km)
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd do Alice Springs. Odwiedzimy starą 
stację telegrafu, będącą miejscem narodzin mia-
sta oraz stację „latających doktorów”, gdzie zapo-
znamy się z unikalnymi rozwiązaniami świadcze-
nia usług medycznych na obszarze wielokrotnie 
przekraczającym obszar Polski. Następnie czeka 
nas kilkugodzinny przejazd przez interior do 
Kings Canyon drogą łączącą Darwin z Adelajdą, 
prowadzącą przez środek Australii. Będzie to 
okazja do spotkania rdzennych mieszkańców, 
żyjących tutaj w odizolowaniu od „złego” świata. 
Po południu dojazd do Kings Canyon i 4 godz. 
spacer krawędzią kanionu w Parku Narodowym 
Watarrka do rajskiego ogrodu i  imponujących 
skał świadczących o tym, że „czerwony środek 
Australii” był kiedyś dnem morskim (w przypad-
ku wysokiej temperatury - spacer możliwy wcze-
snym rankiem kolejnego dnia). Nocleg w bazie 
turystycznej w Kings Canyon. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd 
do Ayers Rock - „czerwonego centrum Australii”. 
Po drodze zobaczymy tzw. „zapomniany cud” - 
monolit Mt Conner. Po dojeździe do Yulara uda-
my się do miejsca zwanego Olgas lub w języku 
aborygeńskim Kata Tjuta, czyli “wiele głów”. Jest 
to zespół 36 monolitów skalnych, zlepieńców 
i piaskowców wznoszących się kilkadziesiąt me-
trów ponad równinę - jedno ze świętych miejsc 
Aborygenów. Przespacerujemy się wąwozem 
Walpa na zachód słońca nad Uluru. Nocleg w ba-
zie turystycznej w okolicach Ayers Rock. Czas na 
odpoczynek i nocleg. (Trasa ok. 350 km).

 Dzień 8  Wczesna pobudka i  wyjazd ok. 
5:00 rano (bez śniadania) na wschód słońca 
nad Uluru. Przejazd w kierunku Ayers Rock - za-
trzymamy się u podnóża góry Uluru, która jest 
jedną z najbardziej znanych atrakcji przyrodni-
czo-geologicznych Australii. Uluru jest jednym 
z największych monolitów skalnych na świecie: 
długość ok. 3  km, szerokość 2,5 km, obwód 
9,4 km. Wznosi się 348 m ponad płaską, piasz-
czystą równinę i “wrasta” 6 km w głąb ziemi! Ten 
dziwny twór zbudowany jest ze skały osadowej 
- arkozy o charakterystycznej czerwonej barwie. 
Spacer u podnóża skały, gdzie odnaleźć można 
aborygeńskie rysunki naskalne. Wizyta w Cen-
trum Kultury Aborygeńskiej. Powrót do bazy 
turystycznej na śniadanie, a następnie przejazd 
na lotnisko i przelot do Sydney. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicy Sydney. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu całodzienna wędrów-
ka po Sydney: spacer do Hyde Parku, wizyta 
w  Katedrze NMP, pomnik korpusów ANZAC. 
W  planie zwiedzania także: QVB - lokalny 
„Harrods”, a przy nim pomnik Królowej Wik-
torii, Ratusz i Katedra Anglikańska. Kolejnym 
punktem będzie dzielnica portowa zbudowana 
z okazji olimpiady - Darling Harbour. Wjedzie-
my na wieżę widokową Westfield Tower, skąd 
z 250 m będziemy podziwiać panoramę miasta 
(koszt ok. 29 AUD/os.). Następnie przejdziemy 
najstarszą ulicą Sydney, Macquarie Street, po 
drodze zobaczymy m.in. Parliament House, 
Sydney Hospital, NSW Library. Dzień zakoń-
czymy w Cirqular Quay w pobliżu Opera House 
i  Harbour Bridge - majestatycznego mostu 
w centrum miasta, wizytówki Sydney. Przejaz-
dy komunikacją miejską (dodatkowo płatne). 
Nocleg w okolicach Sydney. (Trasa ok. 10 km).
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Azja Singapur, Australia, Indonezja

 Dzień 10  Po śniadaniu wyruszymy w oko-
lice Sydney do Parku Olimpijskiego, będącego 
areną zmagań sportowców w 2000 r. Następ-
nie odwiedzimy lokalny park flory i  fauny, 
gdzie można spotkać symbole kraju: kangury, 
koala i  itp. Dzień zakończymy w  bajecznym 
Parku Narodowym Blue Mountains z dolina-
mi, wodospadami i skalistymi urwiskami oraz 
główną atrakcją regionu - formacją 
skalną Three Sisters. Wieczorem 
powrót w  okolice Sydney 
i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 11  Spacer przez 
ogród botaniczny do Cir-
cular Quay skąd popły-
niemy w rejs statkiem po 
zatoce Botany Bay do Manly 
- dzielnicy Sydney położonej 
nad otwartym oceanem z piękną 
plażą i historyczną zabudową. Zoba-
czymy miasto rozlokowane nad wieloma zato-
kami z perspektywy morskiej. Relaksująca kąpiel 
w oceanie i odpoczynek na plaży. Wczesnym 
popołudniem powrót do centrum Sydney i czas 
wolny. Polecamy np. wizytę w Akwarium w Dar-
ling Harbour, Muzeum Australii lub wejście na 
szczyt Mostu Portowego! Wieczorem przejazd na 
lotnisko i przelot do Cairns w stanie Queensland 
- miasta położonego na północnym wschodzie 
kontynentu, gdzie tropikalny klimat i najbogatsza 
na świecie Wielka Rafa Koralowa, pozwolą nam 
na ekscytujący odpoczynek. Zakwaterowanie 
w hotelu, wieczorem spacer po ulicach Cairns. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu czas wolny lub moż-
liwość uczestniczenia w wycieczkach fakulta-
tywnych. Całodniowa wycieczka na Wielką Rafę 
Koralową (dodatkowo płatna, ok. 195 AUD/os.) 
zaliczaną do największych cudów świata! Stano-
wi atrakcję turystyczną Australii nr 1. Będziemy 
pływać łodzią wśród mnóstwa kolorowych rybek 
i formacji koralowych, można tu spotkać także 
żółwie morskie. Możliwość nurkowania z butlą 
lub rurką i maską (sprzęt do nurkowania do wy-
pożyczenia na statku za dodatkową opłatą, do 
snorklingu bez opłaty). Podczas rejsu lunch na 
pokładzie statku. Proponujemy również wyjazd 
na Green Island i możliwość odpoczynku na 
piaszczystej plaży wyspy koralowej (w pakiecie 
z lunchem i rejsem łodzią ze szklanym dnem lub 
sprzętem do snorklingu - opłata ok. 146 AUD/
os.) oraz wyjazd miejskim autobusem poza mia-
sto na plażę (ok. 20 AUD/os.). Powrót do hotelu 
w Cairns późnym popołudniem, nocleg.
 Dzień 13  Po śniadaniu, czas wolny na pla-
żowanie w Cairns, a dla chętnych całodzienna 
wycieczka do Lasu Deszczowego w  okolice 
Cairns (dodatkowo płatna, ok. 183 AUD/os.). 
Dzień rozpoczniemy w centrum kultury abory-
geńskiej Tjapukai, gdzie można będzie poznać 
historie i kulturę rdzennych Australijczyków, 
pokaz tańców, jedzenia i leków z buszu, a na 
koniec możliwość rzutu oszczepem i bumeran-
giem. Następnie przejazd do Kurandy - dawnej 
osady górniczej, z zachowaną do dziś orygi-
nalną zabudową, a także mnóstwem atrakcji, 
jak również sklepami i bazarem z pamiątkami. 
Dostaniemy się tam najdłuższą na świecie ko-
lejką linową (Skyrail). Po drodze przystanki na 
spacer po Lesie Deszczowym oraz obserwację 
wodospadów Barron Falls. Powrót do Cairns 
późnym popołudniem, historycznym pocią-
giem (Kuranda Scenic Railway), który jeździ 
po trasie zawieszonej na półce skalnej, skąd 
oglądać będziemy Las Deszczowy i plantacje 
trzciny cukrowej. (Trasa ok. 40 km+przelot). 

Wieczorem powrót do Cairns i przejazd na lot-
nisko. Przelot do Denpasar na Bali. Przejazd do 
wybranego hotelu. 
 Dzień 14  Po śniadaniu czas wolny na plażo-
wanie lub dla chętnych wycieczka fakultatywna 
po wyspie (za dopłatą ok. 57 USD). Odwiedzi-
my wioski rękodzielnicze, gdzie produkuje się 
wyroby ze złota, srebra, drewna oraz tkaniny, 

a także Jaskinię Słonia, hinduistycz-
ne miejsce medytacji i świątynię 

Tirta Empul ze świętym źró-
dłem. Po drodze zatrzy-
mamy się aby obejrzeć 
panoramę aktywnego 
wulkanu i  jeziora Batur. 
Lunch w lokalnej restaura-

cji z niezwykłym widokiem, 
ze względu na położenie na 

krawędzi krateru Batur (wliczo-
ny w cenę wycieczki fakultatywnej). 

W drodze powrotnej zobaczymy malownicze 
pola ryżowe i  drzewa palmowe. Zwiedzimy 
również Gunung Kawi Sebatu Temple, co ozna-
cza świątynię wyrzeźbioną w skale. Powrót do 
hotelu. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 15  Śniadanie. Czas wolny lub dla 
chętnych (za opłatą ok. 47 USD/os.) wyjazd do 
pobliskiej wioski na charakterystyczne dla Bali 
przedstawienie taneczne Kecak (zwane „mał-
pim tańcem”) z motywami z eposu Ramayana.
 Dzień 16  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot 
do Singapuru. Na początek zaproponujemy 
Państwu przejazd przez starą dzielnicę kolo-
nialną, gdzie zobaczymy Padang - tereny re-
kreacyjne miasta położone w centrum dzielnicy 
biznesowej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, 
Sądu Najwyższego i Ratusza - łączące klasycz-
ną architekturę kolonialną z nowoczesnością 
drapaczy chmur. Udamy się też do Świątyni 
Zęba Buddy, monumentalnej budowli zapro-
jektowanej w stylu inspirowanym architekturą 
z okresu dynastii Tang. Następnie udamy się 
do Ogrodów Orchidei, gdzie można będzie 
podziwiać ok. 20 tys. kwiatów orchidei różnych 
odmian. Na zakończenie zwiedzania Singapuru 
odwiedzą Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie 
sprzedawcy sari, przypraw i wróżbici tworzą 
niepowtarzalną atmosferę przypominającą 
miasta indyjskie. Późnym wieczorem transfer na 
lotnisko i wylot do Polski samolotem rejsowym 
(bez przesiadki).
 Dzień 17  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
- Klienci posługujący się innymi paszportami 
niż polskie zobowiązani są do uzyskania odpo-
wiednich wiz we własnym zakresie. Wszelkie 
informacje dotyczące procedur wizowych za-
mieszczone w ofercie odnoszą się do obywateli 
polskich.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia 
świeżej żywności na terytorium Australii.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające 
standardowi *** w  ocenie organizatora. Po-
koje: 2-osobowe (możliwość dostawki), we 
wszystkich hotelach są wyposażone w łazienki 
z wc, klimatyzację i TV. Uwaga: baza turystycz-
na w Yulara (1 nocleg) - skromne pokoje 2-os 
z łazienkami w pokoju, Kings Rock Station (1 
nocleg) - skromne pokoje 2-os z łazienkami na 
zewnątrz.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w sekcji „Wypoczynek Indonezja - Bali” 
i w systermie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa-Singapur-
-Warszawa (bez przesiadki), przeloty lokalnymi 
liniami na trasach Singapur-Melbourne, Melbour-
ne-Alice Springs, Ayers Rock-Sydney, Sydney-Ca-
irns, Cairns-Denpasar, Denpasar-Singapur, opłaty 
lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (14 roz-
poczętych dób hotelowych), transfery klimatyzo-
wanym autokarem wg programu, wyżywienie jak 
w programie, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, program 
turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wariant standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne itp.) 
w kwocie ok. 440 USD/os. płatne pilotowi, opła-
ta nie zawiera kosztu wycieczek fakultatywnych 
podanych w programie, przejazdów komunikacją 
miejską, wizy do Australii, dodatkowych posiłków 
podczas wycieczki oraz napojów do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Australii (eVisitor). Dla obywateli UE 
wiza jest bezpłatna. Oferujemy możliwość wizo-
wania za pośrednictwem Rainbow. O szczegóły 
zapytaj swojego opiekuna wycieczki lub agenta 
u którego dokonywałeś rezerwację.
Wiza do Indonezji. Zniesiono obowiązek wi-
zowania dla obywateli polskich (Uwaga! nie 
dotyczy posiadaczy paszportów tymczasowych 
- konieczność wyrobienia wizy przed wylotem 
we własnym zakresie).
Do Azji zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 

oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

CENA OD

19620 zł

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

Kod imprezy: JAU

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

11.11 - 27.11 19920 34449

06.01 - 22.01 20070 34870

27.01 - 12.02 20270 34870

17.02 - 05.03 19620 34449

Cena za os. dorosłą na dost. już od 19620 

Dopłata za pok. 1 os. od 3779 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 870 zł

Wina Holiday
***

od 349 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za wypo-
czynek w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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Azja Singapur i Malezja

W programie: Singapur • Kuala Lumpur • fascynujący pierwotny las deszczowy w Taman Negara • tygiel kulturowy Malakki • Góry Camerona 
- piekne krajobrazy i plantacje herbaty • wypoczynek na Bali • przeloty lokalne w cenie

Singapur i Malezja 
– Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Bali

 Dzień 1  Wylot samolotem rejsowym do Sin-
gapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 godziny 
przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina, War-
szawa - stanowisko Rainbow znajduje się w stre-
fie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą 
B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Singapuru, odprawa 
paszportowa i celna (UWAGA! Zwracamy uwa-
gę na singapurskie regulacje celne!). Następnie 
transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie 
i  odpoczynek po podróży. Nocleg w  hotelu 
w Singapurze.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Singapuru. Na początek zaproponujemy Państwu 
przejazd przez starą dzielnicę kolonialną, gdzie 
zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne miasta 
położone w centrum dzielnicy biznesowej, Klub 
Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu Najwyższego 

i Ratusza - łączące klasyczną architekturę kolo-
nialną z nowoczesnością drapaczy chmur. Udamy 
się też do Świątyni Zęba Buddy, monumentalnej 
budowli zaprojektowanej w stylu inspirowanym 
architekturą z okresu dynastii Tang. Następnie 
udamy się do Ogrodów Orchidei, gdzie można 
będzie podziwiać ok. 20 tys. kwiatów orchidei 
różnych odmian. Na zakończenie zwiedzania Sin-
gapuru odwiedzą Państwo dzielnicę Małe Indie, 
gdzie sprzedawcy sari, przypraw i wróżbici two-
rzą niepowtarzalną atmosferę przypominającą 
miasta indyjskie. Wieczorem (w miarę możliwości 
czasowych) dla chętnych przejazd metrem do ho-
telu Marina Bay Sands i wjazd na punkt widokowy 
na szczycie budynku, skąd rozciąga się wspaniały 
widok na całe miasto (cena ok. 45 USD/os.). Noc-
leg w Singapurze. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd w kierunku Malakki. Po drodze 

przekroczymy granicę singapursko - malezyj-
ską (zmiana autokaru). W Malacce Odwiedzi-
my m.in. Muzeum Baba & Nyonya poświęcone 
kulturze Peranakan, świątynię Cheng Hoon 
Teng - najstarszą chińska świątynię w mieście, 
meczet Kampung Kling z niezwykłym dachem 
w kształcie piramidy, ulicę Jonker oraz „Czer-
wony Skwer” z ratuszem z czasów panowania 
holenderskiego (Stadhuys). Następnie zoba-
czymy Porta de Santiago - bramę pozostałą 
po szesnastowiecznej fortecy portugalskiej. Po 
drodze obejrzymy jeszcze replikę Flor de la Mar 
- portugalskiego statku, który zatonął w tym 
rejonie na początku XVI wieku wraz z cennym 
ładunkiem złota. Na zakończenie wejdziemy na 
Wzgórze Świętego Pawła, skąd rozpościera się 
panorama okolicy. Dodatkową atrakcją podczas 
zwiedzania będzie przejazd kolorowymi riksza-
mi. W trakcie zwiedzania lunch w lokalnej re-

stauracji. Nocleg w hotelu w okolicach Malakki. 
(Trasa ok. 330 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  Malakki 
w  kierunku Kuala Lumpur. Po drodze zoba-
czymy nowe centrum administracyjne Malezji 
- miasto Putrajaya. Jest to nowoczesne, wręcz 
futurystyczne miasto założone w latach 90-tych 
zgodnie z planami przeniesienia siedziby rządu 
z Kuala Lumpur. W trakcie zwiedzania lunch. 
Następnie przejazd do Kuala Lumpur i zakwa-
terowanie w hotelu. (Trasa ok. 160 km).
Dla chętnych kolacja z programem artystycznym 
płatna dodatkowo ok. 55 USD/os.
 Dzień 6  Śniadanie w hotelu, a następnie 
zwiedzanie Kuala Lumpur. Poznawanie stolicy 
Malezji rozpoczniemy przejazdem na Plac Nie-
podległości, gdzie odwiedzimy Galerię KL i zo-
baczymy z zewnątrz miedzy innymi budynek 
Sultana Adbula Samada. Ten charakterystyczny 
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gmach mieścił niegdyś urzędy administracji ko-
lonialnej. Zobaczymy też z zewnątrz Pałac Kró-
lewski i postmodernistyczny Meczet Narodowy 
oraz hinduską świątynię Sri Maha Mariamman. 
Udamy się też do fabryki batiku, gdzie będzie 
możliwość poznania tej unikatowej malajskiej 
metody barwienia tkanin i nabycia wyrobów 
z batiku. Po południu przejedziemy do jaskiń 
Batu, które są miejscem kultu hinduistyczne-
go. Można tu podziwiać wapienne formacje 
i obserwować wiernych w trakcie modlitw. Na 
zakończenie odwiedzimy najbardziej rozpozna-
walny drapacz chmur w Kuala Lumpur - Petro-
nas Twin Towers, bliźniacze wieże mieszczące 
centrum handlowo biznesowe (wjazd na górę 
w cenie wycieczki). W trakcie zwiedzania obiad. 
Powrót do hotelu na nocleg. 
 Dzień 7  Wczesne śniadanie, a następnie po-
dróż w głąb półwyspu w kierunku Parku Naro-

dowego Taman Negara. Po drodze odwiedzimy 
ośrodek opieki dla słoni i zatrzymamy się na 
obiad. Wieczorem, już po przyjeździe do Taman 
Negara, weźmiemy udział w  ok. godzinnym 
spacerze po dżungli, który będzie dodatkową 
okazją do obserwowania przyrody parku (m.in. 
budzących się nocą owadów). Nocleg i kolacja 
w hotelu na terenie Parku. (Trasa ok. 220 km). 
Uwaga! Na wycieczkę po Taman Negara zaleca-
my przewiewne ubranie (długie spodnie i długie 
rękawy), sportowe buty, środek chroniący przed 
ukąszeniami oraz latarkę.
 Dzień 8  Po śniadaniu czeka nas wyprawa 
trekkingowa do wzgórza Teresek, skąd przy 
bezchmurnym niebie można będzie dojrzeć od-
ległą Górę Tahan. Po drodze lokalny przewodnik 
zapozna nas z ciekawostkami i atrakcjami parku. 
Po obiedzie udamy się łodzią do Lata Berkoh, 
gdzie zobaczymy malownicze kaskady na rze-

ce i utworzony przez nie basen, gdzie odważni 
będą mogli spróbować kąpieli. Nocleg i kolacja 
w hotelu na terenie parku. 
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu wyruszy-
my na około dwugodzinny rejs łodzią po Parku 
Narodowym Taman Negara. Trasa rejsu wiedzie 
przez bujne lasy deszczowe. Przy odrobinie 
szczęścia być może uda nam się zobaczyć ży-
jące tu zwierzęta: np.dzikie bawoły. Następnie 
autokar zabierze nas w dalszą drogę w kierun-
ku Gór Camerona, najwyżej położonego regio-
nu Malezji (wzniesienia do 1500 m.n.p.m.). Po 
drodze zatrzymamy się na obiad. Nazwę swą 
góry te zawdzięczają badaczowi Williamowi 
Cameronowi, który był twórcą pierwszej mapy 
tego terenu, a jego badania przyczyniły się do 
rozwoju rolnictwa. Odwiedzimy jedną z plantacji 
i fabryk herbaty (będzie również okazja do de-
gustacji) oraz lokalny targ owocowo-warzywny, 
gdzie będzie można skosztować miejscowych 
smakołyków. Udamy się również do pobliskiej 
farmy motyli z licznymi owadami, patyczakami 
i skorpionami. Nocleg w hotelu hotelu na terenie 
Gór Camerona. (Trasa ok. 100 km). 
Uwaga! Wieczorami temperatura może spaść 
do ok. 15°C więc radzimy zabrać nieco cieplejszą 
odzież.
 Dzień 10  Po śniadaniu z  Gór Camerona 
przejedziemy do Kuala Lumpur, skąd wylecimy 
na Bali. Zakwaterowanie i nocleg w wybranym 
hotelu wypoczynkowym.
 Dzień 11-13  Po śniadaniu czas wolny na wy-
poczynek nad morzem. Możliwość korzystania 
z wycieczek opcjonalnych: wycieczka po wyspie 
Bali (ok. 50 USD/os.), wycieczka do górskiej 
miejscowości Beratan (ok. 50 USD/os.), trady-
cyjne przedstawienie taneczne Kecak zwane 
„małpim tańcem” (ok. 40 USD/os.).
 Dzień 14  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Sin-
gapuru. Następnie wylot do Polski. Aktualne 
rozkłady na stronie r.pl/rozklady.
 Dzień 15  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Radzimy zabrać ze sobą preparat na komary 
oraz zakryte buty. Jeden nocleg spędzamy bez 
dostępu do bagaży głównych, dlatego radzimy 
zabrać ze sobą torbę podręczną na najpotrzeb-
niejsze rzeczy.
HOTELE
Część objazdowa. Hotele odpowiadające stan-
dardowi ***/**** w ocenie organizatora. Pokoje: 
2- osobowe (możliwość dostawki), we wszystkich 
hotelach są wyposażone w łazienki z wc, klima-
tyzację i TV. Pokój 3- osobowy, to z reguły pokój 
2 - osobowy z dostawką (dostawka na ogół w for-
mie łóżka polowego lub rozkładanej kanapy). Do 
dyspozycji gości: w hotelu restauracja i bar.
Część pobytowa. Hotele: opisy poszczególnych 
hoteli w  katalogu „Wypoczynek Indonezja - 
Bali” i w systermie rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samo-
lotem rejsowym (bez przesiadki) na trasie 
Warszawa - Singapur - Warszawa, opłaty lot-
niskowe, zakwaterowanie w hotelach (12 roz-
poczętych dób hotelowych), przelot lokalnymi 
liniami na trasach Kuala Lumpur-Denpasar 
i Denpasar-Singapur, transfery klimatyzowanym 
autokarem, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j. w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 

(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne 
itp.) w kwocie ok. 200 USD/os. płatne pilotowi, 
opłata nie zawiera kosztu wycieczek fakulta-
tywnych podanych w programie, dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki oraz napoi do po-
siłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być biometryczny i ważny min. 
6 miesięcy od daty powrotu.
Wizy. Zniesiono obowiązek wizowania dla oby-
wateli polskich. 
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. - kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Przepisy celne. Zwracamy uwagę na ostrzejsze 
niż zazwyczaj przepisy celne obowiązujące tury-
stów wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe 
informacje w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Limit bagażu głównego na przelotach we-
wnętrznych to 20 kg bagażu głównego i 5 kg 
bagażu podręcznego.

CENA OD

7720 zł

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

Takie kontrasty tylko tutaj. Z jednej 
strony nowoczesne budynki uporząd-
kowanego Singapuru, z drugiej 
bardzo zielona Malezja i wreszcie 
niezwykle uduchowiona wyspa Bali.

Kod imprezy: SMJ

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 19.11 8120 14399

14.11 - 28.11 7920 14230

26.11 - 10.12 7720 14070

04.01 - 18.01 7920 14230

16.01 - 30.01 8120 14399

25.01 - 08.02 8020 14399

08.02 - 22.02 7920 14230

15.02 - 01.03 7920 14230

27.02 - 13.03 7720 14070

13.03 - 27.03 7720 14070

Cena za os. dorosłą na dost. już od 7720 

Dopłata za pok. 1 os. od 1200 

Melia Bali The Garden 
Villas *****

od 1149 zł

Wina Holiday
***

od 470 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

więcej na: R.pl
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W programie: Singapur • Kuala Lumpur • fascynujący pierwotny las deszczowy w Taman Negara • tygiel kulturowy Malakki • Góry Camerona 
- piekne krajobrazy i plantacje herbaty • wypoczynek na Wyspie Langkawi • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Wylot samolotem rejsowym do Sin-
gapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 godziny 
przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina, War-
szawa - stanowisko Rainbow znajduje się w stre-
fie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą 
B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Singapuru, odprawa 
paszportowa i celna (UWAGA! Zwracamy uwa-
gę na singapurskie regulacje celne!). Następnie 
transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie 
i  odpoczynek po podróży. Nocleg w  hotelu 
w Singapurze.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Singapuru. Na początek zaproponujemy Pań-
stwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną, 
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne 
miasta położone w centrum dzielnicy bizneso-
wej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu 
Najwyższego i  Ratusza - łączące klasyczną 
architekturę kolonialną z nowoczesnością dra-
paczy chmur. Udamy się też do Świątyni Zęba 
Buddy, monumentalnej budowli zaprojektowa-
nej w stylu inspirowanym architekturą z okresu 
dynastii Tang. Następnie udamy się do Ogrodów 

Orchidei, gdzie można będzie podziwiać ok. 
20 tys. kwiatów orchidei różnych odmian. Na 
zakończenie zwiedzania Singapuru odwiedzą 
Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie sprzedawcy 
sari, przypraw i wróżbici tworzą niepowtarzal-
ną atmosferę przypominającą miasta indyjskie. 
Wieczorem (w miarę możliwości czasowych) dla 
chętnych przejazd metrem do hote-
lu Marina Bay Sands i wjazd na 
punkt widokowy na szczycie 
budynku, skąd rozciąga się 
wspaniały widok na całe 
miasto (cena ok. 45 USD). 
Nocleg w  Singapurze. 
(Trasa ok. 30 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu 
wykwaterowanie z  hotelu 
i przejazd w kierunku Malakki. 
Po drodze przekroczymy granicę 
singapursko - malezyjską (zmiana autokaru). 
W Malacce Odwiedzimy m.in. Muzeum Baba & 
Nyonya poświęcone kulturze Peranakan, świą-
tynię Cheng Hoon Teng - najstarszą chińska 
świątynię w mieście, meczet Kampung Kling 
z niezwykłym dachem w kształcie piramidy, 

ulicę Jonker oraz „Czerwony Skwer” z  ra-
tuszem z czasów panowania holenderskiego 
(Stadhuys). Następnie zobaczymy Porta de 
Santiago - bramę pozostałą po szesnastowiecz-
nej fortecy portugalskiej. Po drodze obejrzymy 
jeszcze replikę Flor de la Mar - portugalskiego 
statku, który zatonął w tym rejonie na początku 

XVI wieku wraz z cennym ładunkiem 
złota. Na zakończenie wejdzie-

my na Wzgórze Świętego 
Pawła, skąd rozpościera 
się panorama okolicy. Do-
datkową atrakcją podczas 
zwiedzania będzie prze-
jazd kolorowymi rikszami. 

W trakcie zwiedzania lunch 
w lokalnej restauracji. Nocleg 

w hotelu w okolicach Malakki. 
(Trasa ok. 330 km).

 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  Malakki 
w  kierunku Kuala Lumpur. Po drodze zoba-
czymy nowe centrum administracyjne Malezji 
- miasto Putrajaya. Jest to nowoczesne, wręcz 
futurystyczne miasto założone w latach 90-tych 
zgodnie z planami przeniesienia siedziby rządu 
z Kuala Lumpur. W trakcie zwiedzania lunch. 
Następnie przejazd do Kuala Lumpur i zakwa-
terowanie w hotelu. (Trasa ok. 160 km). 
Dla chętnych kolacja z programem artystycz-
nym płatna dodatkowo ok.55 USD/os.
 Dzień 6  Śniadanie w  hotelu, a  następnie 
zwiedzanie Kuala Lumpur. Poznawanie stoli-
cy Malezji rozpoczniemy przejazdem na Plac 
Niepodległości, gdzie odwiedzimy Galerię KL 
i zobaczymy z zewnątrz miedzy innymi budynek 
Sultana Adbula Samada. Ten charakterystyczny 
gmach mieścił niegdyś urzędy administracji kolo-
nialnej. Zobaczymy też z zewnątrz Pałac Królew-

ski i postmodernistyczny Meczet Narodowy oraz 
hinduską świątynię Sri Maha Mariamman. Udamy 
się też do fabryki batiku, gdzie będzie możliwość 
poznania tej unikatowej malajskiej metody bar-
wienia tkanin i nabycia wyrobów z batiku. Po 
południu przejedziemy do jaskiń Batu, które są 
miejscem kultu hinduistycznego. Można tu podzi-
wiać wapienne formacje i obserwować wiernych 
w trakcie modlitw. Na zakończenie odwiedzimy 
najbardziej rozpoznawalny drapacz chmur w Ku-
ala Lumpur - Petronas Twin Towers, bliźniacze 
wieże mieszczące centrum handlowo biznesowe 
(wjazd na górę w cenie wycieczki). W trakcie 
zwiedzania obiad. Powrót do hotelu na nocleg. 
 Dzień 7  Wczesne śniadanie, a następnie po-
dróż w głąb półwyspu w kierunku Parku Naro-
dowego Taman Negara. Po drodze odwiedzimy 
ośrodek opieki dla słoni i zatrzymamy się na 
obiad. Wieczorem, już po przyjeździe do Taman 
Negara, weźmiemy udział w  ok. godzinnym 
spacerze po dżungli, który będzie dodatkową 
okazją do obserwowania przyrody parku (m.in. 
budzących się nocą owadów). Nocleg i kolacja 
w hotelu na terenie Parku. (Trasa ok. 220 km). 
Uwaga! Na wycieczkę po Taman Negara zaleca-
my przewiewne ubranie (długie spodnie i długie 
rękawy), sportowe buty, środek chroniący przed 
ukąszeniami oraz latarkę.
 Dzień 8  Po śniadaniu czeka nas wyprawa 
trekkingowa do wzgórza Teresek, skąd przy 
bezchmurnym niebie można będzie dojrzeć od-
ległą Górę Tahan. Po drodze lokalny przewodnik 
zapozna nas z ciekawostkami i atrakcjami parku. 
Po obiedzie udamy się łodzią do Lata Berkoh, 
gdzie zobaczymy malownicze kaskady na rze-
ce i utworzony przez nie basen, gdzie odważni 
będą mogli spróbować kąpieli. Nocleg i kolacja 
w hotelu na terenie parku. 

Singapur i Malezja  
– Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Langkawi 
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 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu wyruszy-
my na około dwugodzinny rejs łodzią po Parku 
Narodowym Taman Negara. Trasa rejsu wiedzie 
przez bujne lasy deszczowe. Przy odrobinie 
szczęścia być może uda nam się zobaczyć żyją-
ce tu zwierzęta: np.dzikie bawoły. Rejs kończy 
się w Kuala Tembeling, skąd autokar zabierze 
nas w dalszą drogę w kierunku Gór Camerona, 
najwyżej położonego regionu Malezji (wzniesie-
nia do 1500 m.n.p.m.). Po drodze zatrzymamy 
się na obiad. Nazwę swą góry te zawdzięczają 
badaczowi Williamowi Cameronowi, który był 
twórcą pierwszej mapy tego terenu, a  jego 
badania przyczyniły się do rozwoju rolnictwa. 
Odwiedzimy jedną z plantacji i fabryk herbaty 
(będzie również okazja do degustacji) oraz 
lokalny targ owocowo-warzywny, gdzie będzie 
można skosztować miejscowych smakołyków. 
Udamy się również do pobliskiej farmy motyli 

z licznymi owadami, patyczakami i skorpionami. 
Nocleg w hotelu hotelu na terenie Gór Camero-
na. (Trasa ok. 100 km). 
Uwaga! Wieczorami temperatura może spaść 
do ok. 15°C więc radzimy zabrać nieco cieplejszą 
odzież.
 Dzień 10  Po śniadaniu z Gór Camerona prze-
jedziemy w okolice Ipoh. Zwiedzimy świątynię 
buddyjską Sam Poh Tong mieszczącą się w ja-
skini. Następnie udamy się do Kuala Kangsar, 
aby zobaczyć meczet Ubudiah, uznawany za 
jeden z najpiękniejszych meczetów w Malezji. 
Podczas zwiedzania obiad. Następnie przeje-
dziemy do Kuala Kedah, gdzie wsiadamy na 
prom na Langkawi, gdzie spędzimy 4 kolejne 
noce. Po ok. 1,5 -godz. podróży przejazd do 
wybranego hotelu i zakwaterowanie. (Trasa ok. 
335 km + 2 godz. promem).
 Dzień 11-13  Śniadania. Czas wolny na wyspie 

Langkawi na plażowanie, kąpiele słoneczne 
i morskie, możliwość korzystania z wycieczek 
fakultatywnych.
 Dzień 14  Śniadanie w  hotelu, następnie 
wykwaterowanie, transfer na lotnisko i przelot 
do Singapuru lub Johor Bahru. Wylot do Polski 
samolotem rejsowym (bez przesiadki).
 Dzień 15  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele ***/**** - dobrej kla-
sy. Pokoje: we wszystkich hotelach wyposażone 
w TV, łazienki z wc i często klimatyzację oraz 
minibar (dodatkowo płatny). Pokój 3- osobo-
wy, to z reguły pokój 2 - osobowy z dostawką 
(dostawka na ogół w formie łóżka polowego lub 
rozkładanej kanapy). Do dyspozycji gości: w ho-
telach restauracja, bar i w części hoteli basen
Część pobytowa. Opisy poszczególnych hoteli 
na kolejnych stronach katalogu i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: Cena podsta-
wowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym 
Warszawa - Singapur - Warszawa (bez prze-
siadki), przelot lokalnymi liniami na trasie Lang-
kawi - Singapur/Johor Bahru, zakwaterowanie 
w hotelach (12 rozpoczętych dób hotelowych), 
transfery klimatyzowanym autokarem, wyży-
wienie wg programu, opiekę polskiego przed-
stawiciela na lotnisku w  Warszawie, opiekę 
polskiego pilota podczas zwiedzania, program 
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
(wariant standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp.) w kwocie 200 USD/os płatne 
pilotowi, opłata nie zawiera kosztu wycieczek 
fakultatywnych podanych w programie, dodat-
kowych posiłków podczas wycieczki, napoi do 
posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Konieczny jest paszport biome-
tryczny ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu.
Wiza do Malezji i Singapuru. W przypadku po-
bytów krótszych niż 90 dni zarówno do Malezji 
jak i Singapuru wiza nie jest wymagana. 
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. - kantory 

i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Przepisy celne. Zwracamy uwagę na ostrzejsze 
niż zazwyczaj przepisy celne obowiązujące tury-
stów wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe 
informacje w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Limit bagażu głównego na przelocie we-
wnętrznym to 20 kg.

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

CENA OD

6370 zł

Porządek bogatego Singapuru 
spotyka zgiełk nowoczesnego Kuala 
Lumpur. Głęboka zieleń najstarszego 
lasu deszczowego na świecie uzu-
pełnia zapach rosy na plantacjach 
herbaty. To tylko skrawek wyśmieni-
tej mieszanki Azjatyckich Tygrysów. 
Skosztujcie jej.

Klaudia Kasińska
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: SIM

Berjaya Langkawi
Resort ****+

od 1199 zł

Favehotel Cenang 
Beach ***

od 570 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

03.10 - 17.10 6470 11999

17.10 - 31.10 6470 11999

02.11 - 16.11 6649 12099

05.11 - 19.11 6749 12099

07.11 - 21.11 6749 12099

09.11 - 23.11 6749 12099

12.11 - 26.11 6570 11999

14.11 - 28.11 6570 11999

16.11 - 30.11 6570 11999

19.11 - 03.12 6570 11999

21.11 - 05.12 6570 11999

23.11 - 07.12 6570 11999

26.11 - 10.12 6570 11999

28.11 - 12.12 6470 11999

05.12 - 19.12 6370 11999

12.12 - 26.12 6370 11999

26.12 - 09.01 7270 12949

28.12 - 11.01 7249 12949

31.12 - 14.01 6820 12230

02.01 - 16.01 6649 12099

04.01 - 18.01 6649 12099

07.01 - 21.01 6649 12099

09.01 - 23.01 6649 12099

11.01 - 25.01 6649 12099

14.01 - 28.01 6820 12230

16.01 - 30.01 6820 12230

18.01 - 01.02 6820 12230

21.01 - 04.02 6820 12230

23.01 - 06.02 6820 12230

25.01 - 08.02 6749 12099

28.01 - 11.02 6749 12099

30.01 - 13.02 6749 12099

01.02 - 15.02 6749 12099

04.02 - 18.02 6749 12099

06.02 - 20.02 6749 12099

08.02 - 22.02 6749 12099

11.02 - 25.02 6749 12099

13.02 - 27.02 6799 12099

15.02 - 01.03 6649 12099

18.02 - 04.03 6649 12099

20.02 - 06.03 6570 11999

22.02 - 08.03 6570 11999

25.02 - 11.03 6570 11999

27.02 - 13.03 6470 11999

06.03 - 20.03 6470 11999

13.03 - 27.03 6470 11999

20.03 - 03.04 6470 11999

27.03 - 10.04 6470 11999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6470 

Dopłata za pok. 1 os. od 1829 

więcej na: R.pl
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W programie: Singapur • Kuala Lumpur • fascynujący pierwotny las deszczowy w Taman Negara • tygiel kulturowy Malakki • Góry Camerona 
- piekne krajobrazy i plantacje herbaty • wypoczynek na Wyspie Langkawi • przeloty lokalne w cenie

 Dzień 1  Wylot samolotem rejsowym do Sin-
gapuru (bez przesiadki). Zbiórka na 3 godziny 
przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina, War-
szawa - stanowisko Rainbow znajduje się w stre-
fie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą 
B a C lotniska (vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne 
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
 Dzień 2  Przylot do Singapuru, odprawa 
paszportowa i celna (UWAGA! Zwracamy uwa-
gę na singapurskie regulacje celne!). Następnie 
transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie 
i  odpoczynek po podróży. Nocleg w  hotelu 
w Singapurze.
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Singapuru. Na początek zaproponujemy Pań-
stwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną, 
gdzie zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne 
miasta położone w centrum dzielnicy bizneso-
wej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu 
Najwyższego i  Ratusza - łączące klasyczną 
architekturę kolonialną z nowoczesnością dra-
paczy chmur. Udamy się też do Świątyni Zęba 
Buddy, monumentalnej budowli zaprojektowa-

nej w stylu inspirowanym architekturą z okresu 
dynastii Tang. Następnie udamy się do Ogrodów 
Orchidei, gdzie można będzie podziwiać ok. 
20 tys. kwiatów orchidei różnych odmian. Na 
zakończenie zwiedzania Singapuru odwiedzą 
Państwo dzielnicę Małe Indie, gdzie sprzedawcy 
sari, przypraw i wróżbici tworzą niepowtarzal-
ną atmosferę przypominającą miasta indyjskie. 
Wieczorem (w miarę możliwości czasowych) dla 
chętnych przejazd metrem do hotelu Marina Bay 
Sands i wjazd na punkt widokowy na szczycie 
budynku, skąd rozciąga się wspaniały widok 
na całe miasto (cena ok. 45 USD/os.). Nocleg 
w Singapurze. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd w kierunku Malakki. Po drodze 
przekroczymy granicę singapursko - malezyjską 
(zmiana autokaru). W  Malacce Odwiedzimy 
m.in. Muzeum Baba & Nyonya poświęcone kul-
turze Peranakan, świątynię Cheng Hoon Teng - 
najstarszą chińska świątynię w mieście, meczet 
Kampung Kling z niezwykłym dachem w kształ-
cie piramidy, ulicę Jonker oraz „Czerwony Skwer” 

z ratuszem z czasów panowania holenderskiego 
(Stadhuys). Następnie zobaczymy Porta de 
Santiago - bramę pozostałą po szesnastowiecz-
nej fortecy portugalskiej. Po drodze obejrzymy 
jeszcze replikę Flor de la Mar - portugalskiego 
statku, który zatonął w tym rejonie na początku 
XVI wieku wraz z cennym ładunkiem złota. Na 
zakończenie wejdziemy na Wzgórze Świętego 
Pawła, skąd rozpościera się panorama okolicy. 
Dodatkową atrakcją podczas zwiedzania bę-
dzie przejazd kolorowymi rikszami. W trakcie 
zwiedzania lunch w lokalnej restauracji. Nocleg 
w hotelu w okolicach Malakki. (Trasa ok. 330 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  Malakki 
w  kierunku Kuala Lumpur. Po drodze zoba-
czymy nowe centrum administracyjne Malezji 
- miasto Putrajaya. Jest to nowoczesne, wręcz 
futurystyczne miasto założone w latach 90-tych 
zgodnie z planami przeniesienia siedziby rządu 
z Kuala Lumpur. W trakcie zwiedzania lunch. 
Następnie przejazd do Kuala Lumpur i zakwa-
terowanie w hotelu. (Trasa ok. 160 km). 
Dla chętnych kolacja z programem artystycznym 
płatna dodatkowo ok. 55 USD/os.
 Dzień 6  Śniadanie w  hotelu, a  następnie 
zwiedzanie Kuala Lumpur. Poznawanie stoli-
cy Malezji rozpoczniemy przejazdem na Plac 
Niepodległości, gdzie odwiedzimy Galerię KL 
i zobaczymy z zewnątrz miedzy innymi budynek 
Sultana Adbula Samada. Ten charakterystyczny 
gmach mieścił niegdyś urzędy administracji kolo-
nialnej. Zobaczymy też z zewnątrz Pałac Królew-
ski i postmodernistyczny Meczet Narodowy oraz 
hinduską świątynię Sri Maha Mariamman. Udamy 
się też do fabryki batiku, gdzie będzie możliwość 
poznania tej unikatowej malajskiej metody bar-

wienia tkanin i nabycia wyrobów z batiku. Po 
południu przejedziemy do jaskiń Batu, które są 
miejscem kultu hinduistycznego. Można tu podzi-
wiać wapienne formacje i obserwować wiernych 
w trakcie modlitw. Na zakończenie odwiedzimy 
najbardziej rozpoznawalny drapacz chmur w Ku-
ala Lumpur - Petronas Twin Towers, bliźniacze 
wieże mieszczące centrum handlowo biznesowe 
(wjazd na górę w cenie wycieczki). W trakcie 
zwiedzania obiad. Powrót do hotelu na nocleg. 
 Dzień 7  Wczesne śniadanie, a następnie po-
dróż w głąb półwyspu w kierunku Parku Naro-
dowego Taman Negara. Po drodze odwiedzimy 
ośrodek opieki dla słoni i zatrzymamy się na 
obiad. Wieczorem, już po przyjeździe do Taman 
Negara, weźmiemy udział w  ok. godzinnym 
spacerze po dżungli, który będzie dodatkową 
okazją do obserwowania przyrody parku (m.in. 
budzących się nocą owadów). Nocleg i kolacja 
w hotelu na terenie Parku. (Trasa ok. 220 km). 
Uwaga! Na wycieczkę po Taman Negara zaleca-
my przewiewne ubranie (długie spodnie i długie 
rękawy), sportowe buty, środek chroniący przed 
ukąszeniami oraz latarkę.
 Dzień 8  Po śniadaniu czeka nas wyprawa 
trekkingowa do wzgórza Teresek, skąd przy 
bezchmurnym niebie można będzie dojrzeć od-
ległą Górę Tahan. Po drodze lokalny przewodnik 
zapozna nas z ciekawostkami i atrakcjami parku. 
Po obiedzie udamy się łodzią do Lata Berkoh, 
gdzie zobaczymy malownicze kaskady na rze-
ce i utworzony przez nie basen, gdzie odważni 
będą mogli spróbować kąpieli. Nocleg i kolacja 
w hotelu na terenie parku. 
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu wyruszy-
my na około dwugodzinny rejs łodzią po Parku 

Singapur i Malezja de luxe 
– Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Langkawi 

Singapur

Kuala Lumpur

Malakka

P.N. Taman Negara

Góry Camerona

Tajlandia

Indonezja
(Borneo)

Indonezja
(Sumatra)

Ipoh

Kuala
Kangsar

Wyspa
Langkawi

Kuala
Kedah

Kuala Tembeling

Putrajaya

MALEZJA

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Zwiedzanie i wypoczynek  

15
dni
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Narodowym Taman Negara. Trasa rejsu wiedzie 
przez bujne lasy deszczowe. Przy odrobinie 
szczęścia być może uda nam się zobaczyć żyją-
ce tu zwierzęta: np.dzikie bawoły. Rejs kończy 
się w Kuala Tembeling, skąd autokar zabierze 
nas w dalszą drogę w kierunku Gór Camerona, 
najwyżej położonego regionu Malezji (wzniesie-
nia do 1500 m.n.p.m.). Po drodze zatrzymamy 
się na obiad. Nazwę swą góry te zawdzięczają 
badaczowi Williamowi Cameronowi, który był 
twórcą pierwszej mapy tego terenu, a  jego 
badania przyczyniły się do rozwoju rolnictwa. 
Odwiedzimy jedną z plantacji i fabryk herbaty 
(będzie również okazja do degustacji) oraz 
lokalny targ owocowo-warzywny, gdzie będzie 
można skosztować miejscowych smakołyków. 
Udamy się również do pobliskiej farmy motyli 
z licznymi owadami, patyczakami i skorpionami. 
Nocleg w hotelu hotelu na terenie Gór Camero-
na. (Trasa ok. 100 km). 
Uwaga! Wieczorami temperatura może spaść 
do ok. 15°C więc radzimy zabrać nieco cieplejszą 
odzież.
 Dzień 10  Po śniadaniu z Gór Camerona prze-
jedziemy w okolice Ipoh. Zwiedzimy świątynię 
buddyjską Sam Poh Tong mieszczącą się w ja-
skini. Następnie udamy się do Kuala Kangsar, 
aby zobaczyć meczet Ubudiah, uznawany za 
jeden z najpiękniejszych meczetów w Malezji. 
Podczas zwiedzania obiad. Następnie przeje-
dziemy do Kuala Kedah, gdzie wsiadamy na 
prom na Langkawi, gdzie spędzimy 4 kolejne 
noce. Po ok. 1,5 -godz. podróży przejazd do 
wybranego hotelu i zakwaterowanie. (Trasa ok. 
335 km + 2 godz. promem).
 Dzień 11-13  Śniadania. Czas wolny na wyspie 
Langkawi na plażowanie, kąpiele słoneczne 
i morskie, możliwość korzystania z wycieczek 
fakultatywnych.
 Dzień 14  Śniadanie w  hotelu, następnie 
wykwaterowanie, transfer na lotnisko i przelot 
do Singapuru lub Johor Bahru. Wylot do Polski 
samolotem rejsowym (bez przesiadki).
 Dzień 15  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. 
HOTELE
Część objazdowa. Hotele **** - dobrej klasy Po-
koje: we wszystkich hotelach wyposażone w TV, 
łazienki z wc i często klimatyzację oraz minibar 
(dodatkowo płatny). Pokój 3- osobowy, to z re-
guły pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka 
na ogół w formie łóżka polowego lub rozkła-
danej kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelach 
restauracja, bar i w części hoteli basen.
Część pobytowa. Opisy poszczególnych hoteli 
na kolejnych stronach katalogu i w systemie 
rezerwacyjnym R.pl.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym Warszawa - Singapur - Warsza-
wa (bez przesiadki), przelot lokalnymi liniami 
na trasie Langkawi - Singapur/Johor Bahru, 
zakwaterowanie w hotelach (12 rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem, wyżywienie wg. programu, opiekę 
polskiego przedstawiciela na lotnisku w War-
szawie, opiekę polskiego pilota podczas zwie-
dzania, program turystyczny j.w. oraz ubezpie-
czenie TU Europa (wariant standard: NNW, KL 
i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, opłaty rezerwacyjne 
itp.) w kwocie ok. 200 USD/os płatne pilotowi, 
opłata nie zawiera kosztu wycieczek fakulta-

tywnych podanych w programie, dodatkowych 
posiłków podczas wycieczki, napoi do posiłków.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport. Konieczny jest paszport biome-
tryczny ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
powrotu.
Wiza do Malezji i Singapuru. W przypadku po-
bytów krótszych niż 90 dni zarówno do Malezji 
jak i Singapuru wiza nie jest wymagana. 
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać EUR lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. - kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).
Przepisy celne. Zwracamy uwagę na ostrzejsze 
niż zazwyczaj przepisy celne obowiązujące tury-
stów wjeżdżających do Singapuru. Szczegółowe 
informacje w systemie rezerwacyjnym R.pl.
Limit bagażu głównego na przelocie we-
wnętrznym to 20 kg.

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

CENA OD

7849 zł

Wycieczka w wersji de luxe, to oprócz 
niezapomnianych doznań związanych 
ze zwiedzaniem i podróżowaniem 
szereg udogodnień dodatkowych, 
takich jak: maksymalnie 20 osób 
w autokarze, wysokiej klasy hotele 
4* z klimatyzacją. Jak zawsze gwa-
rantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

Kod imprezy: SIX

Meritus Pelangi Beach 
Resort & Spa *****

od 2199 zł

Berjaya Langkawi 
Resort****+

od 1199 zł

Możliwy wypoczynek także 
w innych hotelach. 

Sprawdź na R.pl

Obowiązkowa dopłata za pobyt 
w hotelu w promocji od:

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

17.10 - 31.10 8049 14799

09.11 - 23.11 8449 14949

19.11 - 03.12 7849 14799

26.12 - 09.01 8999 15870

09.01 - 23.01 8249 14949

21.01 - 04.02 8549 15120

06.02 - 20.02 8449 15120

25.02 - 11.03 8149 14949

20.03 - 03.04 8049 14799

Cena za os. dorosłą na dost. już od 8049 

Dopłata za pok. 1 os. od 2150 

więcej na: R.pl
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Azja Malezja i Singapur

Hotel na Langkawi do imprez Singapur i Malezja – Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Langkawi (kody: SIM i SIX). 
Więcej informacji i hoteli w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Położenie
Ekskluzywny i gustowny hotel utrzymany w stylu tradycyjnej, 
malezyjskiej wioski, zlokalizowany na wyspie Langkawi. Odle-
głość od międzynarodowego lotniska to około 10 km, a dystans 
zaledwie 2 km dzieli obiekt od oceanarium Underwater World 
Langkawi.
Plaża
Obiekt usytuowany jest bezpośrednio przy pięknej, prywatnej, 
piaszczystej plaży. Leżaki i parasole na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, sejf w recepcji (płatny dodatkowo), restau-
racja główna: Spice Market Restaurant, restauracja przy plaży: 
CBA, a także bar przy basenie: Cascade Pool Bar, całodobowa 
ochrona, basen zewnętrzny, leżaki przy basenie – bezpłatne, 
ogród, parking, internet Wi-Fi w całym hotelu. Płatne dodatko-
wo: centrum bankietowe i konferencyjne, salon piękności, fryzjer, 
możliwość wypożyczenia samochodu, usługi pralnicze. Dla dzieci: 
Mini klub (dla dzieci do lat 12), opiekunka do dzieci za dodatkową 
opłatą (na potwierdzenie).
Pokoje
W hotelu znajduje się 355 nowocześnie urządzonych i świeżo od-
nowionych pokoi dla osób niepalących. Naszym gościom oferuje-
my przytulne 2-osobowe pokoje typu Garden Terrace z możliwo-
ścią jednej dostawki w postaci łóżka polowego lub rozkładanego 
fotela. W pokojach znajduje się przestronna łazienka (WC, prysznic 
z deszczownicą), suszarka do włosów, mini bar (dodatkowo płat-
ny), zestaw do przygotowania kawy lub herbaty, butelkowana 
woda mineralna dostarczana każdego dnia, telefon, klimatyzacja 
(bezpłatna), TV, sejf (bezpłatny), balkon/taras, internet Wi-Fi.
Wyżywienie
Śniadania serwowane w formie bufetu. Poza tym, goście mają 
możliwość zakupienia wyśmienitych dań kuchni lokalnej oraz 
międzynarodowej w restauracji Spice Market. Natomiast w barze 
Cascade przy basenie istnieje możliwość nabycia przekąsek oraz 
orzeźwiających napojów.
Program sportowy i animacyjny
Goście w hotelu mogą nieodpłatnie skorzystać z centrum fitness 
oraz z  sauny. Płatne dodatkowo: SPA oraz centrum odnowy 

biologicznej, squash oraz kort tenisowy. W pobliżu możliwość 
uprawiania różnych sportów wodnych.
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi na terenie hotelu oraz w pokojach.
www.meritushotels.com

Przy plaży Royal

Luksusowy hotel oferujący pobyt w komfortowych warunkach, polecamy osobom ceniącym sobie wysoki standard wypoczynku. Urokliwe 
domki wkomponowane w egzotyczny ogród oraz piaszczysta plaża dostarczą niezapomnianych przeżyć w spokojnym otoczeniu.

Meritus Pelangi Beach Resort & Spa – Pantai Cenang 
Kategoria lokalna: *****
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Azja Malezja i Singapur

Hotel na Langkawi do imprez Singapur i Malezja – Azjatyckie Tygrysy z wypoczynkiem na Langkawi (kody: SIM i SIX). 
Więcej informacji i hoteli w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Położenie
Ekskluzywny i klimatyczny hotel zlokalizowany na Langkawi – 
największej malezyjskiej wyspie, położonej tuż przy granicy z Taj-
landią, ok. 30 km od wybrzeża Kedah, na Morzu Andamańskim. 
Od międzynarodowego lotniska Langkawi obiekt dzieli ok. 15 km. 
Warto dodać, że wyspa ze względu na duże bogactwo przyrodni-
cze posiada status geoparku UNESCO.
Plaża
Piękna, piaszczysta plaża znajduje się przy hotelu. Leżaki i para-
sole dla gości hotelowych dostępne są bezpłatnie.
Do dyspozycji gości
Recepcja, 5 restauracji, 3 bary, sklep z pamiątkami, basen, bez-
płatne parasole i leżaki przy basenie, komputery z dostępem do 
internetu (płatne dodatkowo), punkt wymiany walut, internet 
Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych, pralnia (płatna 
dodatkowo), wypożyczalnia samochodów, parking, całodobo-
wa ochrona. W hotelu znajduje się centrum konferencyjne. Dla 
dzieci: mini klub, plac zabaw, opiekunka (płatna dodatkowo, na 
zapytanie).
Pokoje
Obiekt posiada 412 pokoi i  apartamentów zlokalizowanych 
w przytulnych domkach. Naszym Klientom oferujemy pokoje 
w otoczeniu tropikalnego lasu, w domkach na palach (ok. 32 m2). 
W dwuosobowym pokoju znajduje się łóżko typu King Size lub 
dwa oddzielne łóżka, łazienka, klimatyzacja, telewizja kablowa, 
mini-bar (korzystanie - dodatkowo płatne), zestaw do robienia 
kawy i herbaty, telefon, dostęp do internetu Wi-Fi (bezpłatny), 
suszarka do włosów, żelazko i deska do prasowania, sejf (bezpłat-
ny) oraz prywatny balkon.
Wyżywienie
Podczas pobytu goście mają zapewnione śniadania. Za opła-
tą mogą korzystać także z kilku restauracji hotelowych, m.in. 
Dayang Cafe,w której serwowane są wyśmienite dania kuchni 
malezyjskiej oraz międzynarodowej, Pahn-Thai, w której moż-
na skosztować potraw kuchni tajskiej, Mizumi Japanese, gdzie 
podawane są posiłki kuchni japońskiej. Do dyspozycji gości jest 
także restauracja na plaży, restauracja z kuchnią orientalną oraz 
bary z przekąskami.

Program sportowy i animacyjny
Na terenie hotelu dostępna jest siłownia oraz siatkówka na plaży.
Za dodatkową opłatą: kort tenisowy, tenis stołowy, łucznictwo, 
centrum sportów wodnych na plaży.
Internet
Bezpłatny internet Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych 
oraz w pokojach.
Kategoria lokalna: ****+
www.berjayahotel.com/langkawi

Przy plaży We dwoje

Wysokiej klasy hotel charakteryzujący się najwyższą jakością świadczonych usług. Położenie w tropikalnym ogrodzie, blisko morza 
usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających Klientów i dostarczy niezapomnianych widoków oraz wrażeń. Rajskie otoczenie może też 
zachęcić pary poszukujące luksusowego hotelu na romantyczne wakacje.

Berjaya Langkawi Resort – Burau Bay +
Kategoria lokalna: ****+
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Azja Chiny

W programie: Pekin i Zakazane Miasto • Wielki Mur i Letni Pałac • wizyta u pand w pekińskim zoo • kompleks olimpijski - igrzysk letnich 2008 
i zimowych 2022 • hutongi - tradycyjna zabudowa Pekinu

Chiny – Orientalny express

CHINY

Pekin

Chengde
Korea
Płn.

Mongolia

Korea
Płd.

      –› Tour Guide System  

      –› Wyloty z: Warszawa  

9
dni
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Azja Chiny

 Dzień 1  Zbiórka 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”). Ak-
tualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/roz-
klady. Przelot samolotem rejsowym do Pekinu.
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa pasz-
portowo-celna. Następnie zwiedzanie miasta, 
w czasie którego zobaczymy miejsca kultu re-
ligijnego: Świątynię Lamy - tybetański klasztor 
i centrum buddyzmu w Pekinie oraz Świątynię 
Konfucjusza - drugą co do wielkości świątynię 
konfucjańską na świecie. Po południu wizy-
ta w dawnej Akademii Cesarskiej kształcącej 
w  dawnych wiekach elity cesarstwa. Obiad, 
zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’an-
men) - historyczne centrum Pekinu, Zakazane 
Miasto, czyli Pałac Cesarski, który jeszcze do 
początku XX w. niedostępny był dla osób spoza 
dworu cesarskiego oraz park Jingshan, który 
pełnił w przeszłości rolę miejsca odpoczynku 
cesarzy - roztacza się stąd przepiękny widok 
na Zakazane Miasto. Następnie przejazd do 
parku Beihai - rozległego kompleksu z licznymi 
akwenami wodnymi, tradycyjnymi pawilonami 
i chińskimi ogrodami, którego centrum stanowi 
wyspa Qionghua z zabytkową lamaistyczną stu-
pą, zwaną Białą Dagobą. Park stanowił niegdyś 
centralną część dawnej mongolskiej stolicy, tu 
też dynastia Yuan wybudowała swój pierw-
szy królewski pałac. Na zakończenie kolacja 
w tradycyjnej restauracji (kaczka po pekińsku). 
Powrót do hotelu. Wieczorem dla chętnych 
przedstawienie sztuk walki kung fu (za dodat-
kową opłatą ok. 30 USD/os.). 
 Dzień 4  Po śniadaniu wizyta w pekińskim 
ogrodzie zoologicznym, gdzie będziemy mogli 
obejrzeć pawilon pand wielkich z jego najsłyn-
niejszymi mieszkańcami. Odwiedzimy też Letni 
Pałac, miejsce odpoczynku letniego cesarzy 
z dynastii Qing, zwany „Ogrodem Pielęgnowa-
nia Harmonii”. W pałacowych ogrodach znaj-
dziemy chwilę wytchnienia od zgiełku stolicy. 
Po południu wizyta w  fabryce pereł słodko-
wodnych, gdzie będzie okazja do zakupienia 
pamiątek. Zobaczymy również Świątynię Bia-
łego Obłoku - największą świątynię taoistycz-
ną na północy Chin. Obiad, powrót do hotelu. 
Wieczorem dla chętnych możliwość uczestnic-
twa w przedstawieniu chińskich akrobatów (za 
dodatkową opłatą ok. 30 USD). 
 Dzień 5  Po śniadaniu wizyta w  Świątyni 
Niebios, kompleksie taoistycznym wpisanym na 
listę UNESCO. Następnie odwiedzimy fabrykę 
jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania się z pro-

cesem produkcji tej luksusowej tkaniny, będzie 
można zaopatrzyć się w znakomite wyroby. Po 
południu wizyta w Stołecznym Muzeum w Peki-
nie, z jego kolekcją porcelany, brązów, kaligrafii 
i rzeźb. Następnie czas wolny na Qianmen, sta-
rej ulicy handlowej pełnej sklepów i restauracji. 
Obiad, powrót do hotelu. 
 Dzień 6  Po śniadaniu zobaczymy obiekty 
olimpijskie ze słynnym stadionem - Ptasim 
Gniazdem. Następnie przejażdżka rikszami po 
starych dzielnicach Pekinu, podczas której bę-
dzie można zobaczyć ich charakterystyczną za-
budowę (tzw. hutongi). Te tradycyjne domostwa, 
zamieszkiwane niegdyś przez całe wielopoko-
leniowe rodziny, powoli znikają z mapy stolicy, 
zastępowane przez nowoczesne budownictwo. 
Warto więc je zobaczyć, póki jeszcze jest ku temu 
okazja. Podczas zwiedzania lunch. W przypadku 
braku możliwości realizacji wycieczki rikszami - 
wizyta na Wieży Dzwonów, skąd rozciąga się 
panoramiczny widok na miasto. Po południu 
przejazd pekińskim metrem do stacji przy ulicy 
Luogu, która jest znana z licznych lokalnych skle-
pików i knajpek. Udamy się też na zwiedzanie 
pozostałości fortyfikacji miejskich (mury i wie-
ża). Następnie dzień zakończymy przejazdem 
przez nowoczesną dzielnicę drapaczy chmur do 
ulicy Wangfujin, oferującej liczne centra handlo-
we i nocne przekąski. Powrót do hotelu. 
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Chengde - letniej rezydencji 
cesarzy z dynastii Qing. Po drodze zwiedzanie 
Wielkiego Muru, potężnej budowli wzniesionej 
przez dynastię Qin ponad 2000 lat temu, w celu 
ochrony Państwa Środka przed atakami ludów 
mongolskich i tureckich. Zobaczymy najpiękniej-
szy fragment budowli w Mutianyu (wjazd kolej-
ką linową). Po południu przyjazd do Chengde. 
Obiad i zakwaterowanie w hotelu w Chengde. 
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd na zwiedzanie Chengde, zobaczy-
my buddyjską świątynię Putuo Zongcheng, zwa-
ną małym Pałacem Potala, ze względu na swoje 
podobieństwo do siedziby dalajlamy w Lhasie. 
Następnie obejrzymy Letni Pałac Cesarski poło-
żony wśród kompleksu 600 ha ogrodów, otoczo-
ny murami o długości ponad 10 km i ośmioma 
świątyniami zewnętrznymi. Po południu czas 
wolny na ostatnie zakupy na ulicy handlowej 
Yingzi. Obiad, a wieczorem powrót do hotelu 
w pobliżu lotniska. Zakwaterowanie i nocleg. 
 Dzień 9  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i wylot do Warszawy. 
Dla grup podróżujących liniami Air China 
(rozkłady do sprawdzenia na R.pl/rozklady), 
powyższy program ulega następującym mo-
dyfikacjom: 

 Dzień 8   (...) Obiad, a wieczorem powrót 
do hotelu w pobliżu lotniska. Zakwaterowa-
nie w hotelu. Około północy wykwateorwanie 
i transfer na lotnisko. 
 Dzień 9  Nocny wylot do Warszawy, lądowa-
nie w Polsce. 
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele klasy *** (razem 7 rozpoczętych dób ho-
telowych). Pokoje: 2 - osobowe (możliwość do-
stawki), we wszystkich hotelach są wyposażone 
w łazienki z wc i często telewizor. Do dyspozycji 
gości: W hotelach restauracja i bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (bezpośrednio lub z przesiadką 
w  Stambule, jednym z  portów europejskich 
lub stolic Płw. Arabskiego), opłaty lotniskowe, 
zakwaterowanie w  hotelach (7rozpoczętych 
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym 
autokarem, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej 
i pośrednictwa wizowego (patrz informacja po-
niżej), opłaty za pakiet z tytułu realizacji progra-
mu zwiedzania (m.in. wstępy, napiwki, system 
TGS, opłaty rezerwacyjne itp.) w kwocie ok. 200 
USD/os. płatne pilotowi, opłata nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych w 
programie, dodatkowych posiłków oraz innych 
wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej nie-
zbedna jest wiza chińska wbita w  paszport. 
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych 
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od 
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzy-
skania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim 
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złoże-
nia kompletu dokumentów, odcisków placów 
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445zł/os).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego 
pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow 
(49zł/os), a dla osób zwolnionych ze składania 
odcisków palców (osoby do 14. i powyżej 70. 
roku życia) dodania opłaty za wizę i pośred-
nictwo bez konieczności wizyty w  Centrum 
Wizowym (490 zł/os.). Szczegóły procedury 
wizowej wraz z listą niezbędnych dokumentów 
oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się 
u sprzedawcy.
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 

uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Uwaga! Ze względu na wzmożone kontrole 
bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych 
w Chinach konfiskowane mogą zostać przedmio-
ty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty ostre 
(takie jak nożyczki, brzytwy, żyletki oraz noże, 
w tym scyzoryki i finki; nie dotyczy jednorazo-
wych maszynek do golenia i cążek do paznokci), 
aerozole (dezodoranty, lakiery do włosów, pianki 
do golenia, suche szampony itp.) czy zapalnicz-
ki. W/w przedmioty nie mogą być przewożone 
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).

CENA OD

3699 zł

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

Kod imprezy: CHP

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 13.11 3799 7020

14.01 - 22.01 3699 7020

11.02 - 19.02 3699 7020

24.03 - 01.04 3799 7020

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3699 

Dopłata za pok. 1 os. od 650 

Opłata za pośred. wizowe do Chin 45 

więcej na: R.pl
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Azja Chiny

W programie: Pekin i Zakazane Miasto • Wielki Mur i chińska opera • wyjątkowa terakotowa armia w Xian • Świątynia Shaolin 

• Suzhou - Wenecja Wschodu • Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu

Chiny – W krainie złotego smoka

 Dzień 1  Zbiórka 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. Przelot samolotem rejsowym do Pe-
kinu (bez przesiadki).
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa paszpor-
towo - celna. Następnie krótkie zwiedzanie mia-
sta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) - 
historyczne centrum miasta. Kolacja, a następnie 
wizyta w Teatrze Lee Garden na przedstawieniu 
tradycyjnej pekińskiej opery (nie są wymagane 
stroje wieczorowe). Transfer do hotelu i zakwa-
terowanie. Nocleg w hotelu w Pekinie.
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Pekinu: Letni Pałac i  Święta Droga. 
Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie 
okazja do zakupienia pamiątek. Następnie uda-
my się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej 

budowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad 
2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka 
przed atakami ludów mongolskich i tureckich. 
Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli 
wystarczy czasu, na zakończenie zobaczymy 
również obiekty olimpijskie ze słynnym sta-
dionem - Ptasim Gniazdem. Wieczorem kolacja 
i powrót na nocleg do hotelu w Pekinie.
 Dzień 4  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie Pekinu, w programie: Świątynia 
Niebios, Zakazane Miasto, czyli Pałac Cesarski, 
który jeszcze do początku XX w. niedostępny 
był dla osób spoza dworu cesarskiego. Następ-
nie przejażdżka rikszami po starych dzielnicach 
Pekinu, podczas której będzie można zobaczyć 
ich charakterystyczną zabudowę (tzw. hutongi) 
lub - w przypadku braku możliwości realizacji 
wycieczki rikszami - wizyta na Wieży Dzwonów, 
skąd rozciąga się panoramiczny widok na mia-
sto. Na zakończenie kolacja w tradycyjnej restau-

racji (kaczka po pekińsku). Następnie transfer na 
dworzec kolejowy i odjazd nocnego pociągu do 
Xian. Nocleg w pociągu - przedziały 4 - osobo-
we, miejsca sypialne. (Trasa ok. 1100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu zwiedzanie Xian: 
Pagoda Dzikiej Gęsi (Dayan Ta), w której prze-
chowywane są buddyjskie pisma, starożytne 
mury miejskie oraz Wielki Meczet - budowla, 
która w niesamowity sposób łączy ze sobą is-
lam i tradycję chińską. Zakwaterowanie w ho-
telu. Wieczorem przedstawienie folklorystyczne 
„Dynastia Tang” połączone z kolacją.
 Dzień 6  Po śniadaniu kontynuujemy od-
wiedzanie atrakcji Xian. Zobaczymy muzeum 
Terakotowej Armii - zbioru kilku tysięcy figur 
żołnierzy w szyku bojowym - których historia 
sięga I w. p.n.e.. Po zakończeniu zwiedzania 
lunch i przejazd do Luoyang. Kolacja i nocleg. 
(Trasa ok. 370 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu i przejazd do Longmen Shiku (Grot Smoczej 
Bramy), gdzie zobaczymy to, co pozostało z po-
nad 100.000 wizerunków Buddy wykutych w ska-
le nad rzeką Yi (Yi He) od V do IX w. Następnie 
odwiedzimy słynny Klasztor Shaolin (Shaolin Si - 
Świątynia Młodego Lasu), w którym od VI w. mnisi 
buddyjscy na drodze wieloletnich ćwiczeń ciała 
i umysłu stają się mistrzami sztuk walki. Zoba-
czymy tam świątynię buddyjską oraz Las Pagód 
- zbiór kilkuset grobowców mnichów. Obejrzymy 
też pokaz umiejętności młodych adeptów sztuk 
walki. Podczas zwiedzania lunch. Przejazd do 
Zhengzhou na kolację i nocleg. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 8  Po wczesnym śniadaniu wykwate-
rowanie z hotelu i przejazd na dworzec, gdzie 
wsiadamy do pociągu do Suzhou lub Szanghaju 
(podróż potrwa ok. 7 godzin). Kolacja i przejazd 
do hotelu na nocleg. Dla chętnych spacer po 
centrum miasta. (Trasa ok. 900 km).

 Dzień 9  Po śniadaniu wyjazd z  hotelu 
i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu 
rezydencji miejskiej z XII w. Zwiedzimy też Fa-
brykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania się 
z procesem produkcji jedwabiu, będzie można 
zaopatrzyć się w znakomite wyroby. Następnie 
wizyta w  położonym na wodzie miasteczku 
Tongli połączona z rejsem po kanałach. Pod-
czas zwiedzania lunch. Przejazd do Szanghaju 
na kolację i nocleg. Wieczorem dla chętnych 
„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu, 
w czasie którego będziemy mogli podziwiać 
z  jednej strony szanghajskie drapacze chmur 
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych 
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco 
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą 
ok. 30 USD/os.). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zwiedzanie Szangha-
ju, zwanego czasem Paryżem wschodu, piękne-
go i bogatego miasta kupców i przemysłowców. 
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W czasie zwiedzania możliwość przejazdu „la-
tającym pociągiem” Maglev, osiągającym pręd-
kość 431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD). 
Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy z neo-
klasycznymi budynkami przypominającymi te, 
powstające w latach 30-tych XX w. w Nowym 
Jorku, wizyta na Nanjing Street - głównej uli-
cy handlowego Szanghaju, gdzie będzie sporo 
czasu na zrobienie zakupów. Dla chętnych (za 
dodatkową opłatą ok. 35 USD) wjazd na jeden 
z najwyżej usytuowanych na świecie tarasów 
widokowych - Szanghajskie Centrum Finansów 
Międzynarodowych lub Szanghajską Wieżę, 
skąd podziwiać można panoramę miasta. Po 
południu odwiedzimy Muzeum Narodowe. Po 
kolacji powrót do hotelu na nocleg. Wieczorem 
dla chętnych najbardziej spektakularne widowi-
sko artystyczno-akrobatyczne w Chinach - Era 
Intersection of Time (płatne dodatkowo ok 35 
USD; cena i możliwość uczestnictwa zależne od 
dostępności biletów). (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego Bud-
dy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdobio-
nym posągiem o wadze ponad jednej tony oraz 
fascynujące Centrum Planowania Miasta, gdzie 
zobaczymy wiele wystaw poświęconych rozwo-
jowi miasta. Podczas zwiedzania lunch. Późnym 
popołudniem transfer na lotnisko i przelot do 
Pekinu. Przesiadka w Pekinie, wylot do Polski 
samolotem rejsowym.
 Dzień 12  Lądowanie w Warszawie.
Dla grup oznaczonych gwiazdką, nie podróżu-
jących liniami Air China (rozkłady do spraw-
dzenia na R.pl/rozklady), powyższy program 
ulega następującym modyfikacjom:
 Dzień 1  (...) Przelot do Pekinu samolotem 
rejsowym z przesiadką w Stambule, w jednej ze 
stolic europejskich lub państw Płw. Arabskiego.   

 Dzień 2-10  Bez zmian.
 Dzień 11  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Szanghaju: Świątynia Nefrytowego 
Buddy (Yufo Si) z dwumetrowym, bogato zdo-
bionym posągiem o wadze ponad jednej tony 
oraz fascynujące Centrum Planowania Miasta, 
gdzie zobaczymy wiele wystaw poświęconych 
rozwojowi miasta. Podczas zwiedzania lunch. 
Wieczorem kolacja, transfer na lotnisko i wylot 
do Polski. 
 Dzień 12  Przylot na lotnisko przesiadkowe 
i dalej do Warszawy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 8 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i często telewizor. 
Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja i bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: Cena podsta-
wowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym 
na trasie Warszawa-Pekin (bezpośrednio) 
i Szanghaj-Warszawa (z przesiadką w Pekinie), 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(8 rozpoczętych dób hotelowych), 1  nocleg 
w pociągu - 4- osobowe przedziały z kuszetka-
mi, transfery klimatyzowanym autokarem lub 
pociągiem, wyżywienie wg programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU 
Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej 
i pośrednictwa wizowego (patrz informacja po-
niżej), opłaty za pakiet z tytułu realizacji progra-
mu zwiedzania (m.in. wstępy, napiwki, system 
TGS, opłaty rezerwacyjne itp.) w kwocie ok. 
322 USD/os. płatne pilotowi, opłata nie zawiera 
kosztu wycieczek fakultatywnych podanych w 
programie, dodatkowych posiłków oraz innych 
wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej nie-
zbedna jest wiza chińska wbita w  paszport. 
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych 
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od 
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzy-
skania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim 
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złoże-
nia kompletu dokumentów, odcisków placów 
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445zł/os).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego 
pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow 
(49zł/os), a dla osób zwolnionych ze składania 
odcisków palców (osoby do 14. i powyżej 70. 
roku życia) dodania opłaty za wizę i pośred-

nictwo bez konieczności wizyty w  Centrum 
Wizowym (490zł/os). Szczegóły procedury 
wizowej wraz z listą niezbędnych dokumentów 
oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się 
u sprzedawcy.
W przypadku wykupienia którejś z w/w usług, 
paszport z wbitą wizą można odebrać na sta-
nowisku Rainbow na lotnisku w dniu wylotu 
najwcześniej o godzinie podanej jako godzina 
zbiórki w potwierdzeniu godzin (tj. 2 godziny 
przed odlotem w przypadku podróżowania li-
niami KLM lub Air France oraz 3 godziny w przy-
padku podróżowania liniami PLL LOT, Air China, 
Qatar Airways lub Emirates Airline).
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Uwaga! Ze względu na wzmożone kontrole 
bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych 
w Chinach konfiskowane mogą zostać przedmio-
ty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty ostre 
(takie jak nożyczki, brzytwy, żyletki oraz noże, 
w tym scyzoryki i finki; nie dotyczy jednorazo-
wych maszynek do golenia i cążek do paznokci), 
aerozole (dezodoranty, lakiery do włosów, pianki 
do golenia, suche szampony itp.) czy zapalnicz-
ki. W/w przedmioty nie mogą być przewożone 
w bagażu głównym ani w bagażu podręcznym.

Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).

CENA OD

3899 zł

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

Kod imprezy: CHT

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

02.11 - 13.11 4099 7699

09.11 - 20.11 4099 7699

16.11 - 27.11 3899 7699

01.03 - 12.03 3999 8020

08.03 - 19.03 3999 8020

15.03 - 26.03 4170 8149

22.03 - 02.04 4299 8149

29.03 - 09.04 4370 8149

Cena za os. dorosłą na dost. już od 3899 

Dopłata za pok. 1 os. od 1100 

Opłata za pośred. wizowe do Chin 45 

więcej na: R.pl
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W programie: Pekin i Wielki Mur • jedwabne Suzhou • Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu • rejs po rzece Li • dreszczyk emocji - czyli 
wieczór w kasynach w Makau • Hong Kong - ślady kolonializmu i synonim nowoczesności • przelot lokalny w cenie

Chiny Cesarskie

 Dzień 1  Zbiórka 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. Przelot do Pekinu samolotem rejso-
wym bezpośrednio lub z przesiadką w Stambu-
le, w jednej ze stolic europejskich lub państw 
Płw. Arabskiego.
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa pasz-
portowo - celna. Następnie krótkie zwiedzanie 
miasta: Plac Niebiańskiego Spokoju (Tian’an-
men) - historyczne centrum miasta. Kolacja 
i nocleg w hotelu w Pekinie.
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Pekinu: Letni Pałac oraz Święta Droga. 
Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie 
okazja do zakupienia pamiątek. Następnie uda-
my się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej 
budowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad 

2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka 
przed atakami ludów mongolskich i tureckich. 
Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli 
wystarczy czasu, na zakończenie zobaczymy 
również obiekty olimpijskie ze słynnym stadio-
nem - Ptasim Gniazdem. Wieczorem kolacja, 
a nastepnie wizyta w Teatrze Lee Garden na 
przedstawieniu tradycyjnej pekińskiej opery 
(nie są wymagane stroje wieczorowe). Powrót 
na nocleg do hotelu w Pekinie.
 Dzień 4  Po śniadaniu zwiedzanie Pekinu, 
w  programie: Świątynia Niebios, Zakazane 
Miasto, czyli Pałac Cesarski, który jeszcze do 
początku XX w. niedostępny był dla osób spoza 
dworu cesarskiego. Następnie przejażdżka rik-
szami po starych dzielnicach Pekinu, podczas 
której będzie można zobaczyć ich charaktery-
styczną zabudowę (tzw. hutongi) lub - w przy-
padku braku możliwości realizacji wycieczki 
rikszami - wizyta na Wieży Dzwonów, skąd 

rozciąga się panoramiczny widok na miasto. Na 
zakończenie kolacja w tradycyjnej restauracji 
(kaczka po pekińsku). Powrót do hotelu, nocleg.
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie, 
transfer na lotnisko i  przelot do Szanghaju, 
a następnie przejazd do Suzhou. Wieczorem 
przed zakwaterowaniem spacer po najbardziej 
znanej i popularnej uliczce historyczno-handlo-
wej w Suzhou - Shan Tang. Późnym wieczorem 
zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 1200 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Suzhou. Od kiedy przez miasto popro-
wadzono Wielki Kanał, rozwijało się ono jako 
ośrodek produkcji i handlu jedwabiem. Wielu 
możnych sprowadzało się tutaj, by zakładać 
swoje domy, a przy nich eleganckie ogrody. 
Zobaczymy jeden z nich - Ogród Mistrza Sieci. 
Podczas zwiedzania lunch. Dotrzemy również 
do fabryki jedwabiu, w której poznamy pro-
ces wytwarzania tej cennej tkaniny (będzie 

możliwość zakupu wyśmienitych wyrobów). 
Następnie wizyta w położonym na wodzie mia-
steczku Tongli połączona z rejsem po kanałach. 
Przejazd do Szanghaju. Wieczorem dla chętnych 
„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu, 
w czasie którego będziemy mogli podziwiać 
z  jednej strony szanghajskie drapacze chmur 
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych 
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco 
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą 
ok. 30 USD). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 7  Śniadanie, a następnie wyjazd na 
zwiedzanie Szanghaju. W czasie zwiedzania 
możliwość przejazdu „latającym pociągiem” 
Maglev, osiągającym prędkość 431 km/h (do-
datkowo płatne ok. 25 USD). Zobaczymy dziel-
nicę Pudong z jej futurystyczną architekturą. Dla 
chętnych (za dodatkową opłatą ok. 35 USD/os.) 
wjazd na jeden z najwyżej usytuowanych na 
świecie tarasów widokowych - Szanghajskie 
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Polecam podróż do miejsc, z których 
słyną Chiny, w których od wieków 
w legendarnych miastach i naj-
większych portach świata Wschód 
spotyka się z Zachodem. Będziemy 
podróżować lądem, powietrzem 
i wodą odkrywając wiele twarzy Pań-
stwa Środka XXI wieku, podziwiając 
po drodze urzekające krajobrazy 
rodem z idyllicznych opowieści.

Dariusz Błaszczak
Pilot wycieczek Rainbow

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  
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Centrum Finansów Międzynarodowych lub 
Szanghajską Wieżę, skąd podziwiać można 
panoramę miasta. W trakcie zwiedzania lunch. 
Następnie spacer po słynnym nadrzecznym bul-
warze Bund, z budowlami z czasów kolonialnych 
oraz najważniejszej ulicy handlowej miasta - 
Nanjing Road. Powrót do hotelu. Wieczorem dla 
chętnych najbardziej spektakularne widowisko 
artystyczno-akrobatyczne w Chinach - Era Inter-
section of Time (płatne dodatkowo ok 35 USD/
os.; cena i możliwość uczestnictwa zależne od 
dostępności biletów). 
 Dzień 8  Dzień rozpoczniemy od śniadania 
i wizyty na targu przy Ogrodach Yu (stylizowa-
nych na dawną architekturę chińską). Następnie 
zwiedzimy Świątynię Nefrytowego Buddy (Yufo 
Si) z dwumetrowym, bogato zdobionym posą-
giem o wadze ponad jednej tony oraz fascynu-
jące Centrum Planowania Miasta, gdzie zoba-
czymy wiele wystaw poświęconych rozwojowi 
miasta. Po lunchu transfer na lotnisko i przelot 
do Guilin. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
(Trasa ok. 1600 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zwiedzanie Guilin - zo-
baczymy Jaskinię Trzcinowego Fletu, z pięknymi 
formami skalnymi i przejdziemy brzegiem jeziora 
Banyan, odwiedzimy też Wzgórze Słoniowej Trą-
by - symbol miasta. W trakcie zwiedzania lunch. 
Następnie przejazd do Yangshuo, spacer po naj-
starszej ulicy miasta - West Street, gdzie od lat 
80- tych XX w. kultura wschodu miesza się z kul-
turą zachodu. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu. 
Wieczorem możliwość uczestnictwa w programie 
teatralno-multimedialnym światło i dźwięk Sanjie 
Liu (koszt ok. 50 USD/os.). (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu zapraszamy na rejs 
po rzece Li. Po drodze będziemy podziwiać 
bajkową scenerię krasowych wzgórz, bambu-
sowych zagajników i zagubionych wśród nich 
wiosek. Po zakończeniu rejsu powrót do hotelu 
i czas wolny lub wyjazd na wycieczkę „Rolnicze 
Chiny” - 1.5-godzinną wycieczkę poza miasto, 
w trakcie której zobaczymy, jak wygląda chińska 
prowincja i zajrzymy do jednego z gospodarstw 
(wycieczka płatna dodatkowo ok. 25 USD/os.). 
Następnie transfer do Sihui lub Sanshui (okoli-
ce Kantonu; podróż potrwa ok. 4,5 h.). Nocleg 
i kolacja w Sihui lub Sanshui. 
 Dzień 11  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu zwiedzanie Kantonu (Guangzhou), po-
łożonego w delcie Rzeki Perłowej. Zwiedzanie 
Świątyni Rodziny Chen, która składa się z zespołu 
XIX-wiecznych budynków wzniesionych w trady-
cyjnym stylu, ufundowanej przez członków rodzi-
ny Chen oraz wyspy Shamian, dawnej dzielnicy 
kolonialnej, która do końca XIX w. była jedynym 
miejscem w Chinach otwartym dla zagranicznych 
kupców. Kanton słynie z najlepszej kuchni w całych 

Chinach. Będą Państwo mogli sami ocenić tę po-
wszechną opinię podczas lunchu. Na zakończenie 
odwiedzimy tradycyjny chiński targ w dzielnicy 
Quingping. Transfer do Zhuhai, gdzie zobaczymy 
pomnik Dziewczyny z Perłą, legendarnej postaci, 
która stała się symbolem miasta. Zakwaterowanie 
w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 12  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i wyjazd z Zhuhai. Przez podziemie centrum 
handlowego Gongbei dotrzemy do przejścia 
granicznego z Makau. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od historycznego centrum Makau, wpisanego na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zoba-
czymy imponującą fasadę klasztoru św. Pawła 
- jedyny zachowany fragment XVI-wiecznego 
klasztoru jezuitów oraz fort wybudowany przez 
zakonników do ochrony kościoła. Zobaczymy 
również świątynię A-Ma, poświęconą najważ-
niejszemu bóstwu morskiemu Azji Południowo 
- Wschodniej, opiekunce żeglarzy. W trakcie 
zwiedzania lunch. Była portugalska kolonia 
słynie z życia nocnego i licznych kasyn. Niektó-
rzy twierdzą, że główna ulica Makau mogłaby 
przyćmić nawet Las Vegas Strip. Przekonamy się 
o tym jeszcze tego wieczora, odwiedzając cen-
trum Makau po zmierzchu. Zobaczymy wielki 
kompleks hotelowo-kasynowy Venetian (zbu-
dowany na wzór włoskiej Wenecji), z uliczkami, 
kanałami i śpiewającymi gondolierami rodem 
z „miasta zakochanych”. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu transfer do Hong 
Kongu. Wizytę rozpoczniemy tu od spaceru po 
Ladies Market, gdzie będzie można zrobić za-
kupy. Przerwa na lunch. Wieczorem obejrzymy 
„light show” - imponujący pokaz świateł i lase-
rów nad miastem. Przejazd do hotelu na nocleg. 
(Trasa ok. 80 km).
 Dzień 14  Śniadanie w hotelu. Dzień na daw-
nym terytorium brytyjskim zaczniemy od spek-
takularnej Repulse Bay. Dziś zatoka, otoczona 
luksusową zabudową, przyciąga mieszkańców 
okolic i turystów swoimi plażami, restauracyj-
kami i sklepami. Całkowicie inny krajobraz ofe-
ruje Wzgórze Wiktorii. Spacer po zacienionych, 
leśnych ścieżkach zakończy panorama miasta 
i okolicznych wysepek. Następnie przejdziemy 
do Portu Wiktorii, Aberdeen i na największą 
arterię Hong Kongu - Nathan Road, pełną ludzi, 
neonów, sklepików, skromnych pensjonatów 
i  luksusowych hoteli. W przerwie udamy się 
na lunch. Czas wolny w centrum. Dla chętnych 
przejażdżka sampanem do jednej z ostatnich 
„pływających osad” (cena ok. 50 HK$/os.). 
Wieczorem transfer na lotnisko i wylot do Polski 
(z przesiadką w jednym z portów europejskich, 
państw Płw. Arabskiego lub Pekinie).
 Dzień 15  Przylot do Warszawy zgodnie z ak-
tualnym rozkładem.

Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych.
- Na trasie przelotu wewnętrznego Szanghaj - 
Guilin limit bagażu wynosi 20 kg bagażu głów-
nego i 5 kg bagażu podręcznego.
HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 12 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: 2- osobowe 
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i często telewizor. 
Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja i bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym, z przesiadką w Pekinie, jednym 
z  portów europejskich lub Płw. Arabskiego, 
opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach 
(12 rozpoczętych dób hotelowych), przelot 
lokalnymi liniami na trasie Szanghaj - Guilin 
i Pekin-Szanghaj, transfery klimatyzowanym 
autokarem, wyżywienie wg. programu, opiekę 
polskiego pilota i miejscowych przewodników, 
program turystyczny j. w., oraz ubezpieczenie 
TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej 
(patrz informacja poniżej), opłaty za pakiet z ty-
tułu realizacji programu zwiedzania (m.in. wstę-
py, napiwki, system TGS, opłaty rezerwacyjne 
itp.) w kwocie ok. 332 USD/os. płatne pilotowi, 
opłata nie zawiera kosztu wycieczek fakulta-
tywnych podanych w programie, dodatkowych 
posiłków oraz innych wydatków osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej nie-
zbedna jest wiza chińska wbita w  paszport. 
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych 
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od 
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzy-
skania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim 
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złoże-
nia kompletu dokumentów, odcisków placów 
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445 zł/os.).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego 
pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow 
(49 zł/os.), a dla osób zwolnionych ze składa-
nia odcisków palców (osoby do 14. i powyżej 
70. roku życia) dodania opłaty za wizę i po-
średnictwo bez konieczności wizyty w Centrum 
Wizowym (490zł/os). Szczegóły procedury 
wizowej wraz z listą niezbędnych dokumentów 
oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się 
u sprzedawcy.
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 

wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Uwaga! Ze względu na wzmożone kontrole 
bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych 
w Chinach konfiskowane mogą zostać przed-
mioty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty 
ostre (takie jak nożyczki, brzytwy, żyletki oraz 
noże, w tym scyzoryki i finki; nie dotyczy jed-
norazowych maszynek do golenia i cążek do 
paznokci), aerozole (dezodoranty, lakiery do 
włosów, pianki do golenia, suche szampony itp.) 
czy zapalniczki. W/w przedmioty nie mogą być 
przewożone w bagażu głównym ani w bagażu 
podręcznym.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).

CENA OD

5999 zł

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

Kod imprezy: CHC

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 18.11 6170 11149

11.11 - 25.11 6170 11149

30.12 - 13.01 7170 12820

18.01 - 01.02 6370 11499

03.03 - 17.03 5999 11370

10.03 - 24.03 5999 11370

17.03 - 31.03 6170 11499

24.03 - 07.04 6270 11499

31.03 - 14.04 6370 11499

Cena za os. dorosłą na dost. już od 6170 

Dopłata za pok. 1 os. od 2179 

Opłata za pośred. wizowe do Chin 45 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Przelot samolotem rejsowym do Pe-
kinu (bezpośrednio lub z przesiadką).
 Dzień 2  Przylot do Pekinu, odprawa pasz-
portowo - celna. Następnie zwiedzanie Świąty-
ni Niebios. Po lunchu zakwaterowanie w hotelu 
i czas na odpoczynek po podróży. Wieczorem 
wizyta w Teatrze Lee Garden na przedstawieniu 
tradycyjnej pekińskiej opery (nie są wymagane 
stroje wieczorowe). Nocleg w hotelu w Pekinie.
 Dzień 3  Po śniadaniu kontynuujemy zwie-
dzanie Pekinu, które zaczniemy od Letniego Pa-
łacu. Odwiedzimy też fabrykę pereł, gdzie będzie 
okazja do zakupienia pamiątek. Następnie uda-
my się na zwiedzanie Wielkiego Muru, potężnej 
budowli wzniesionej przez dynastię Qin ponad 
2000 lat temu, w celu ochrony Państwa Środka 
przed atakami ludów mongolskich i tureckich. 

Podczas zwiedzania przerwa na lunch. Jeżeli wy-
starczy czasu zobaczymy również obiekty olim-
pijskie ze słynnym stadionem - Ptasim Gniazdem. 
Na zakończenie kolacja w tradycyjnej restauracji 
(kaczka po pekińsku). Nocleg w Pekinie. 
 Dzień 4  Śniadanie i wykwaterowanie z ho-
telu. Następnie zwiedzanie miasta: Plac Nie-
biańskiego Spokoju (Tian’anmen) - historyczne 
centrum miasta, Zakazane Miasto, czyli Pałac 
Cesarski, który jeszcze do początku XX w. nie-
dostępny był dla osób spoza dworu cesarskiego 
oraz park Jingshan, który pełnił w przeszłości 
rolę miejsca odpoczynku cesarzy - roztacza się 
stąd przepiękny widok na Zakazane Miasto. Po 
lunchu przejazd szybkim pociągiem do Suzhou, 
zakwaterowanie w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 
1200 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyjazd z  hotelu 
i przejazd do Ogrodu Mistrza Sieci, przykładu 
rezydencji miejskiej z  XII w. Zwiedzimy też 
Fabrykę Jedwabiu, gdzie oprócz zapoznania 
się z  procesem produkcji jedwabiu, będzie 

można zaopatrzyć się w  znakomite wyroby. 
Następnie wizyta w miasteczku Tongli, które 
położone jest na wodzie. Przejazd do Szangha-
ju na kolację i nocleg. Wieczorem dla chętnych 
„Szanghaj nocą”, czyli rejs po rzece Huang Pu, 
w czasie którego będziemy mogli podziwiać 
z  jednej strony szanghajskie drapacze chmur 
symbolizujące potęgę gospodarczą Nowych 
Chin, a z drugiej Bund - szanghajskie art deco 
z przełomu XIX i XX w. (za dodatkową opłatą 
ok. 30 USD/os.). (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu zwiedzanie Szanghaju, 
zwanego czasem Paryżem wschodu, pięknego 
i bogatego miasta kupców i przemysłowców. 
W czasie zwiedzania możliwość przejazdu „lata-
jącym pociągiem” Maglev, osiągającym prędkość 
431 km/h (dodatkowo płatne ok. 25 USD/os.). 
Spacer po Bund (Waitan) czyli dzielnicy z neo-
klasycznymi budynkami przypominającymi te, 
powstające w latach 30-tych XX w. w Nowym 
Jorku, wizyta na Nanjing Street - głównej ulicy 
handlowego Szanghaju, gdzie będzie czas na 

zrobienie zakupów. W czasie zwiedzania lunch. 
Nocleg w hotelu w Szanghaju.
 Dzień 7  Po śniadaniu transfer na lotnisko 
i przelot do Osaki. Odwiedzimy tu dzielnicę Shin-
saibashi, najlepsze miejsce na zakupy w mieście, 
a także nowoczesną dzielnicę Dotonbori, pełną 
barwnych neonów, klubów karaoke, restauracji 
i centrów handlowych. Zakwaterowanie i nocleg 
w hotelu w Osace. (Trasa: przelot)
 Dzień 8  Po śniadaniu wykwaterowanie z ho-
telu. Wizyta na targu Kuromon, gdzie w lokalne 
specjały zaopatrują się nawet najlepsi kucharze 
z Osaki, znanej z wyśmienitej kuchni. Przejazd 
autokarem do Nary. Zwiedzimy tu świątynię 
Todaiji z największym drewnianym budynkiem 
świata (Pawilon Wielkiego Buddy), a  także 
park z jeleniami. Po lunchu przejazd do Kioto, 
gdzie obejrzymy górujący nad miastem bud-
dyjski kompleks świątynny Kiyomizu (UNESCO) 
składający się z kilku drewnianych pawilonów. 
Galerie widokowe oferują wspaniałą panora-
mę Kioto. Popołudnie zakończymy spacerem 

W programie: Pekin i Zakazane Miasto • Wielki Mur i chińska opera • Szanghaj - mieszanka wschodu i zachodu • Złoty Pawilon i dzielnica 
gejsz w Kioto • Tokio - tradycja i nowoczesność • Wulkan Fuji • przeloty lokalne w cenie

Chiny i Japonia – Dwa oblicza Orientu 

JAPONIA

CHINY

Tokio
Fuji

Kioto

Nagoya

Nara

 SzanghajSuzhou

Pekin

Osaka
Hamamatsu

Korea Płn.

Korea Płd.

      –› Wyloty z: Warszawa  

      –› Tour Guide System  

12
dni
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w dzielnicy gejsz - Gion. Zakwaterowanie i noc-
leg w hotelu w Kioto. (Trasa ok. 80 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu zobaczymy Złoty 
Pawilon z  listy UNESCO - położoną w parku 
świątynię zen, której ściany pokryte są płat-
kami złota. Następnie wizyta w wytwórni sake 
i lunch oraz przejazd do zamku Nagoya - nie-
gdyś jednego z najważniejszych obiektów tego 
typu w całym kraju (odbudowanego po wojnie). 
Zakwaterowanie i kolacja w hotelu w Hamamat-
su, gdzie jeszcze wieczorem skorzystać będzie 
można z tradycyjnych japońskich gorących źró-
deł. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu przejazd w  rejon 
Pięciu Jezior u podnóża wulkanu Fuji, symbolu 
Japonii. Zatrzymamy się nad stawami w Oshino 
Hakkai (UNESCO), oferującymi wspaniały widok 
na szczyt. Przespacerujemy się także nad brze-
giem jeziora Kawaguchi. W trakcie zwiedzania 
lunch. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu 
w Tokio. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu zwiedzanie stolicy 
Japonii. Rozpoczniemy od wizyty na dziedzińcu 
przed Pałacem Cesarskim, siedzibą władcy Ja-
ponii. Zespół pałacowy znany był niegdyś jako 
Zamek Edo i  stanowił rezydencję szogunów. 
Następnie wizyta w świątyni buddyjskiej Sen-
so-ji w dzielnicy Asakusa oraz pasaż handlowy 
Akamise, gdzie można zakupić pamiątki i skosz-
tować miejscowych specjałów. W czasie zwie-
dzania lunch. Na zakończenie wizyta w świątyni 
Meiji Jingu, poświęconej dawnej parze cesarskiej. 
Obiekt położony jest w malowniczym otoczeniu 
rozległego wiecznie zielonego lasu. Wieczorem 
zakwaterowanie w pobliżu lotniska Narita.

 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i wylot do Warszawy. Uwaga! W przy-
padku przelotów z przesiadką możliwy wieczor-
ny wylot z Tokio i lądowanie w Warszawie 13. 
dnia imprezy.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele dobrej klasy ***/**** (razem 10 rozpo-
czętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - osobowe 
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i często telewizor. 
Do dyspozycji gości: w hotelach restauracja i bar.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym (bezpośrednio lub z przesiadką) 
na trasie Warszawa - Pekin i Tokio - Warsza-
wa, przelot na trasie Shanghaj - Osaka, opła-
ty lotniskowe, zakwaterowanie w  hotelach 
(10 rozpoczętych dób hotelowych), transfery 
klimatyzowanym autokarem lub pociągiem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy chińskiej 
i pośrednictwa wizowego (patrz informacja po-
niżej), opłaty za pakiet z tytułu realizacji progra-
mu zwiedzania (m.in. wstępy, napiwki, opłaty 
rezerwacyjne itp.) w kwocie ok. 245 USD/os. 
płatne pilotowi, opłata nie zawiera kosztu wy-
cieczek fakultatywnych podanych w programie, 
dodatkowych posiłków oraz innych wydatków 
osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Wizy. Do przekroczenia granicy chińskiej nie-
zbedna jest wiza chińska wbita w  paszport. 
Paszport musi posiadać co najmniej 6 wolnych 
stron oraz być ważny minimum 6 miesięcy od 
planowanej daty zakończenia imprezy. Do uzy-
skania wizy niezbędna jest wizyta w Chińskim 
Centrum Wizowym w Warszawie w celu złoże-
nia kompletu dokumentów, odcisków placów 
oraz uiszczenia opłaty za wizę (445zł/os).
Isntnieje możliwość dopłaty do częściowego 
pośrednictwa w uzsykaniu wizy przez Rainbow 
(49 zł/os.), a dla osób zwolnionych ze składa-
nia odcisków palców (osoby do 14. i powyżej 
70. roku życia) dodania opłaty za wizę i po-
średnictwo bez konieczności wizyty w Centrum 
Wizowym (490 zł/os.). Szczegóły procedury 
wizowej wraz z listą niezbędnych dokumentów 
oraz nieprzekraczalnych terminów znajdują się 
u sprzedawcy.
W terminie poniżej 30 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki nie są możliwe zmiany danych 
uczestników. Klienci posługujący się innymi 
paszportami niż polskie zobowiązani są do 
uzyskania odpowiednich wiz we własnym za-
kresie. Wszelkie informacje dotyczące procedur 
wizowych zamieszczone w ofercie odnoszą się 
do obywateli polskich.
Uwaga! Osoby wizujące się we własnym zakre-
sie zobowiązane są do przesłania skanów pasz-
portów w terminie podanym w informatorze 
wizowym na adres wizy@r.pl podając w mailu 
kod grupy, numer rez. i nazwisko klienta (są one 
niezbędne do finalizacji rezerwacji w Chinach).
Uwaga! Ze względu na wzmożone kontrole 

bezpieczeństwa bagaży na stacjach kolejowych 
w Chinach konfiskowane mogą zostać przed-
mioty uznane za niebezpieczne, tj. przedmioty 
ostre (takie jak nożyczki, brzytwy, żyletki oraz 
noże, w tym scyzoryki i finki; nie dotyczy jed-
norazowych maszynek do golenia i cążek do 
paznokci), aerozole (dezodoranty, lakiery do 
włosów, pianki do golenia, suche szampony itp.) 
czy zapalniczki. W/w przedmioty nie mogą być 
przewożone w bagażu głównym ani w bagażu 
podręcznym.
Telefony komórkowe. W Japonii sieć telefonii 
komórkowej oparta jest na innym niż w Euro-
pie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego 
powodu polskie telefony mogą nie działać 
poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z Państwa opera-
torem telefonii komórkowej.
Płatności. Większość sklepów i  restauracji 
w Japonii przyjmuje płatność wyłącznie go-
tówką, bankomaty oraz płatności kartą nie są 
powszechne- polecamy zabrać ze sobą odpo-
wiednią ilość gotówki.
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykań-
skich, choć można również wymieniać Euro lub 
inne powszechnie akceptowane waluty. Pienią-
dze można wymienić w bankach i kantorach 
oraz hotelach. Zalecamy zabranie banknotów 
w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty 
zniszczone, naddarte, poplamione itp. – kantory 
i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku 
dolarów amerykańskich należy zwrócić uwagę, 
żeby były to banknoty najnowszych emisji, po 
2000 r. (seria „kolorowa”).

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

CENA OD

10699 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 16.11 9999 17820

19.01 - 30.01 9970 17820

16.03 - 27.03 10099 17870

18.03 - 29.03 10299 18049

23.03 - 03.04 10299 18049

25.03 - 05.04 10299 18049

30.03 - 10.04 10299 18049

Cena za os. dorosłą na dost. już od 9970 

Dopłata za pok. 1 os. od 2731 

Opłata za pośred. wizowe do Chin 45 

Kod imprezy: CHO

więcej na: R.pl
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W programie: Tokio - tradycja i nowoczesność • Wulkan Fuji • nocleg w tradycyjnej japońskiej gospodzie • Złoty Pawilon i dzielnica gejsz 
w Kioto • wizyta w wytwórni sake • futurystyczna Osaka

Japonia – W krainie gejsz i samurajów

 Dzień 1  Zbiórka 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. Przelot do Tokio samolotem rejsowym 
(bez przesiadki).
 Dzień 2  Przylot do Tokio, odprawa pasz-
portowo - celna. Zakwaterowanie w  hotelu 
w  Tokio. Wizyta w dzielnicy Shibuya, gdzie 
zobaczymy najbardziej ruchliwe przejście dla 
pieszych oraz pomnik psa Hachiko. 
 Dzień 3  Po śniadaniu całodzienne zwiedza-
nie Tokio. Rozpoczniemy od wizyty na dziedziń-
cu przed Pałacem Cesarskim, siedzibą władcy 
Japonii. Zespół pałacowy znany był niegdyś jako 
Zamek Edo i  stanowił rezydencję szogunów. 
Zobaczymy świątynię Meiji Jingu, poświęconą 
dawnej parze cesarskiej. Obiekt położony jest 
w malowniczym otoczeniu rozległego wiecznie 
zielonego lasu. Odwiedzimy również świątynię 
Asakusa z okresu Edo, jeden z najważniejszych 
obiektów shintoistycznych oraz pasaż handlo-
wy Akamise, gdzie można zakupić pamiątki 

i skosztować miejscowych specjałów. Przejazd 
obok wieży Tokio Sky Tree. Powrót na nocleg. 
Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji. Dla 
chętnych wycieczka Tokio Nocą (za dodatkową 
opłatą ok. 5 000 JPY/os.): przejazd do dzielni-
cy Shinjuku - głównego centrum biznesowego 
Tokio. Wjazd na taras widokowy Tokyo Metro-
politan Government Building, skąd będziemy 
podziwiać panoramę miasta. Następnie spacer 
po dzielnicy czerwonych latarni.
 Dzień 4  Śniadanie w hotelu, następnie wy-
cieczka pociągiem do Kamakura, miasta poło-
żonego 50 km na południowy zachód od Tokio, 
które było siedzibą rządu w okresie XII - XIV w. 
Zobaczymy tu najważniejszy zabytek miasta - 
posąg Wielkiego Buddy, wysoki na ponad 13 m 
i wykonany z brązu oraz świątynie Hase i Tsuru-
gaoka Hachimangu. Na koniec spacer po handlo-
wej ulicy Komachi. Po południu powrót koleją do 
Tokio. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie. 
Uwaga! Na dzień 5 i 6 należy spakować torbę 
podręczną lub małą walizkę kabinową. Dostęp 
do bagażu głównego będzie możliwy dopiero 

po zakwaterowaniu w hotelu w Kioto. Przejazd 
na wulkan Fuji, symbol Japonii. Jeśli warunki 
pogodowe pozwolą, wjedziemy tu na piątą 
stację (ok. 2300 m n.p.m.). Następnie kolejką 
linową dostaniemy się do wysoko położonej 
wulkanicznej doliny Owakudani, znanej z go-
rących źródeł, fumaroli siarkowych i wrzących 
stawów. Przejazd do Atami. Kolacja i nocleg 
w kurorcie nadmorskim słynącym z łaźni japoń-
skich, z których chętni będą mogli skorzystać 
w godzinach wieczornych. Uwaga! W przy-
padku zwiększonej aktywności sejsmicznej 
w regionie, zamiast doliny Owakudani realizo-
wany jest program alternatywny: kolejką lino-
wą dostaniemy się na górę Kachi Kachi Yama, 
gdzie znajduje się punkt widokowy oferujący 
najlepszą panoramę okolicy. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 6  Śniadanie i wyjazd z Atami. Podróż 
superszybkim pociągiem Shinkansen do Shizu-
oki, a następnie do Kioto. Przejazd autokarem 
do Nary. Zwiedzimy świątynię Todaiji z najwięk-
szym drewnianym budynkiem świata (Pawilon 
Wielkiego Buddy), a także obejrzymy świątynię 
Kasuga z VII w. i przyległy do niej park z jelenia-

mi. Nocleg w okolicach Kioto. Kolacja w lokalnej 
restauracji. (Trasa ok. 460 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu całodniowe zwiedza-
nie Kioto. Zobaczymy Złoty Pawilon z listy UNE-
SCO - położoną w parku świątynię zen, której 
ściany pokryte są płatkami złota. Po południu 
czeka nas wizyta w  pagodzie Heian z  jedną 
z największych bram świątynnych - torii w Ja-
ponii, a także weźmiemy udział w tradycyjnej 
ceremonii parzenia herbaty. Obejrzymy góru-
jący nad miastem buddyjski kompleks świątyn-
ny Kiyomizu (UNESCO) składający się z kilku 
drewnianych pawilonów. Galerie widokowe 
oferują wspaniałą panoramę Kioto. Popołudnie 
zakończymy spacerem w dzielnicy gejsz - Gion. 
Powrót do hotelu na nocleg. 
 Dzień 8  Śniadanie w hotelu. 
Uwaga! Na dzień 8 i 9 należy spakować torbę 
podręczną lub małą walizkę kabinową. Dostęp 
do bagażu głównego będzie możliwy dopiero 
po zakwaterowaniu w hotelu w Okayamie. Prze-
jazd szybkim pociągiem do Hiroszimy i transfer 
na wyspę Miyajima, gdzie zwiedzimy świątynię 
Itsukushima (UNESCO) ze słynną tori wznoszącą 
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się z wody - miejsce to zaliczane jest do trzech 
najsłynniejszych widoków Japonii. Następnie 
zwiedzanie Hiroszimy - Park Pokoju z listy UNE-
SCO z Kopułą Bomby Atomowej oraz Muzeum 
Bomby Atomowej. Przejazd do hotelu w okolicach 
Hiroshimy. Wieczorem kolacja w lokalnej restaura-
cji (będzie okazja skosztowania tradycyjnej japoń-
skiej potrawy okonomiyaki). (Trasa ok. 420 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu transfer autokarem 
do Okayamy. Zwiedzanie Zamku Wron, który 
swą nazwę zawdzięcza czarnym elewacjom. We 
wnętrzach zamku zobaczymy aktualną ekspo-
zycję (zazwyczaj związaną z tradycją i kulturą 
japońską). Na zakończenie spacer po ogrodzie 
Korakuen, jednym z najpiękniejszych w Japonii, 
zaprojektowanym w tradycyjnym stylu. Zakwa-
terowanie w hotelu. Dla chętnych za dodatkową 
opłatą (ok. 6 500 JPY/os.) przejazd do Kurashiki. 
Spacer w dawnej dzielnicy samurajów Bikan, 
słynącej z dobrze zachowanej drewnianej archi-
tektury z XVII w. oraz sieci kanałów, w których 
pływają karpie koi. Wizyta w zabytkowym domu 
samurajskim rodu Ohashi. Następnie powrót do 
Okayamy. (Trasa ok. 160 km).
 Dzień 10  Śniadanie. Przejazd autokarem do 
Marugame, słynącego z wyrobu tradycyjnych 
wachlarzy Uchiwa. Następnie przejazd do zam-
ku Himeji (lista UNESCO). Zamek Białej Czapli 
jest jedną z najstarszych japońskich budowli, 
które dotrwały do naszych czasów. Prowadzą-
cy do fortecy labirynt ścieżek oraz tradycyjna 
architektura japońska sprawiają, że jest jednym 
z najatrakcyjniejszych turystycznie obiektów 
tego typu. W miarę możliwości zwiedzimy rów-
nież przylegający do niego ogród Kokoen. Po 
południu przejazd do Osakii i zakwaterowanie 
w hotelu. (Trasa ok. 280 km).

 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do Kobe, 
słynącego z produkcji Sake. Zwiedzimy jedną 
z  wytwórni tego znanego na całym świecie 
japońskiego trunku. Następnie udamy się na 
zwiedzanie Osaki. W programie nowoczesna 
dzielnica Dotonbori, pełna barwnych neonów, 
klubów karaoke, restauracji i  centrów han-
dlowych oraz punkt widokowy na wieżowcu 
Umeda Sky Building. Na zakończenie wizyta 
na targu Kuromon, gdzie w  lokalne specjały 
zaopatrują się nawet najlepsi kucharze z Osa-
ki, znanej z wyśmienitej kuchni. Po południu 
przejazd szybkim pociągiem do Tokio (możliwa 
przesiadka). Uwaga! Przejazd pociągiem odby-
wa się bez dostępu do bagażu głównego, który 
transportowany jest autokarem - na ten dzień 
należy spakować torbę podręczną lub małą 
walizkę kabinową. Kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicach Tokio. (Trasa ok. 560 km)
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i wylot bezpośrednio do Warszawy (bez 
międzylądowania). 
Dla grup nie podróżujących liniami LOT (roz-
kłady do sprawdzenia na R.pl/rozklady), 
powyższy program ulega następującym mo-
dyfikacjom:
 Dzień 1  (...) Przelot do Tokio samolotem 
rejsowym z przesiadką w jednej ze stolic euro-
pejskich lub państw Płw. Arabskiego. 
 Dzień 2-10  Bez zmian.
 Dzień 11  (...) Obiadokolacja w lokalnej restau-
racji. Wieczorem czas wolny, a następnie transfer 
na lotnisko i wylot do Polski (z przesiadką).
 Dzień 12  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 

HOTELE
Hotele *** dobrej klasy - (razem 10 lub 11 roz-
poczętych dób hotelowych). Pokoje: 2 - oso-
bowe, we wszystkich hotelach są wyposażone 
w  łazienki z  wc i  często telewizor. Uwaga! 
W większości hoteli dostępne wyłacznie łóżka 
typu twin. Niektóre hotele nie posiadają dosta-
wek lub mają ich ograniczoną liczbę - wówczas 
3 osoby mogą być kwaterowane w 2 osobnych 
pokojach. W  Atami dostawki są wyłącznie 
w formie futonu.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem 
rejsowym na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa 
(bezpośrednio lyb z przesiadką), zakwaterowa-
nie w hotelach (9 lub 10 rozpoczętych dób ho-
telowych), przejazd szybkim pociągiem na trasie 
Atami - Kioto, Kioto - Hiroszima i Osaka - Tokio, 
transfery klimatyzowanym autokarem, wyżywie-
nie wg programu, opiekę polskiego pilota i miej-
scowych przewodników, program turystyczny j.w., 
oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp.) w kwocie ok. 27 000 jenów/os 
płatne pilotowi, opłata nie zawiera kosztu wy-
cieczek fakultatywnych podanych w programie, 
dodatkowych posiłków oraz innych wydatków 
osobistych.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesię-
ce, licząc od daty zakończenia imprezy.
Telefony komórkowe. W Japonii sieć telefonii 
komórkowej oparta jest na innym niż w Euro-
pie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego 
powodu polskie telefony mogą nie działać 

poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z Państwa opera-
torem telefonii komórkowej.
Płatności. Większość sklepów i  restauracji 
w Japonii przyjmuje płatność wyłącznie go-
tówką, bankomaty oraz płatności kartą nie są 
powszechne- polecamy zabrać ze sobą odpo-
wiednią ilość gotówki.

CENA OD

11699 zł

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

Nowoczesność i tradycja w jednym. 
Wycieczka, która stanowi prawdziwy 
wachlarz kultury japońskiej, ze sma-
kiem zielonej herbaty, tajemniczymi, 
pięknymi gejszami i samurajskim 
dziedzictwem.

Magdalena Rygał
Pilot wycieczek Rainbow

Kod imprezy: JAP

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 15.11 12799 22220

11.11 - 22.11 12699 22220

25.12 - 05.01 12699 22220

20.01 - 31.01 11699 20720

03.03 - 14.03 11999 21430

10.03 - 21.03 12270 21670

14.03 - 25.03 12830 22430

17.03 - 28.03 12799 22170

19.03 - 30.03 12799 22170

21.03 - 01.04 13099 22720

24.03 - 04.04 13099 22720

26.03 - 06.04 13220 22720

28.03 - 08.04 13149 22720

31.03 - 11.04 13199 22720

Cena za os. dorosłą na dost. już od 11699 

Dopłata za pok. 1 os. od 1269 

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka 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. Przelot do Tokio samolotem rejsowym 
(bez przesiadki).
 Dzień 2  Przylot do Tokio, odprawa paszpor-
towo - celna. Zakwaterowanie w hotelu w Tokio. 
Wizyta w dzielnicy Shibuya, gdzie zobaczymy 
najbardziej ruchliwe przejście dla pieszych oraz 
pomnik psa Hachiko. 
 Dzień 3  Po śniadaniu całodzienne zwiedza-
nie Tokio. Rozpoczniemy od wizyty na dziedziń-
cu przed Pałacem Cesarskim, siedzibą władcy 
Japonii. Zespół pałacowy znany był niegdyś jako 
Zamek Edo i stanowił rezydencję szogunów. 
Zobaczymy świątynię Meiji Jingu, poświęconą 
dawnej parze cesarskiej. Obiekt położony jest 
w malowniczym otoczeniu rozległego wiecznie 
zielonego lasu. Odwiedzimy również świątynię 
Asakusa z okresu Edo, jeden z najważniejszych 
obiektów shintoistycznych oraz pasaż handlo-

wy Akamise, gdzie można zakupić pamiątki 
i skosztować miejscowych specjałów. Przejazd 
obok wieży Tokio Sky Tree. Powrót na nocleg. 
Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji. Dla 
chętnych wycieczka Tokio Nocą (za dodatkową 
opłatą ok. 5 000 JPY/os.): przejazd do dzielnicy 
Shinjuku - głównego centrum bizne-
sowego Tokio. Wjazd na taras 
widokowy Tokyo Metropoli-
tan Government Building, 
skąd będziemy podziwiać 
panoramę miasta. Następ-
nie spacer po dzielnicy 
czerwonych latarni.
 Dz ień 4   Śniadanie 
w hotelu, następnie wyciecz-
ka pociągiem do Kamakura, 
miasta położonego 50 km na połu-
dniowy zachód od Tokio, które było siedzibą 
rządu w  okresie XII - XIV w. Zobaczymy tu 
najważniejszy zabytek miasta - posąg Wielkie-
go Buddy, wysoki na ponad 13 m i wykonany 
z brązu oraz świątynie Hase i Tsurugaoka Ha-

chimangu. Na koniec spacer po handlowej ulicy 
Komachi. Po południu powrót koleją do Tokio. 
(Trasa ok. 100 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wykwaterowanie.  
Uwaga! Na dzień 5 i 6 należy spakować torbę 
podręczną lub małą walizkę kabinową. Dostęp 

do bagażu głównego będzie możli-
wy dopiero po zakwaterowaniu 

w hotelu w Kioto.  Przejazd 
na wulkan Fuji, symbol 
Japonii.  Jeśli warunki 
pogodowe pozwolą, wje-
dziemy tu na piątą sta-
cję (ok. 2300 m n.p.m.). 

Następnie kolejką linową 
dostaniemy się do wysoko 

położonej wulkanicznej doliny 
Owakudani, znanej z gorących źró-

deł, fumaroli siarkowych i wrzących stawów. 
Przejazd do Atami. Kolacja i nocleg w kurorcie 
nadmorskim słynącym z łaźni japońskich, z któ-
rych chętni będą mogli skorzystać w godzinach 
wieczornych. Uwaga! W przypadku zwiększo-
nej aktywności sejsmicznej w regionie, zamiast 
doliny Owakudani realizowany jest program 
alternatywny: kolejką linową dostaniemy się 
na górę Kachi Kachi Yama, gdzie znajduje się 
punkt widokowy oferujący najlepszą panoramę 
okolicy. (Trasa ok. 190 km).
 Dzień 6  Śniadanie i wyjazd z Atami. Podróż 
superszybkim pociągiem Shinkansen do Shizu-
oki, a następnie do Kioto. Przejazd autokarem 
do Nary. Zwiedzimy świątynię Todaiji z najwięk-
szym drewnianym budynkiem świata (Pawilon 
Wielkiego Buddy), a także obejrzymy świątynię 
Kasuga z VII w. i przyległy do niej park z jelenia-

mi. Nocleg w okolicach Kioto. Kolacja w lokalnej 
restauracji. (Trasa ok. 460 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu całodniowe zwiedza-
nie Kioto. Zobaczymy Złoty Pawilon z listy UNE-
SCO - położoną w parku świątynię zen, której 
ściany pokryte są płatkami złota. Po południu 
czeka nas wizyta w  pagodzie Heian z  jedną 
z największych bram świątynnych - torii w Ja-
ponii, a także weźmiemy udział w tradycyjnej 
ceremonii parzenia herbaty. Obejrzymy góru-
jący nad miastem buddyjski kompleks świątyn-
ny Kiyomizu (UNESCO) składający się z kilku 
drewnianych pawilonów. Galerie widokowe 
oferują wspaniałą panoramę Kioto. Popołudnie 
zakończymy spacerem w dzielnicy gejsz - Gion. 
Powrót do hotelu na nocleg.
 Dzień 8  Śniadanie w hotelu. 
Uwaga! Na dzień 8 i 9 należy spakować torbę 
podręczną lub małą walizkę kabinową. Dostęp 
do bagażu głównego będzie możliwy dopiero 
po zakwaterowaniu w hotelu w Okayamie.
Przejazd szybkim pociągiem do Hiroszimy 
i transfer na wyspę Miyajima, gdzie zwiedzimy 
świątynię Itsukushima (UNESCO) ze słynną tori 
wznoszącą się z wody - miejsce to zaliczane jest 
do trzech najsłynniejszych widoków Japonii. 
Następnie zwiedzanie Hiroszimy - Park Pokoju 
z listy UNESCO z Kopułą Bomby Atomowej oraz 
Muzeum Bomby Atomowej. Przejazd do hotelu 
w okolicach Hiroshimy. Wieczorem kolacja w lo-
kalnej restauracji (będzie okazja skosztowania 
tradycyjnej japońskiej potrawy okonomiyaki). 
(Trasa ok. 420 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu transfer autokarem 
do Okayamy. Zwiedzanie Zamku Wron, który 
swą nazwę zawdzięcza czarnym elewacjom. 

W programie: Tokio - tradycja i nowoczesność • Wulkan Fuji • wizyta w tradycyjnej japońskiej łaźni • Złoty Pawilon i dzielnica gejsz w Kioto 

• wizyta w wytwórni sake • futurystyczna Osaka

Japonia de luxe – W krainie gejsz i samurajów

JAPONIA
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We wnętrzach zamku zobaczymy aktualną 
ekspozycję (zazwyczaj związaną z  tradycją 
i kulturą japońską). Na zakończenie spacer po 
ogrodzie Korakuen, jednym z najpiękniejszych 
w Japonii, zaprojektowanym w tradycyjnym 
stylu. Zakwaterowanie w  hotelu. Dla chęt-
nych za dodatkową opłatą (ok. 6  500 JPY/
os.) przejazd do Kurashiki. Spacer w dawnej 
dzielnicy samurajów Bikan, słynącej z dobrze 
zachowanej drewnianej architektury z XVII w. 
oraz sieci kanałów, w których pływają karpie 
koi. Wizyta w zabytkowym domu samurajskim 
rodu Ohashi. Następnie powrót do Okayamy. 
(Trasa ok. 160 km).
 Dzień 10  Śniadanie. Przejazd autokarem do 
Marugame, słynącego z wyrobu tradycyjnych 
wachlarzy Uchiwa. Następnie przejazd do zam-
ku Himeji (lista UNESCO). Zamek Białej Czapli 
jest jedną z najstarszych japońskich budowli, 
które dotrwały do naszych czasów. Prowadzą-
cy do fortecy labirynt ścieżek oraz tradycyjna 
architektura japońska sprawiają, że jest jednym 
z najatrakcyjniejszych turystycznie obiektów 
tego typu. W  miarę możliwości zwiedzimy 
również przylegający do niego ogród Kokoen. 
Po południu przejazd do Osaki i zakwaterowanie 
w hotelu. (Trasa ok. 280 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd do Kobe, 
słynącego z produkcji Sake. Zwiedzimy jedną 
z  wytwórni tego znanego na całym świecie 
japońskiego trunku. Następnie udamy się na 
zwiedzanie Osaki. W programie nowoczesna 
dzielnica Dotonbori, pełna barwnych neonów, 
klubów karaoke, restauracji i  centrów han-
dlowych oraz punkt widokowy na wieżowcu 
Umeda Sky Building. Na zakończenie wizyta 

na targu Kuromon, gdzie w  lokalne specjały 
zaopatrują się nawet najlepsi kucharze z Osa-
ki, znanej z wyśmienitej kuchni. Po południu 
przejazd szybkim pociągiem do Tokio (możliwa 
przesiadka). Uwaga! Przejazd pociągiem odby-
wa się bez dostępu do bagażu głównego, który 
transportowany jest autokarem - na ten dzień 
należy spakować torbę podręczną lub małą 
walizkę kabinową. Kolacja i nocleg w hotelu 
w okolicach Tokio. (Trasa ok. 560 km)
 Dzień 12  Po wczesnym śniadaniu transfer na 
lotnisko i wylot bezpośrednio do Warszawy (bez 
międzylądowania). 
Dla grup nie podróżujących liniami LOT 
(rozkłady do sprawdzenia na r.pl/rozklady), 
powyższy program ulega następującym mo-
dyfikacjom:
 Dzień 1  (...) Przelot do Tokio samolotem 
rejsowym z przesiadką w jednej ze stolic euro-
pejskich lub państw Płw. Arabskiego. 
 Dzień 2-10  Bez zmian.
 Dzień 11  (...) Obiadokolacja w lokalnej re-
stauracji. Wieczorem czas wolny, a następnie 
transfer na lotnisko i wylot do Polski (z prze-
siadką).
 Dzień 12  Lądowanie w Warszawie.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu 
może ulec zmianie lub odwróceniu. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych. 
HOTELE
Hotele **** dobrej klasy - (razem 10 rozpoczę-
tych dób hotelowych). Pokoje: 2  - osobowe 
(możliwość dostawki), we wszystkich hotelach 
są wyposażone w łazienki z wc i często tele-
wizor. Uwaga! W większości hoteli dostępne 
wyłacznie łóżka typu twin.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolo-
tem rejsowym na trasie Warszawa-Tokio-War-
szawa (bezpośrednio lyb z przesiadką), zakwa-
terowanie w hotelach (9 lub 10 rozpoczętych 
dób hotelowych), przejazd szybkim pociągiem 
na trasie Atami - Kioto, Kioto - Hiroszima i Osaka 
- Tokio, transfery klimatyzowanym autokarem, 
wyżywienie wg programu, opiekę polskiego 
pilota i miejscowych przewodników, program 
turystyczny j.w., oraz ubezpieczenie TU Europa 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty za 
pakiet z tytułu realizacji programu zwiedzania 
(m.in. wstępy, napiwki, system TGS, opłaty re-
zerwacyjne itp.) w kwocie ok. 27 000 jenów/os 
płatne pilotowi, opłata nie zawiera kosztu wy-
cieczek fakultatywnych podanych w programie, 
dodatkowych posiłków oraz innych wydatków 
osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesię-
ce, licząc od daty zakończenia imprezy.
Telefony komórkowe. W Japonii sieć telefonii 
komórkowej oparta jest na innym niż w Euro-
pie systemie (W-CDMA zamiast GSM). Z tego 
powodu polskie telefony mogą nie działać 
poprawnie - w celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z Państwa opera-
torem telefonii komórkowej.
Płatności. Większość sklepów i  restauracji 
w Japonii przyjmuje płatność wyłącznie go-
tówką, bankomaty oraz płatności kartą nie są 
powszechne- polecamy zabrać ze sobą odpo-
wiednią ilość gotówki.

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

CENA OD

19470 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

04.11 - 15.11 19770 34199

14.03 - 25.03 19470 34199

24.03 - 04.04 19970 34199

31.03 - 11.04 19970 34199

Cena za os. dorosłą na dost. już od 19470 

Dopłata za pok. 1 os. od 1960 

Kod imprezy: JAX

Wycieczka w wersji de luxe, to oprócz 
niezapomnianych doznań związanych 
ze zwiedzaniem i podróżowaniem 
szereg udogodnień dodatkowych, 
takich jak: maksymalnie 20 osób 
w autokarze, wysokiej klasy hotele 
4* z klimatyzacją. Jak zawsze gwa-
rantujemy również profesjonalną 
kadrę w postaci starannie dobranych 
pilotów oraz kierowców.

więcej na: R.pl
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Australia – Open! 

 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie na 2-3 godz. 
przed wylotem, stanowisko odpraw Rainbow. 
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot samolotu do Australii; między-
lądowanie w Dubaju. Przylot do Dubaju, odpra-
wa celno - paszportowa. Transfer do hotelu 3* 
w okolicy Dubaju. Zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 2  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie Dubaju zaczniemy od starych 
części miasta, do pieczołowicie odrestaurowanej 
dzielnicy Al Fahidi. Odwiedzimy Muzeum Duba-
ju, pokazujące metamorfozę miasta po odkryciu 
złóż ropy. Przejdziemy wzdłuż zatoki do przystani 
łódek abra - przeprawa na przeciwległy brzeg. 
Znajdziemy się na słynnych dubajskich targach 
ze złotem i przyprawami. Następnie przejazd do 
centrum handlowego Mall of the Emirates: m.in. 
pierwszy na Bliskim Wschodzie kryty stok nar-

ciarski. Odwiedzimy Marinę - dzielnicę najwyż-
szych apartamentowców świata. Przejedziemy 
na archipelag sztucznie usypanych wysp Palm 
Jumeirah, na którego końcu usytuowany jest ho-
tel Atlantis. Na ląd wrócimy kolejką magnetyczną 
Mono Rail, z której widać zabudowę wyspy. Prze-
jedziemy także na plażę Jumeirah, gdzie będzie 
można sfotografować słynny hotel Burj Al-Arab 
w kształcie żagla. Odwiedzimy kompleks Madinat 
Jumeirah - Dubajską Wenecję. Przejazd do finan-
sowej dzielnicy Dubaju i największego centrum 
handlowego świata - Dubai Mall, gdzie przejdzie-
my obok: akwarium, lodowiska oraz wodospa-
dów ze skoczkami. Dzień zakończymy pokazem 
tańczących fontann. Strumienie wody wybijające 
70 m do góry w rytm muzyki i gry świateł. Wie-
czorem transfer na lotnisko w Dubaju i wylot do 
Melbourne. (Trasa ok. 100 km).

 Dzień 3  Przylot do Melbourne. Odprawa 
paszportowo - celna. Zakwaterowanie i nocleg 
w Melbourne lub okolicy. (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 4  Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
Melbourne - stolicy stanu Victoria i drugiego 
największego miasta Australii, gdzie będziemy 
podziwiać mieszankę tradycyjnej kolonialnej 
architektury wiktoriańskiej z nowoczesnością. 
W programie m. in. spacer po ogrodach Royal 
Botanic Gardens, wizyta w Katedrze Św. Paw-
ła i na targu Queen Victoria Market, spacer po 
zaułkach XIX-wiecznego pasażu handlowego 
The Block Arcade oraz postój przy kortach Au-
stralian Open. Po południu przejazd na wyspę 
Phillip znaną z parady pingwinów. Każdego dnia 
o zachodzie słońca stada pingwinów powraca-
ją z morza do swoich norek na plaży, będziemy 
mogli obserwować to niezwykłe zjawisko. Po-
wrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 290 km) 
 Dzień 5  Śniadanie, wykwaterowanie i wy-
jazd na lotnisko. Przelot do Alice Springs - 30 tys. 
metropolii w środku Australii. Po przylocie prze-
jazd do „School of Air” specjalnej szkoły, gdzie 
dzięki nowoczesnej technice można uczyć dzieci 
oddalone ponad 2 tys. km od nauczyciela! Na-
stępnie pojedziemy poza miasto do grobu Johna 
Flynna - twórcy idei „latających doktorów” oraz 
do rozpadliny skalnej Simson’s Gap - gdzie przy 
odrobinie szczęścia dojrzymy żyjące tu małe 
kangury wallabie. Na koniec wjazd na punkt 
widokowy ponad miastem - wzgórze Anzac. 

Czas wolny na deptaku Todda. Zakwaterowanie 
i nocleg w Alice Springs. (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i przejazd na zwiedzanie Alice Springs. Odwie-
dzimy starą stację telegrafu a następnie stację 
„latających doktorów”, gdzie zapoznamy się 
z unikalnymi rozwiązaniami świadczenia usług 
medycznych na obszarze wielokrotnie prze-
kraczającym obszar Polski. Następnie kilkugo-
dzinny przejazd przez interior do Kings Canyon 
drogą łączącą Darwin z Adelajdą, prowadzącą 
przez środek Australii. Po południu dojazd do 
Kings Canyon i 4 godz. spacer krawędzią kanio-
nu w Parku Narodowym Watarrka do rajskiego 
ogrodu i imponujących, kamiennych skał świad-
czących o tym, że „czerwony środek Australii” 
był kiedyś dnem morskim (w przypadku wyso-
kiej temperatury - spacer możliwy wczesnym 
rankiem kolejnego dnia). Nocleg w bazie tury-
stycznej w Kings Canyon. (Trasa ok. 450 km).
 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie 
i wyjazd do Ayers Rock - „czerwonego cen-
trum Australii”. Po drodze zobaczymy tzw. 
„zapomniany cud” - monolit Mt Conner. Po 
dojeździe do Yulara udamy się do Olgas lub 
w języku aborygeńskim Kata Tjuta, czyli “wiele 
głów”. Jest to zespół 36 monolitów skalnych, 
zlepieńców i piaskowców wznoszących się kil-
kadziesiąt metrów ponad równinę - jedno ze 
świętych miejsc Aborygenów. Przespaceruje-
my się wąwozem Walpa na zachód słońca nad 

W programie: Dubaj - miasto idealne • Melbourne – kulturalna i sportowa stolica Australii • Alice Springs -  czerwony środek Australii 

• Kings Canyon - dno morskie na pustyni • Ayers Rock - Uluru - święta góra Aborygenów • Sydney - opera i most portowy 

• Park Narodowy Blue Mountains z Three Sisters • Gold Coast - australijskie Miami • Brisbane - stolica Queensland

Melbourne

Sydney

Brisbane
Gold Coast
P. N. 

Blue Mountains

Góra Uluru
Olgas

AUSTRALIA
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      –› Wyloty z: Warszawa  
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Uluru. Powrót na nocleg w bazie turystycznej 
w okolicach Ayers Rock. Czas na odpoczynek 
i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Wczesna pobudka i wyjazd ok. 5:00 
rano (bez śniadania) na wschód słońca nad Ulu-
ru. Przejazd w kierunku Ayers Rock do podnóża 
góry Uluru największej atrakcji przyrodniczo-
-geologicznej Australii. Uluru jest jednym z naj-
większych monolitów skalnych na świecie: dł. 
ok. 3 km, szer. 2,5 km, obwód 9.4 km. Wznosi 
się 348 m ponad płaską, piaszczystą równinę 
i “wrasta” 6 km w głąb ziemi! Ten dziwny twór 
zbudowany jest ze skały osadowej - arkozy 
o charakterystycznej czerwonej barwie. Spacer 
u podnóża skały, gdzie odnaleźć można abory-
geńskie rysunki naskalne. Wizyta w Centrum 
Kultury Aborygeńskiej. Powrót do bazy tury-
stycznej na śniadanie, a następnie przejazd na 
lotnisko i przelot do Sydney. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicy Sydney. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Po śniadaniu całodzienna wędrów-
ka po Sydney: spacer do Hyde Parku, wizyta 
w  Katedrze NMP, pomnik korpusów ANZAC, 
QVB - lokalny „Harrods”, a przy nim pomnik 
Królowej Wiktorii, Ratusz i Katedra Anglikańska. 
Następnie dzielnica portowa zbudowana z oka-
zji olimpiady - Darling Harbour. Wjazd na wieżę 
widokową Westfield Tower (250 m) i  panora-
ma miasta (koszt ok. 29 AUD/os.). Następnie 
przejdziemy najstarszą ulicą Sydney, Macquarie 
Street, po drodze m.in. Parliament House, Syd-
ney Hospital, NSW Library. Dzień zakończymy 
w Cirqular Quay w pobliżu Opera House i Har-
bour Bridge –wizytówki Sydney. Przejazdy ko-
munikacją miejską (dodatkowo płatne). Nocleg 
w okolicach Sydney. (Trasa ok. 10 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu wyruszymy w okolice 
Sydney do Parku Olimpijskiego z 2000 r. Następ-
nie odwiedzimy lokalny park flory i fauny - tu 

można spotkać symbole kraju: kangury, koala 
i  itp. Dzień zakończymy w Parku Narodowym 
Blue Mountains z dolinami, wodospadami i ska-
listymi urwiskami oraz główną atrakcją regionu - 
formacją skalną Three Sisters. Wieczorem powrót 
w okolice Sydney i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 11  Spacer przez ogród botaniczny 
do Circular Quay skąd rejs statkiem po zatoce 
Botany Bay do Manly - dzielnicy Sydney nad 
otwartym oceanem z piękną plażą i historycz-
ną zabudową. Kąpiel w oceanie i odpoczynek 
na plaży. Wczesnym popołudniem powrót 
do centrum Sydney i  czas wolny. Polecamy 
np. wizytę w Akwarium w Darling 
Harbour, Muzeum Australii 
lub wejście na szczyt Mostu 
Portowego! Wieczorem 
wyjazd na lotnisko i wylot 
do najmodniejszego miej-
sca wypoczynku - Złotego 
Wybrzeża, zwanego rów-
nież australijskim Miami. 
Zakwaterowanie i  nocleg. 
(Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12-13  Śniadanie. Dzień na 
odpoczynek na plaży lub spacery po prome-
nadzie w najmodniejszym kurorcie Australii – 
Surfers Paradise. Nocleg w hotelu położonym 
na Złotym Wybrzeżu.
 Dzień 14  Śniadanie i w południe wyjazd do 
Brisbane. Zwiedzanie stolicy stanu Queensland 
położonego nad pięknie meandrująca rzeką o 
tej samej nazwie - ogród botaniczny, Unwier-
sytet oraz Parlament stanowy. Podczas spaceru 
zobaczymy również Ratusz i deptak Queen Stre-
et. Wieczorem transfer na lotnisko w Brisbane 
i wylot do Polski z międzylądowaniem w Dubaju.
 Dzień 15  Przylot do Warszawy na lotnisko 
Okęcie.

Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność realiza-
cji punktów programu może ulec  zmianie lub 
odwróceniu.
W terminach świątecznych i noworocznych 
możliwość dokupienia uroczystych kolacji za 
dodatkową opłatą na miejscu u pilota. Szczegó-
łowe informacje podamy w listopadzie 2020 r. 
na R.pl.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia 
świeżej żywności na terytorium Australii i No-
wej Zelandii.
HOTELE
Hotele*** (12 rozpoczętych dób hotelowych) - 

średni standard. Pokoje: 2-os. (moż-
liwość dostawki) z  łazienkami 

oraz najczęściej z TV-sat. Po-
koje z dostawkami (3-os.) 
posiadają dwa łóżka dla 
3 os. Brak pokoi 3-os. z 3 
osobnymi łóżkami. Baza 
turystyczna w  Yulara 

(1 nocleg) skromne pokoje: 
2 - os z łazienkami. Wyżywie-

nie: śniadania.
ŚWIADCZENIA

Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotami rejsowymi z Warszawy do Australii 
z  międzylądowaniami (nocleg i  zwiedzanie 
Dubaju) orazprzeloty wewnętrzne: Warszawa 
- Dubaj - Melbourne - Alice Springs; Ayers Roc-
k-Sydney - Gold Coast; Brisbane - Warszawa; 
opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym 
autobusem lub busem (wg programu), zakwa-
terowanie 12 rozpoczętych dób hotelowych 
zgodnie z  programem, śniadania, obsługę 
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na 
lotnisku w Warszawie, opiekę polskojęzycznego 
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lo-
kalnego kontrahenta podczas objazdu, program 

turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa 
- wersja standard (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
realizacji programu zwiedzania (bilety wstępu, 
przewodnicy lokalni, napiwki dla kierowców, 
przewodników, bagażowych), ok. 290 USD/os. 
- płatne gotówką na miejscu, obiadokolacji i na-
poi do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych, 
kosztów przejazdów komunikacją miejską oraz 
innych wydatków osobistych, opłata za pośred-
nictwo wizowe do Australii (doliczana podczas 
rezerwacji).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wizy. Możliwość wizowania za pośrednictwem 
Rainbow. O szczegóły zapytaj swojego opieku-
na wycieczki lub agenta u którego dokonywałeś 
rezerwację.
Wiza do Australii (eVisitor) - dla obywateli UE 
wiza jest bezpłatna. Do uzyskania wizy wy-
magane jest wypełnienie wniosku wizowego 
w systemie travella najpóźniej na 30 dni robo-
czych przed wylotem.
Wiza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
- obywatele polscy w  celach turystycznych 
wjeżdżają bez wizy. 

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

CENA OD

16499 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

05.11 - 19.11 16799 28730

19.11 - 03.12 16699 28399

23.12 - 06.01 19899 28730

06.01 - 20.01 16649 28399

14.01 - 28.01 16799 28730

28.01 - 11.02 16799 28730

11.02 - 25.02 16799 28730

04.03 - 18.03 16499 28399

01.04 - 15.04 16799 28730

Cena za os. dorosłą na dost. już od 16999 

Dopłata za pok. 1 os. od 3350 

Dopłata do terminu sylwestrowy 799

Dopłata do terminu świątecznego 799

Dopłata za chiński nowy rok 799

Opłata za proc. wizową do Australii 49

Kod imprezy: AUC

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, stanowisko 
odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot samolotu 
do Australii; międzylądowanie w Dubaju. Po 
przylocie odprawa celno - paszportowa. Trans-
fer i nocleg w hotelu 3* w okolicy Dubaju.
 Dzień 2  Śniadanie, wykwaterowanie z ho-
telu i zwiedzanie Dubaju: dzielnica Al Fahidi, 
Muzeum Dubaju, przejazd wzdłuż zatoki do 
przystani i przeprawa na przeciwległy brzeg. 
Wizyta na dubajskich targach oraz w centrum 
handlowym Mall of the Emirates z  krytym 
stokiem narciarski. Odwiedzimy dzielni-
cę apartamentowców, Marinę i  archipelag 
sztucznie usypanych wysp Palm Jumeirah. 
Na ląd wrócimy kolejką magnetyczną Mono 
Rail. Przejazd na plażę Jumeirah z widokiem 
na pierwszy 7* hotel na świcie Burj Al-Arab. 
Odwiedzimy kompleks Madinat Jumeirah, 
nazywany Dubajską Wenecją oraz największe 
centrum handlowe świata, Dubai Mall z m.in. 
akwarium, lodowiskiem oraz wodospadami. 
Na zakończenie pokaz tańczących fontann. 
Wieczorem transfer na lotnisko i  wylot do 
Sydney. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Przelot do Sydney. Po odprawie 

paszportowo-wizowej, transfer do hotelu, za-
kwaterowanie i nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie, zwiedzanie Sydney: 
spacer do Hyde Parku, wizyta w katedrze NMP, 
pomnik korpusów ANZAC, QVB - sydnejski 
„Harrods”, pomnik Królowej Wiktorii, Ratusz 
i Katedra Anglikańska, dzielnica portowa Darling 
Harbour. Wjazd na wieżę widokową Westfield 
Tower, gdzie z wysokości 250 m będziemy po-
dziwiać panoramę miasta (dodatkowo płatne 
ok. 29 AUD/os.). Przejdziemy najstarszą ulicą 
Sydney, Macquarie Street, po drodze m.in. Par-
liament House, Sydney Hospital, NSW Library. 
Dzień zakończymy w Cirqular Quay w pobliżu 
Opera House i Harbour Bridge - wizytówki Syd-
ney. Przejazdy komunikacją miejską (dodatko-
wo płatne). Nocleg w Sydney. (Trasa ok. 10 km).
 Dzień 5  Po śniadaniu wyruszymy w okolice 
Sydney: Park Olimpijski z 2000 r. oraz Australijski 
Park flory i fauny gdzie będzie można oko w oko 
spotkać się z kangurami i koala. Dojazd do Parku 
Narodowego Blue Mountains, z malowniczymi 
dolinami, wodospadami i urwiskami. Zobaczymy 
główną atrakcję regionu - formację skalną Three 
Sisters. Wieczorem powrót do hotelu w Sydney 
na odpoczynek i nocleg. (Trasa ok. 250 km).

 Dzień 6  Śniadanie, spacer przez ogród bota-
niczny do Circular Quay i rejs statkiem po Botany 
Bay do Manly - dzielnicy Sydney położonej nad 
oceanem z plażą i historyczną zabudową. Kąpiel 
w oceanie i wypoczynek na plaży. Wolne popo-
łudnie, które można przeznaczyć na odpoczynek 
lub dodatkowe atrakcje jak wizyta w Muzeum 
Australii, Galerii Sztuki NSW czy spacer po Dar-
ling Harbour. Nocleg w Sydney. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 7  Śniadanie, transfer na lotnisko i prze-
lot do Ayers Rock. Zakwaterowanie i przejazd do 
Olgas, w języku aborygeńskim Kata Tjuta. Jest to 
zespół 36 monolitów skalnych - święte miejsce 
Aborygenów. Tworzą go zlepieńce i piaskowce 
czerwonawej barwy. Spacer wąwozem Walpa, 
a wieczorem zobaczymy zachód słońca. Powrót 
na nocleg w bazie turystycznej w okolicach Ayers 
Rock. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 8  Wczesny wyjazd (ok. 5:00 rano, bez 
śniadania) na wschód słońca nad Uluru. Przejazd 
w kierunku Ayers Rock, pod górę Uluru. Jest to 
jeden z  największych monolitów skalnych na 
świecie. Wznosi się 348 m ponad piaszczystą 
równinę i “wrasta” 6 km w głąb ziemi! Spacer 
u podnóża skały, gdzie znajdują się naskalne ry-
sunki aborygeńskie. Wizyta w Centrum Kultury 
Aborygeńskiej, a w nim: legendy, zwyczaje oraz 
sztuka lokalnych mieszkańców. Powrót do bazy 
turystycznej na śniadanie, przejazd na lotnisko 
i przelot do Cairns w stanie Queensland - miasta 
na północnym wschodzie kontynentu, gdzie tro-
pikalny klimat i Wielka Rafa Koralowa, pozwolą na 
ekscytujący odpoczynek. Zakwaterowanie w hote-
lu, wieczorem spacer po Cairns. (Trasa ok. 70 km).
 Dzień 9  Śniadanie, czas wolny na plażowanie 
w Cairns, dla chętnych wycieczka do Lasu Desz-
czowego (dodatkowa płatna ok. 183 AUD/os.). 
W programie: centrum kultury aborygeńskiej 
Tjapukai, pokaz tańców, jedzenia i leków z bu-

szu, na koniec możliwość rzutu oszczepem i bu-
merangiem; Kuranda - dawna osada górnicza, 
dostaniemy się tam kolejką linową (Skyrail). Po 
drodze spacer po Lesie Deszczowym i obserwa-
cja wodospadów Barron Falls. Powrót do Cairns 
późnym popołudniem historycznym pociągiem 
(Kuranda Scenic Railway). Nocleg w  hotelu 
w Cairns. (Trasa ok. 40 km).
 Dzień 10  Po śniadaniu czas wolny lub moż-
liwość uczestniczenia w wycieczkach fakulta-
tywnych. Całodniowa wycieczka na Wielką Rafę 
Koralową (dodatkowo płatna, ok. 195 AUD/os.) 
zaliczaną do największych cudów świata! Stano-
wi atrakcję turystyczną Australii nr 1. Będziemy 
pływać łodzią wśród mnóstwa kolorowych rybek 
i formacji koralowych, można tu spotkać także 
żółwie morskie. Możliwość nurkowania z butlą 
lub rurką i maską (sprzęt do nurkowania do wy-
pożyczenia na statku za dodatkową opłatą, do 
snorklingu bez opłaty). Podczas rejsu lunch na 
pokładzie statku. Proponujemy również wyjazd 
na Green Island i możliwość odpoczynku na 
piaszczystej plaży wyspy koralowej (w pakiecie 
z lunchem i rejsem łodzią ze szklanym dnem lub 
sprzętem do snorklingu - opłata ok. 146 AUD/
os.) oraz wyjazd miejskim autobusem poza mia-
sto na plażę (ok. 20 AUD/os.). Powrót do hotelu 
w Cairns późnym popołudniem, nocleg.
 Dzień 11  Po śniadaniu, wykwaterowanie 
i wylot do Wellington w Nowej Zelandii (z mię-
dzylądowaniem w Brisbane). Zwiedzanie stolicy 
stanu Queensland, - ogród botaniczny, Unwier-
sytet oraz Parlament stanowy. Podczas spaceru 
zobaczymy również Ratusz i deptak Queen Stre-
et. Wyjazd na punkt widokowy Mount Coot-ha. 
Wieczorem transfer na lotnisko w Brisbane 
i przelot do Wellington. Odprawa celno-pasz-
portowa i przejazd do hotelu w Wellington, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa: ok. 20 km).

W programie: Dubaj – orientalny blichtr • Sydney – opera i most portowy • Park Narodowy Blue Mountains z Three Sisters • Ayers Rock - Uluru 
– święta góra Aborygenów • Cairns – wielka rafa koralowa i las deszczowy • kiwi – oko w oko z ptakiem nielotem • Rotorua – stąd już blisko do 
piekła • Hobbiton – spotkanie z hobbitami • Brisbane - stolica stanu Queensland • Wellington - stolica Nowej Zelandii – kraju na końcu świata 

• Waitomo – rozgwieżdżone niebo w jaskiniach • przeloty lokalne w cenie

Australia i Nowa Zelandia – Po drugiej stronie Ziemi 
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 Dzień 12  Późne śniadanie, zwiedzanie sto-
licy Nowej Zelandii - punkt widokowy ponad 
miastem - Victoria Peak, budynki Parlamentu, 
katedra św. Pawła, spacer po deptaku - Cuba 
Street, przejazd do Palmerston North, zakwa-
terowanie w hotelu, nocleg. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 13  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Parku Narodowego Tongariro - w któ-
rym nagrywano wiele scen dla filmu „Władca 
Pierścieni”. Przejazd nad wulkaniczne jezioro 
Taupo, możliwość skoku na bungee (47 m, 
płatne ok. 195 NZD/os.). Dzień zakończymy 
w Rotorua - geotermalnej stolicy kraju. Nocleg 
w hotelu w Rotorua. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 14  Śniadanie, zwiedzanie okolic Rotorua 
- strefa termalna Wai-o-tapu - z jeziorami błotny-
mi i drażniącymi nos wyziewami. Atrakcją będzie 
erupcja gejzeru Lady Knox. Przejazd do strefy 
termalnej - Waimangu - spacer po najmłodszym 
ekosystemie na ziemi, podziwianie „patelni”; rejs 
statkiem po jeziorze. Po powrocie do miasta zwie-
dzanie strefy termalnej - Te Puia - gdzie przy odro-
binie szczęścia trafimy na erupcję gejzeru - Pohu-
tu. Na terenie strefy zlokalizowany jest również 
ptasi symbol Nowej Zelandii - ptak Kiwi. Powrót 
do hotelu w Rotorua na nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 15  Śniadanie, przed południem czas 
wolny. Dla chętnych wyjazd fakultatywny na 
rafting po rzece Kaituna (płatne ok. 109 NZD/
os.). Po południu zwiedzanie miasta: historycz-
na zabudowa uzdrowiska, a także kościół angli-
kański z elementami architektury maoryskiej, 
dom zebrań starszyzny maoryskiej (tylko z ze-
wnątrz). Przejazd poza miasto, aby podziwiać 
las paprociowy oraz sekwoje. Wieczór wolny lub 
możliwość wyjazdu na wieczór maoryski (płat-
ny ok. 135 NZD/os.) - w programie: powitanie, 
zwiedzanie wioski, piec ziemny Hangi, tańce 
i śpiewy maoryskie oraz kolacja w formie bufetu. 

Nocleg w Rotorua. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 16  Śniadanie, wykwaterowanie, prze-
jazd do Hobbitonu, czyli na plan filmowy „Wład-
cy pierścieni” oraz „Hobbita”. Wizyta w jaski-
niach Waitomo, w której żyją tysiące świecących 
larw ćmy, zawieszonych na sklepieniu jaskiń, 
które wyglądają jak rozgwieżdżone niebo. Przy 
odpowiednim stanie wód, przepłyniemy łodzią 
przez podziemną rzekę. Wieczorem przyjazd do 
największego miasta Nowej Zelandii Auckland, 
zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 17  Po śniadaniu, wjazd na wieżę wi-
dokową Sky Tower, skąd z tarasu na 186 m roz-
pościera się panorama sięgająca nawet 80 km 
(dodatkowo płatne ok. 32 NZD/os.). Z tarasu 
zobaczymy na jak wąskim przesmyku położone 
jest miasto. Przejazd do Mission Bay przez ele-
ganckie dzielnice miasta i porty jachtowe oraz 
dalej do Auckland Domain gdzie zwiedzimy mu-
zeum miejskie. Przejazd na podziwianie panora-
my miasta z punktu widokowego na wygasłym 
wulkanie - góra Eden. Dzień zakończymy w hi-
storycznej dzielnicy Auckland - Devonport, skąd 
wrócimy do centrum miasta rejsem po zatoce. 
Powrót z portu do hotelu spacerem główną ulicą 
miasta - Queen Street. Po południu czas wolny. 
Nocleg w hotelu w Auckland. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 18  Wyjazd w  okolice Auckland na 
najbardziej znaną plażę kraju - Piha, rozsławio-
ną w filmie J. Campion - Fortepian. Na plaży 
wdrapiemy się na górującą nad nią lwią skałę, 
chwila na relaks w dość chłodnych wodach oce-
anu. Przejazd na spacer po okolicznym lesie do 
pięknego wodospadu Kitekite Falls. Następnie 
przejazd do kolonii głuptaków w Muriwai (ptaki 
obecne są od końca lipca do połowy marca). 
Przejazd na lotnisko i wylot do Polski z między-
lądowaniem w Dubaju. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 19  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu 
W terminach świątecznych i noworocznych 
możliwość dokupienia uroczystych kolacji za 
dodatkową opłatą na miejscu u pilota. Szczegó-
łowe informacje podamy w listopadzie 2020 r. 
na R.pl.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia 
świeżej żywności na terytorium Australii oraz 
Nowej Zelandii. 
Walutą obowiązującą w  Australii jest dolar 
australijski (AUD), a  w  Nowej Zelandii dolar 
nowozelandzki (NDZ) - płatności za wycieczki 
fakultatywne oraz wydatki na miejscu są możli-
we tylko w lokalnej walucie. Zalecamy wymianę 
waluty na lokalną w Polsce. 
HOTELE
Hotele*** (16 rozpoczętych dób hotelowych) - 

średni standard. Do dyspozycji gości: w hotelach 
restauracja oraz bar. Pokoje: 2-os. (możliwość 
dostawki) z łazienkami oraz najczęściej z TV-sat. 
Pokoje z dostawkami (3-os.) posiadają dwa łóżka 
dla 3 os. Brak pokoi 3-os. z 3 osobnymi łóżkami. 
Baza turystyczna w Yulara (1 nocleg) skromne po-
koje: 2 - os z łazienkami. Wyżywienie: śniadania.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolota-
mi rejsowymi z Warszawy do Australii i z Nowej 
Zelandii do Warszawy z międzylądowaniami: 
Warszawa - Dubaj (nocleg i zwiedzanie)- Sydney 
oraz Auckland - Warszawa (z międzylądowanie w 
Dubaju), przeloty wewnętrzne na trasach:  Syd-
ney - Ayers Rock - Cairns - Brisbane -Wellington, 
opłaty lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym 
autobusem (wg programu), zakwaterowanie - 16 
rozpoczętych dób hotelowych zgodnie z progra-
mem, śniadania, obsługę polskiego przedstawi-
ciela podczas odprawy na lotnisku w Warszawie, 
opiekę polskojęzycznego pilota lub polskojęzycz-
nego przedstawiciela lokalnego kontrahenta. 
podczas objazdu, ubezpieczenie TU EUROPA SA 
(NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
realizacji programu zwiedzania (bilety wstępu, 
przewodnicy lokalni, napiwki dla kierowców, 
przewodników, bagażowych) ok. 510 USD/os. 
- płatne pilotowi na miejscu, obiadokolacji i na-
poi do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych, 
kosztów przejazdów komunikacją miejską oraz 
innych wydatków osobistych, opłaty za pośred-
nictwo wizowe do Australii i Nowej Zelandii (do-
liczana podczas rezerwacji).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wizy. Możliwość wizowania za pośrednictwem 
Rainbow. O szczegóły zapytaj swojego opieku-

na wycieczki lub agenta u którego dokonywałeś 
rezerwację.
Wiza do Australii (eVisitor) - dla obywateli UE 
wiza jest bezpłatna. Do Nowej Zelandii (ETA) 
Do uzyskania wizy wymagane jest wypełnienie 
wniosku wizowego w systemie travella najpóź-
niej na 30 dni roboczych przed wylotem.
Wiza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
- obywatele polscy w  celach turystycznych 
wjeżdżają bez wizy. 

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

CENA OD

20399 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

26.10 - 13.11 20499 35099

02.11 - 20.11 20799 35520

16.11 - 04.12 20649 35099

19.12 - 06.01 20799 35520

18.01 - 05.02 20799 35520

01.02 - 19.02 20799 35520

15.02 - 05.03 20799 35520

01.03 - 19.03 20549 35099

22.03 - 09.04 20399 34749

01.04 - 19.04 20649 35099

Cena za os. dorosłą na dost. już od 20999 

Dopłata za pok. 1 os. od 5371 

Dopłata do terminu sylwestrowego  799

Dopłata do terminu świątecznego 799

Dopłata za chiński nowy rok 799

Opłata za proc. wizową do Australii 

i Nowej Zelandii 239

Kod imprezy: AUN

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, stanowisko 
odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot samolotu 
do Australii; międzylądowanie w  Dubaju po 
przylocie odprawa celno-paszportowa. Transfer 
i nocleg w hotelu 3* w okolicy Dubaju.
 Dzień 2  Po śniadaniu wykwaterowanie 
i zwiedzanie Dubaju: dzielnica Al Fahidi, Mu-
zeum Dubaju, przejazd wzdłuż zatoki do przy-
stani i przeprawa na drugi brzeg. Wizyta na 
dubajskich targach i  w  centrum handlowym 
Mall of the Emirates z krytym stokiem narciar-
ski. Odwiedzimy dzielnicę apartamentowców, 
Marinę, i archipelag sztucznie usypanych wysp 
Palm Jumeirah. Na ląd wrócimy kolejką magne-
tyczną Mono Rail. Przejazd na plażę Jumeirah 
z widokiem na hotel Burj Al-Arab. Odwiedzimy 
kompleks Madinat Jumeirah, zwany Dubajską 

Wenecją oraz największe centrum handlowe 
świata, Dubai Mall z m.in. akwarium, lodowi-
skiem oraz wodospadami. Na zakończenie po-
kaz tańczących fontann. Wieczorem transfer na 
lotnisko i wylot do Adelajdy (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Przelot do Adelajdy, odprawa pasz-
portowo-wizowa, transfer do hotelu, zakwate-
rowanie i nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie, zwiedzanie Adelajdy 
m.in.: Skwer Wiktorii, Uniwersytet, Budyn-
ki Parlamentu Stanowego, Ratusz, spacer 
wzdłuż rzeki Torrensa. Następnie wyjedziemy 
poza miasto do najsłynniejszego zagłębia wi-
niarskiego antypodów - doliny Barrosa, gdzie 
w okolicy Hanhdorf zwiedzimy jedną z winiar-
ni wraz z degustacją lokalnych win. Kolejnym 
przystankiem będzie Hanhdorf - miejscowość 
założona przez imigrantów z Niemiec, gdzie 

W programie: Dubaj – stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich • Adelajda i Alice Springs – najpiękniejsze miasta Australii • Barossa – dolina 
wina • Kings Canyon – czerwony środek Australii • Ayers Rock - Uluru – święta góra Aborygenów • Sydney – opera i most portowy • Blue Moun-
tains i Three Sisters •rejs po zatoce Botany Bay do Manly z piękną plażą i historyczną zabudową • Nowa Zelandia – obie wyspy • Park Narodowy 
z górą Cooka – najwyższym szczytem Nowej Zelandii • Fiord Milford Sound i Morze Tasmana • Wellington – stolica Nowej Zelandii • Auckland – 
największe miasto Nowej Zelandii • rozgrzana Rotorua • Hobbiton – spotkanie z hobbitami • Waitomo – rozgwieżdżone niebo w jaskiniach.

• przeloty lokalne w cenie

Australia i Nowa Zelandia – Od A do Z 
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do dziś można skosztować niemieckiego piwa 
oraz zjeść bratwursta. Na koniec dnia przeje-
dziemy na miejska plażę Henley Beach - gdzie 
niespiesznie pijąc kawę lub lampkę wina zakoń-
czymy pierwszy dzień na Antypodach. Powrót 
na nocleg do Adelajdy. (Trasa ok. 220 km).
 Dzień 5  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
lot do Alice Springs. Wizyta w Muzeum Lotnic-
twa i „School of Air”. Pojedziemy do grobu Joh-
na Flynna - twórcy idei „latających doktorów” 
oraz do rozpadliny skalnej Simson’s Gap. Na ko-
niec wjazd na punkt widokowy - wzgórze Anzac. 
Czas wolny na deptaku Todda. Zakwaterowanie 
i nocleg w Alice Springs. (Trasa ok. 20 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu, przejazd do Alice 
Springs. Odwiedzimy starą stację telegrafu 
oraz stację „latających doktorów”. Następnie 
kilkugodzinny przejazd przez interior do Kin-
gs Canyon, spacer krawędzią kanionu w Parku 
Narodowym Watarrka do rajskiego ogrodu (w 
przypadku wysokiej temperatury - spacer ran-
kiem kolejnego dnia). Nocleg w bazie turystycz-
nej w Kings Canyon. (Trasa ok. 450 km)
 Dzień 7  Po śniadaniu, wyjazd do Ayers Rock. 
Po drodze monolit Mt Conner. Po dojeździe do 
Yulara wizyta w Olgas, w języku aborygeńskim 
Kata Tjuta. Jest to zespół 36 monolitów skalnych 
- święte miejsce Aborygenów. Spacer wąwozem 
Walpa, a wieczorem będziemy podziwiać zachód 
słońca. Powrót na nocleg w bazie turystycznej 
w okolicach Ayers Rock. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 8  Wczesna pobudka i wyjazd ok. 5:00 
rano (bez śniadania) na wschód słońca nad Ulu-
ru. Przejazd w kierunku Ayers Rock, pod górę 
Uluru. To jeden z największych monolitów skal-
nych na świecie, wznosi się 348 m ponad równi-
nę i “wrasta” 6 km w głąb ziemi! Spacer u pod-
nóża skały, gdzie odnaleźć można aborygeńskie 
rysunki naskalne. Wizyta w Centrum Kultury 
Aborygeńskiej, a w nim: legendy, zwyczaje oraz 
sztuka lokalnych mieszkańców. Powrót do bazy 
turystycznej na śniadanie. Przejazd na lotnisko 
i przelot do Sydney. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicy Sydney. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 9  Śniadanie, całodzienna wędrówka po 
Sydney: spacer do Hyde Parku, wizyta w Kate-
drze NMP, pomnik korpusów ANZAC, QVB - lokal-
ny „Harrods”, pomnik Królowej Wiktorii, Ratusz 
i Katedra Anglikańska. Kolejnym punktem będzie 
dzielnica portowa - Darling Harbour. Wjazd na 
wieżę widokową Westfield Tower, skąd z 250 m 
będziemy podziwiać panoramę miasta (koszt ok. 
29 AUD/os.). Przejdziemy najstarszą ulicą Sydney, 
Macquarie Street, po drodze m.in. Parliament Ho-
use, Sydney Hospital, NSW Library. Dzień zakoń-
czymy w Cirqular Quay w pobliżu Opera House 
i Harbour Bridge - wizytówki Sydney. Przejazdy 
komunikacją miejską (dodatkowo płatne). Noc-
leg w okolicach Sydney. (Trasa ok. 10 km).
 Dzień 10  Śniadanie, wyruszymy w okolice 
Sydney do Parku Olimpijskiego. Odwiedzimy 
park flory i fauny, gdzie można spotkać symbole 
kraju: kangury i koala. Dzień zakończymy w Par-
ku Narodowym Blue Mountains z dolinami, wo-
dospadami i urwiskami oraz formacją skalną 
Three Sisters. Wieczorem powrót w  okolice 
Sydney i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu spacer przez ogród 
botaniczny do Circular Quay skąd popłyniemy 
w rejs statkiem po zatoce Botany Bay do Man-
ly - dzielnicy Sydney położonej nad otwartym 
oceanem z piękną plażą i historyczną zabudową. 
Miasto rozlokowane jest nad wieloma zatoka-
mi. Z perspektywy morskiej zobaczymy słynne 
widoki i najpopularniejsze plaże. Relaksująca 
kąpiel w oceanie i odpoczynek na plaży. Wolne 

popołudnie, które można przeznaczyć na odpo-
czynek lub dodatkowe atrakcje jak wizyta w Mu-
zeum Australii, Galerii Sztuki NSW czy spacer po 
Darling Harbour. Wieczorem transfer na lotnisko 
i wylot do Christchurch w Nowej Zelandii (moż-
liwe międzylądowanie). Odprawa celno-pasz-
portowa i przejazd do hotelu w Christchurch, 
zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 12  Śniadanie, zwiedzanie Christchurch 
- plac Katedralny, Katedra Anglikańska, Katolic-
ka oraz Ogród Botaniczny. Przejazd w kierunku 
Stacji Arktycznej, zwiedzanie Centrum Arktycz-
nego pozwoli poznać bliżej Antarktydę i „przeżyć” 
arktyczną burzę. Wyjazd w kierunku Tekapo, po 
drodze jedna z niewielu równin kraju i wszech-
obecne owce. Po dojeździe nad jezioro Tekapo 
postój w punkcie widokowym z panoramą Alp Po-
łudniowych. Nocleg w Twizel (Trasa ok. 300 km).
 Dzień 13  Po śniadaniu, przejazd do Aoraki, 
„bramy” do najwyższej góry Nowej Zelandii - Mt. 
Cook. Zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO 
Parku Narodowego Mt. Cook. Piesza wycieczka 
(o ile pozwolą na to warunki pogodowe). Łatwa 
ścieżka do punktu widokowego pod lodowcem, 
skąd przy ładnej pogodzie widać Mt. Cook, 
(w przypadku mgły lub deszczu - wcześniejszy 
wyjazd do Queenstown). Przejazd do Twizel - 
krajowej stolicy hodowli łososia, oraz zagłębia 
sadowniczego - Cromwell. Nocleg w  hotelu 
w okolicy Queenstown. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 14  Po śniadaniu, czas wolny na spacer 
po Wakatipu, centrum miasteczka Queenstown. 
Możliwość rejsu szybką łodzią motorową po 
rzece Shotover (płatne ok. 165 NZD/os.). Na-
stępnie wycieczka do Arrowtown, miasteczka 
poszukiwaczy złota. Przejedziemy do mostu Ka-
warau, kolebki „bungy jumping”. Dla amatorów 
mocnych przeżyć skok na bungy (płatny ok. 205 
NZD/os.). Przejazd na nocleg do Te Anau. (Trasa 
ok. 210 km).
 Dzień 15  Po śniadaniu, wyjazd w kierunku Mil-
ford Sound, najsłynniejszego nowozelandzkiego 
fiordu. Dotrzemy tam zatrzymując się w najpięk-
niejszych punktach widokowych, przemierzając 
endemiczne lasy. Największą atrakcją tego dnia 
będzie rejs niewielkim statkiem po Milford So-
und aż do Morza Tasmana. Statek podpływa 
pod wodospady, a z jego pokładu można cza-
sem dostrzec ciekawe gatunki ptaków oraz foki. 
Przejazd na nocleg do Queenstown lub Te Anu 
(w zależności od rozkładu lotów kolejnego dnia). 
(Trasa ok. 300 km).
 Dzień 16  Po śniadaniu, przelot do Welling-
ton. Zwiedzanie stolicy Nowej Zelandii: punkt 
widokowy - Victoria Peak z panoramą miasta, 
budynki Parlamentu, katedra św. Pawła, spacer 
po deptaku - Cuba Street. Przejazd do Palmer-
ston North, zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
(Trasa ok. 170 km).
 Dzień 17  Po śniadaniu, przejazd do Parku Na-
rodowego Tongariro - w którym nagrywano wiele 
scen dla filmu „Władca Pierścieni”. Przejazd nad 
wulkaniczne jezioro Taupo, możliwość skoku na 
bungee (47 m, płatne ok. 195 NZD/os.). Dzień za-
kończymy w Rotorua - geotermalnej stolicy kraju. 
Nocleg w hotelu w Rotorua. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 18  Po śniadaniu, zwiedzanie Rotorua 
- kościół anglikański, dom zebrań starszyzny 
maoryskiej (z zewnątrz). Zwiedzanie strefy ter-
malnej - Te Puia - gdzie przy odrobinie szczęścia 
trafimy na erupcję gejzeru - Pohutu. Na terenie 
strefy zlokalizowany jest również symbol Nowej 
Zelandii - ptak Kiwi. Odwiedzimy Instytut Kul-
tury, gdzie działa szkoła wyplatania i rzeźbie-
nia. Po południu strefa termalna - Waimangu 
- spacer po najmłodszym ekosystemie na ziemi, 

podziwianie „patelni”; rejs statkiem po jeziorze. 
Wieczór wolny lub wyjazd na wieczór maoryski 
do tradycyjnej wioski (płatny ok. 135 NZD/os) - 
w programie tradycyjne powitanie, zwiedzanie 
wioski, piec ziemny Hangi, tańce i śpiewy maory-
skie, a na koniec kolacja w formie bufetu. Nocleg 
do hotelu w okolicy Rotorua. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 19  Po śniadaniu, przejazd do Hobbi-
tonu, czyli na plan filmowy „Władcy pierścieni” 
oraz „Hobbita”. Wizyta w jaskiniach Waitomo, 
w  której żyją tysiące świecących larw ćmy, 
zawieszonych na sklepieniu jaskiń. Przy od-
powiednim stanie wód, przepłyniemy łodzią 
przez podziemną rzekę. Wieczorem przyjazd do 
największego miasta Nowej Zelandii Auckland, 
zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 20  Po śniadaniu, wjazd na wieżę wi-
dokową Sky Tower, skąd z tarasu na 186 m roz-
pościera się panorama sięgająca nawet 80 km 
(dodatkowo płatne ok. 32 NZD/os.). Z tarasu 
zobaczymy na jak wąskim przesmyku położone 
jest miasto. Następnie przejazd do Mission Bay 
przez bardzo eleganckie dzielnice miasta i porty 
jachtowe. Dalej udamy się do Auckland Domain i 
zwiedzimy muzeum miejskie, w którym znajdują 
się bogate zbiory prezentujące związki kultury 
maoryskiej z pozostałymi kulturami kręgu Mela-
nezji, sięgającymi aż po Hawaje. W muzeum pre-
zentowane są również flora i fauna Nowej Zelan-
dii, a także dokonania militarne żołnierzy znaku 
Kiwi. Przejazd na podziwianie panoramy miasta 
z punktu widokowego na wygasłym wulkanie 
- góra Eden. Dzień zakończymy w historycznej 
dzielnicy Auckland - Devonport, skąd wrócimy do 
centrum miasta rejsem po zatoce. Powrót z portu 
do hotelu spacerem główną ulicą miasta - Queen 
Street. Po południu czas wolny w centrum miasta. 
Nocleg w hotelu w Auckland. (Trasa ok. 150 km).
 Dzień 21  Po śniadaniu, wykwaterowanie i 
wyjazd w okolice Auckland. Udamy się na naj-
bardziej znaną plażę kraju - Piha, rozsławioną 
w filmie Jane Campion - Fortepian. Na plaży 
wdrapiemy się na górującą nad nią lwią skałę, a 
potem dla odważnych chwila na relaks w dość 
chłodnych wodach oceanu. Następnie przejazd 
na spacer po okolicznym lesie do pięknego wo-
dospadu Kitekite Falls. Po drodze zobaczymy 
charakterystyczne rośliny kraju - srebrne papro-
cie. Następnie przejazd do kolonii głuptaków w 
Muriwai i zapoznanie się z tymi pięknymi i cieka-
wymi ptakami, corocznie pokonującymi cieśninę 
Tasmana do Australii (ptaki obecne w kolonii od 
końca lipca do połowy marca). Po zwiedzaniu 
przejazd na lotnisko i wylot do Polski z między-
lądowaniem w Dubaju. (Trasa ok. 30 km).
 Dzień 22  Przylot do Warszawy.
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. 
W terminach świątecznych i noworocznych moż-
liwość dokupienia uroczystych kolacji za dodat-
kową opłatą na miejscu u pilota. Szczegółowe 
informacje podamy w listopadzie 2020 na R.pl.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia 
świeżej żywności na terytorium Australii i No-
wej Zelandii. 
Walutą obowiązującą w Australii jest dolar au-
stralijski (AUD), w Nowej Zelandii dolar nowo-
zelandzki (NDZ) - płatności za wycieczki fakul-
tatywne i wydatki na miejscu są możliwe tylko 
w lokalnej walucie. Zalecamy wymianę waluty 
na lokalną już w Polsce.
HOTELE
Hotele*** (19 rozpoczętych dób hotelowych) - 
średni standard. Pokoje: 2-os. (możliwość do-
stawki) z łazienkami oraz najczęściej z TV-sat. 

Pokoje z  dostawkami (3-os.) posiadają dwa 
łóżka dla 3 os. Brak pokoi 3-os. z 3 osobnymi 
łóżkami. Baza turystyczna w Kings Creek Station 
(1 nocleg) skromne pokoje: 2 - os z łazienkami 
na zewnątrz. Do dyspozycji gości: w hotelach 
restauracja oraz bar. Wyżywienie: śniadania.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samolo-
tami rejsowymi z Warszawy do Australii i z No-
wej Zelandii do Warszawy z międzylądowaniami: 
Warszawa - Dubaj (nocleg i zwiedzanie) - Adela-
ide oraz Auckland - Warszawa (z międzylądowa-
niem w Dubaju); przeloty wewnętrzne: Adelaide 
– Alice Springs, Ayers Rock – Sydney – Christ-
church, Queenstown – Wellington; opłaty lotni-
skowe, przejazdy klimatyzowanym autobusem 
(wg programu), zakwaterowanie - 19 rozpoczęte 
doby hotelowe zgodnie z programem, śniada-
nia, obsługę polskiego przedstawiciela podczas 
odprawy na lotnisku w  Warszawie, opiekę 
polskojęzycznego pilota lub polskojęzycznego 
przedstawiciela lokalnego kontrahenta podczas 
objazdu, program turystyczny j.w. oraz ubez-
pieczenie TU Europa - wersja standard (NNW, 
KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
realizacji programu zwiedzania (bilety wstępu, 
przewodnicy lokalni, napiwki dla kierowców, 
przewodników, bagażowych) ok. 630 USD/
os. gotówką na miejscu, obiadokolacji i napoi 
do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych, 
kosztów przejazdów komunikacją miejską oraz 
innych wydatków osobistych, opłata za pośred-
nictwo wizowe do Australii i Nowej Zelandii (do-
liczana obowiązkowo podczas rezerwacji).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wiza do Australii (eVisitor) - dla obywateli UE 
wiza jest bezpłatna. Do Nowej Zelandii (ETA). 
Do uzyskania wizy wymagane jest wypełnienie 
wniosku wizowego w systemie travella najpóź-
niej na 30 dni roboczych przed wylotem.
Wiza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
- obywatele polscy w  celach turystycznych 
wjeżdżają bez wizy. 

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

CENA OD

21349 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

30.10 - 20.11 21349 35999

06.11 - 27.11 21699 36399

13.11 - 04.12 21499 35999

16.12 - 06.01 24599 36399

15.01 - 05.02 21770 36399

29.01 - 19.02 21699 36399

12.02 - 05.03 21699 36399

26.02 - 19.03 21449 35999

05.03 - 26.03 21499 36399

02.04 - 23.04 21449 35999

Cena za os. dorosłą na dost. już od 21899 

Dopłata za pok. 1 os. od 4050 

Dopłata do terminu sylwestrowego  799

Dopłata do terminu świątecznego 799

Dopłata za chiński nowy rok 799

Opłata za proc. wizową do Australii  

i Nowej Zelandii 239

Kod imprezy: AUZ

więcej na: R.pl
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 Dzień 1  Zbiórka w Warszawie, stanowisko 
odpraw Rainbow. Aktualne rozkłady prosimy 
sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot do Australii 
(przez Dubaj). Przylot do Dubaju, odprawa cel-
no - paszportowa. Transfer do hotelu 3* w oko-
licy Dubaju. Zakwaterowanie, nocleg.
 Dzień 2  Po śniadaniu zwiedzanie Dubaju: 
dzielnica Al Fahidi, Muzeum Dubaju, przystań 
łódek abra, targi złota i  przypraw, centrum 
handlowe Mall of the Emirates, dzielnica Ma-
rina, archipelag wysp Palm Jumeirah, przejazd 
kolejką magnetyczną Mono Rail, plaża Jumeirah 
z widokiem na Burj Al-Arab, Madinat Jumeirah 
- Dubajska Wenecja, centrum handlowe Dubai 
Mall z akwarium, lodowiskiem oraz wodospa-
dami ze skoczkami, pokaz tańczących fontann. 
Wieczorem transfer na lotnisko i wylot do Mel-
bourne. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 3  Wieczorem przylot do Melbourne, 

odprawa paszportowo-wizowa, transfer do 
hotelu i nocleg.
 Dzień 4  Śniadanie, zwiedzanie Melbourne 
- m. in. spacer po ogrodach Royal Botanic Gar-
dens, Katedra Św. Pawła, targ Queen Victoria 
Market, spacer po XIX-wiecznym The Block 
Arcade, postój przy kortach Australian Open, 
przejazd na wyspę Phillip - spacer pingwinów. 
Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 290 km)
 Dzień 5  Śniadanie, przejazd na lotnisko i prze-
lot do Sydney, po przylocie wędrówka po Sydney: 
Hyde Park, katedra NMP, pomnik korpusów AN-
ZAC, QVB - sydnejski „Harrods”, pomnik Królowej 
Wiktorii, Ratusz i Katedra Anglikańska, dzielnica 
portowa - Darling Harbour, wjazd na wieżę We-
stfield Tower - 250 m (dodatkowo płatne ok. 29 
AUD/os.), Macquarie Street, Parliament House, 
Sydney Hospital, NSW Library. Dzień zakończymy 
w Cirqular Quay w pobliżu słynnej Opera House 

i Harbour Bridge - wizytówki Sydney - Przejazdy 
komunikacją miejską (dodatkowo płatne). Nocleg 
w Sydney. (Trasa ok. 10 km).
 Dzień 6  Śniadanie, zwiedzanie okolic Syd-
ney: Park Olimpijski, Australijski Park flory 
i fauny z m. in kangurami i koala. Przejazd do 
Parku Narodowego Blue Mountains z dolinami, 
wodospadami i skalistymi urwiskami oraz Three 
Sisters. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg. 
(Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd na lotnisko, przelot do Queenstown (Nowa 
Zelandia), odprawa paszportowa, transfer do 
hotelu. Po drodze zobaczymy jezioro Wakatipu 
z widokiem na Alpy Południowe. Zakwaterowa-
nie i nocleg w Te Anau. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 8  Śniadanie, wykwaterowanie i wy-
jazd do Milford Sound, najsłynniejszego no-
wozelandzkiego fiordu. Droga serpentynami 

przebiega przez wysokie góry, tunelem przedo-
staniemy się na zachodnie wybrzeże, które jest 
niemal pozbawione śladów ludzkiej ręki. Rejs 
statkiem po Milford Sound, aż do Morza Tasma-
na - statek podpływa pod wodospady. Powrót 
na nocleg do Queenstown. Nocleg w hotelu. 
(Trasa ok. 420 km).
 Dzień 9  Śniadanie, wykwaterowanie z hote-
lu, czas wolny na spacer po Queenstown, moż-
liwość rejsu szybką łodzią motorową po rzece 
Shotover (ok. 165 NZD/os.). Wycieczka do Ar-
rowtown, miasteczka poszukiwaczy złota, któ-
re wygląda jak plan westernu. Przejedziemy do 
mostu Kawarau, kolebki ekstremalnego sportu 
„bungy jumping”. Dla amatorów mocnych prze-
żyć możliwość skoku z tego znanego na świecie 
miejsca (ok. 205 NZD/os.). Przejazd do hotelu 
na nocleg do Twizel. (Trasa ok. 210 km).
 Dzień 10  Śniadanie i wykwaterowanie, prze-
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Australia i Nowa Zelandia

jazd do Aoraki „bramą” do Góry Cooka (3724 m 
n.p.m.). Zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO 
Parku Narodowego Mt. Cook. Piesza wycieczka 
(o ile pozwolą na to warunki pogodowe). Łatwa 
ścieżkado punktu widokowego pod lodowcem, 
skąd przy ładnej pogodzie doskonale widać Mt. 
Cook, najwyższy szczyt Alp Nowozelandzkich 
(w przypadku mgły lub deszczu - wcześniejszy 
wyjazd do Christchurch). Przejazd do Chris-
tchurch - największego miasta Południowej 
Wyspy. Nocleg w hotelu w okolicy Christchurch. 
(Trasa ok. 350 km).
 Dzień 11  Śniadanie, wykwaterowanie, prze-
jazd na lotnisko i wylot do Wellington. Po przy-
locie zwiedzanie stolicy Nowej Zelandii: punkt 
widokowy - Victoria Peak, budynki Parlamen-
tu, katedra św. Pawła, spacer po Cuba Street. 
Przejazd do Palmerston North, zakwaterowanie 
i nocleg. (Trasa ok. 170 km).
 Dzień 12  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Parku Narodowego Tongariro - pleneru 
dla filmu „Władca Pierścieni”, przejazd nad je-
zioro Taupo, możliwość skoku na bungee (ok. 
195 NZD/os.). Dzień zakończymy w  Rotorua 
- stolicy zjawisk geotermalnych kraju. Nocleg 
w hotelu w Rotorua. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 13  Śniadanie, zwiedzanie centrum 
Rotorua: kościół anglikański z elementami ar-
chitektury maoryskiej, dom zebrań starszyzny 
maoryskiej (z zewnątrz), przejazd do strefy ter-
malnej - Te Puia z jeziorami błotnymi, wrzącą 
wodą i drażniącymi nos wyziewami. Przy odro-
binie szczęścia zaobserwujemy erupcję kolejne-
go gejzeru - Pohutu. Na terenie strefy znajduje 
się ptasi symbol Nowej Zelandii - ptak Kiwi. 
W programie pokaz tańców maoryskich i tutej-
szego folkloru. Przejazd do strefy termalnej Wa-
imangu - spacer po najmłodszym ekosystemie 
na ziemi, podziwianie „patelni” - największego 
na świecie naturalnego basenu z wrzątkiem. 
Rejs statkiem spacerowym po jeziorze. Wieczór 
wolny, moliwość zakupów w licznych sklepach 
przy głównej ulicy Fenton Street lub wyjazd na 
wieczór maoryski do tradycyjnej wioski - trady-
cyjne powitanie, zwiedzanie wioski, piec ziemny 
Hangi, tańce i śpiewy maoryskie, kolacja w for-
mie bufetu - ok. 135 NZD/os. Nocleg w hotelu 
w okolicy Rotorua. (Trasa ok. 50 km)
 Dzień 14  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Hobbitonu - plan filmowy „Władca pier-
ścieni” i „Hobbita”. Sprawdzimy jak wygląda 
wioska hobbitów. Przejazd do jaskiń Waitomo 
z tysiącami świecących larw ćmy, zawieszonych 
na sklepieniu jaskiń. Przy odpowiednim stanie 
wód, przepłyniemy łodzią przez podziemną rze-
kę. Wieczorem przyjazd do Auckland i zakwate-
rowanie w hotelu. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 15  Śniadanie, wykwaterowanie i zwie-
dzanie miasta. W programie - wjazd na wieżę 
Sky Tower z panoramą sięgającą do 80 km (ok. 
32 NZD/os). Przejazd do Mission Bay i dalej do 
Auckland Domain: zwiedzanie muzeum miej-
skiego ze zbiorami kultury maoryskiej oraz oka-
zami flory i fauny Nowej Zelandii. W drodze na 
lotnisko podziwianie panoramy miasta z punk-
tu widokowego na wygasłym wulkanie - góra 
Eden. Wylot na Fidżi, egzotyczny archipelag na 
Pacyfiku, rozpoczniemy podróż na południowe 
wybrzeże wyspy Viti Levu, nazywane Wybrze-
żem Koralowym. Czas wolny i nocleg na Viti 
Levu. (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 16  Śniadanie, czas wolny na odpo-
czynek oraz kąpiele słoneczne i morskie. Dla 
chętnych (za dodatkową opłatą ok. 120 USD/
os.) półdniowa wycieczka na zwiedzanie wyspy 
Viti Levu i zapoznanie się z  jej melanezyjską 

kulturą. Odwiedziny lokalnej wioski, ceremonia 
picia tutejszego lekko narkotycznego napoju - 
yaqony. Dalej rejs rzeką Navua do ukrytych wo-
dospadów, pod którymi zażyjemy orzeźwiającej 
kąpieli. Nocleg w hotelu. (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 17-18  Śniadanie, czas wolny na plażo-
wanie, spacery i relaks. Nocleg w hotelu na Fidżi.
 Dzień 19  Śniadanie, wykwaterowanie i wy-
jazd na lotnisko w Nadi. Przelot do Singapuru. 
Wieczorem (w miarę możliwości czasowych) dla 
chętnych - przejazd metrem do hotelu Marina 
Bay Sands i wjazd na punkt widokowy, skąd 
rozciąga się widok na całe miasto (ok. 35 USD/
os.). Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Singa-
purze. (Przelot wewnętrzny + Trasa ok. 140 km)
 Dzień 20  Śniadanie, wykwaterowanie 
i zwiedzanie Singapuru. Przejazd przez starą 
dzielnicę kolonialną Padang - tereny rekreacyjne 
miasta położone w centrum dzielnicy bizneso-
wej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, Sądu 
Najwyższego i Ratusza - łączące klasyczną ar-
chitekturę kolonialną z nowoczesnością drapa-
czy chmur. Udamy się do Świątyni Zęba Buddy, 
przejazd do Ogrodów Orchidei z  ok. 20 tys. 
kwiatów orchidei różnych odmian. Na zakoń-
czenie odwiedzimy dzielnicę Małe Indie, gdzie 
sprzedawcy sari, przypraw i wróżbici tworzą nie-
powtarzalną atmosferę przypominającą miasta 
indyjskie. Późnym popołudniem transfer na 
lotnisko i wylot do Polski samolotem rejsowym.
 Dzień 21  Przylot do Warszawy na lotnisko 
Okęcie. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. 
Obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia 
świeżej żywności na terytorium Australii, Fidżi 
i Nowej Zelandii 
Uwaga! W terminach świątecznych i noworocz-
nych możliwość dokupienia uroczystych kolacji 
za dodatkową opłatą na miejscu u pilota. Szcze-
gółowe informacje podamy w listopadzie 2020 
na R.pl.
HOTELE
Hotele*** 18 rozpoczętych dób hotelowych, 
w tym 1 nocleg tranzytowy w Dubaju i 1 w Singa-
purze - o średnim standardzie. Pokoje: 2 - oso-
bowe (możliwość dostawki) z łazienkami oraz 
najczęściej z TV-sat. Pokoje z dostawkami (3-
os.) posiadają dwa łóżka dla 3 os. - brak pokoi 
3-os. z 3 osobnymi łóżkami! Do dyspozycji gości: 
restauracja oraz bar. Wyżywienie: śniadania. 
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty sa-
molotami rejsowymi z Warszawy do Australii 
i z Nowej Zelandii do Warszawy z międzylą-
dowaniami: Warszawa - Dubaj (nocleg i zwie-
dzanie) - Melbourne oraz Singapur (nocleg 
i zwiedzanie) - Warszawa; przeloty wewnętrzne: 
Melbourne -Sydney - Queenstown, Christchurch 
- Wellington, Auckland - Nadi - Singapur; opłaty 
lotniskowe, przejazdy klimatyzowanym autobu-
sem (wg programu), zakwaterowanie 18 rozpo-
czętych dób hotelowych zgodnie z programem, 
śniadania, obsługę polskiego przedstawiciela 
podczas odprawy na lotnisku w  Warszawie, 
opiekę polskojęzycznego pilota lub polskoję-
zycznego przedstawiciela lokalnego kontrahen-
ta. podczas objazdu, program turystyczny j.w. 
oraz ubezpieczenie TU Europa - wersja standard 
(NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
realizacji programu zwiedzania (bilety wstępu, 
przewodnicy lokalni, napiwki dla kierowców, 
przewodników, bagażowych), ok. 570 USD/
os.- płatne gotówką na miejscu, obiadokolacji 

i napoi do obiadokolacji, wycieczek fakultatyw-
nych, kosztów przejazdów komunikacją miejską, 
innych wydatków osobistych oraz opłaty za po-
średnictwo wizowe do Australii i Nowej Zelandii 
(doliczana podczas rezerwacji).
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wizy. Do Australii (eVisitor) - dla obywateli UE 
wiza jest bezpłatna. Do Nowej Zelandii (ETA).
Do uzyskania wizy wymagane jest wypełnienie 
i potwierdzenie wniosku wizowego w systemie 
travella najpóźniej na 30 dni roboczych przed 
wylotem. 
Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Fidżi 
i Singapuru: obywatele polscy w celach tury-
stycznych wjeżdżają bez wizy.
Walutą obowiązującą w  Australii jest dolar 
australijski (AUD), w Nowej Zelandii dolar no-
wozelandzki (NDZ), na Fidżi dolar fidżi (FJD), 
w Singapurze dolar singapurski (SGD) - płat-
ności za wycieczki fakultatywne oraz wydatki 
na miejscu są możliwe tylko w lokalnej walucie, 
a na Fiji w USD. Zalecamy wymianę waluty na 
lokalną już w Polsce.
Przepisy celne. Do Australii można wwieźć 
maksymalnie tylko 1  nieotwartą i  1 otwartą 
paczkę papierosów (łącznie do 25 sztuk); do 
Nowej Zelandii można wwieźć do 50 sztuk pa-
pierosów (tj. 2 nieotwarte paczki i 1 otwartą). 
Zwracamy uwagę na ostrzejsze niż zazwyczaj 
przepisy celne obowiązujące turystów wjeż-
dżających do Singapuru. Obowiązuje całkowity 
zakaz wwozu, posiadania i użytkowania wszel-
kiego rodzaju papierosów elektronicznych oraz 
ich akcesoriów. Singapur nie dopuszcza wwozu 
bezcłowego wyrobów tytoniowych. Każdą ilość 
papierosów wwożonych do Singapuru (również 
produkty zakupione w strefie wolnocłowej) na-
leży zadeklarować w celu opłacenia cła. Mak-

symalna ilość alkoholu podlegająca zwolnieniu 
z cła wynosi: - 1  litr mocnego alkoholu + 1litr 
wina +1 litr piwa, lub: - 2 litry wina + 1 litr piwa, 
lub - 1 litr wina + 2 litry piwa. Uwaga: nie dotyczy 
podróżnych wjeżdżających / wlatujących z Ma-
lezji (brak zwolnień celnych). Każda ilość alko-
holu wwożona z Malezji podlega ocleniu. Singa-
pur w dalszym ciągu nie zezwala na wwóz gumy 
do żucia. Osoby naruszające te regulacje mogą 
spotkać się z surowymi sankcjami karnymi.

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

CENA OD

20899 zł

Kod imprezy: AUF

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

29.10 - 18.11 20949 35970

05.11 - 25.11 21299 36370

19.11 - 09.12 21080 35970

15.12 - 04.01 21299 36370

14.01 - 03.02 21299 36370

28.01 - 17.02 21299 36370

11.02 - 03.03 21299 36370

04.03 - 24.03 20980 35970

18.03 - 07.04 20899 35570

01.04 - 21.04 21049 35170

Dopłata za pok. 1 os. od 3900 

Dopłata do terminu sylwestrowego  799

Dopłata do terminu świątecznego 799

Dopłata za chiński nowy rok 799

Opłata za proc. wizową do Australii i Nowej Zelandii 
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więcej na: R.pl
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Australia, Nowa Zelandia i Fidżi 
– Wyspy Pacyfiku - zagubiony raj 

 Dzień 1  Zbiórka przy stanowisku odpraw 
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu. 
Wylot z  Warszawy i  przelot do Hongkongu 
(możliwa przesiadka). Aktualne rozkłady prosi-
my sprawdzać na stronie: R.pl/rozklady. 
 Dzień 2  Przylot do Hongkongu i zwiedzanie 
klasztoru Po Lin z posągiem Buddy. Wjedziemy 
tam autobusem, a zjedziemy gondolową kolejką 
linową. Po drodze obejrzymy panoramę P.N. Pół-
nocny Lantau i Morze Południowochińskie. Trans-
fer do hotelu w okolicach Hongkongu. Zakwate-
rowanie i nocleg. (Przelot + Trasa ok. 50 km).
 Dzień 3  Po śniadaniu wyjazd do Makau 
i zwiedzanie historycznego centrum, wpisanego 
na listę UNESCO. Zobaczymy fasadę klasztoru św. 
Pawła, fort wybudowany przez zakonników do 
ochrony kościoła i świątynię A-Ma, poświęconą 
opiekunce żeglarzy. W trakcie zwiedzania lunch. 
Makau słynie z życia nocnego i licznych kasyn. 

Niektórzy twierdzą, że główna ulica Makau mo-
głaby przyćmić nawet Las Vegas Strip. Przekona-
my się o tym jeszcze tego wieczora, odwiedzając 
centrum Makau po zmierzchu z kompleksem ho-
telowo-kasynowym Venetian. Nocleg w hotelu w 
Hong Kongu (Trasa ok. 130 km).
 Dzień 4  Śniadanie, wykwaterowanie i zwie-
dzanie Hongkongu. Dzień na dawnym terytorium 
brytyjskim zaczniemy od Repulse Bay. Zatoka, 
otoczona luksusową zabudową, przyciąga pla-
żami, restauracyjkami i sklepami. Obok znajduje 
się Stanley Market, jeden z kilku targów miasta. 
Przejdziemy do Aberdeen - przejażdżka sampa-
nem do jednej z ostatnich „pływających osad”. 
Wjedziemy na wzgórze Wiktorii skąd rozciąga się 
piękna panorama na Port Wiktorii oddzielający 
wyspę Hongkong od półwyspu Kowloon. Zwie-
dzanie zakończymy na placu Golden Bauhinia, 
gdzie odbyło się przekazanie władzy nad Hong-

kongiem Chinom w 1997 r, później przejedziemy 
na półwysep Kowloon, gdzie będzie można zo-
baczyć największą arterię handlową Hongkongu 
- Nathan Road. Czas wolny w centrum. Następnie 
przejazd na lotnisko i wylot do Sydney (nocny 
przelot). (Przelot + Trasa ok. 80 km)
 Dzień 5  Śniadanie, spacer przez ogród bota-
niczny do Circular Quay i rejs statkiem po Bota-
ny Bay do Manly - kąpiel w oceanie i odpoczy-
nek na plaży. Popołudnie wolne na odpoczynek 
lub dodatkowe atrakcje: wizyta w Muzeum Au-
stralii, Galerii Sztuki NSW czy spacer po Darling 
Harbour. Nocleg w Sydney. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 6  Po śniadaniu wyruszymy w oko-
lice Sydney, gdzie zobaczymy Park Olimpijski 
z 2000 r. i Australijski Park flory i fauny, gdzie 
będzie można spotkać m.in. kangury i koala. Na 
zakończenie dojazd do Parku Narodowego Blue 
Mountains, z malowniczymi dolinami, wodospa-

dami i urwiskami. Zobaczymy główną atrakcję 
regionu - formację skalną Three Sisters. Wie-
czorem powrót do hotelu w Sydney na nocleg. 
(Trasa ok. 250 km).
 Dzień 7  Po śniadaniu całodzienna wędrów-
ka po Sydney: spacer do Hyde Parku, wizyta 
w katedrze NMP, pomnik korpusów ANZAC, QVB 
- sydnejski „Harrods”, pomnik Królowej Wiktorii, 
Ratusz i Katedra Anglikańska. Kolejnym punk-
tem będzie dzielnica portowa - Darling Harbo-
ur. Wjazd na wieżę widokową Westfield Tower, 
gdzie z wysokości 250 m będziemy podziwiać 
panoramę miasta (ok. 29 AUD/os.). Następnie 
przejdziemy najstarszą ulicą Sydney, Macquarie 
Street, oglądając po drodze m.in. Parliament Ho-
use, Sydney Hospital, NSW Library. Dzień zakoń-
czymy w Cirqular Quay w pobliżu słynnej Opera 
House i  Harbour Bridge - wizytówki Sydney. 
Przejazdy komunikacją miejską (dodatkowo płat-

W programie: Hongkong i Singapur - miasta drapaczy chmur • Makau - miasto kasyn• Sydney - opera i most portowy • oko w oko z kangura-
mi i koalą• rejs po zatoce Botany Bay • Park Narodowy Blue Mountains z Three Sisters • Rotorua - stąd już blisko do piekła • kiwi - spotkanie 
z ptakiem nielotem • Hobbiton - spotkanie z hobbitami • Waitomo - rozgwieżdżone niebo w jaskiniach • Auckland - miasto na przesmyku 

• Samoa i Fidżi - relaks i piękne plaże  • przeloty lokalne w cenie
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ne). Po południu przejazd na lotnisko i wylot do 
Auckland. Późnym wieczorem przylot, przejazd 
do hotelu i zakwaterowanie. (Trasa ok. 10 km).
 Dzień 8  Śniadanie, wjazd na wieżę wido-
kową Sky Tower (186 m) z panoramą sięgającą 
nawet 80 km (płatne ok. 32 NZD/os.). Przejazd 
do Mission Bay i dalej do Auckland Domain 
gdzie zwiedzimy muzeum miejskie ze zbiorami 
flory i fauny, a także ekspozycją militarną.  Zo-
baczymy panoramę miasta z  wygasłego wul-
kanu – góra Eden. Następnie przejazd do jaskiń 
Waitomo, w których żyją tysiące świecących 
larw ćmy, zawieszonych na sklepieniu jaskiń. 
Wyglądają one jak rozgwieżdżone niebo. Przy 
odpowiednim stanie wód, przepłyniemy łodzią 
przez podziemną rzekę. Dzień zakończymy 
w Rotorua - stolicy zjawisk geotermalnych kraju. 
Nocleg w hotelu w Rotorua. (Trasa ok. 370 km).
 Dzień 9  Śniadanie, zwiedzanie strefy ter-
malnej Wai-o-tapu z błotnistymi jeziorkami, 
czeluściami z wrzącą wodą i drażniącymi nos 
wyziewami, erupcja gejzeru Lady Knox. Przejazd 
do strefy termalnej Waimangu - spacer po naj-
młodszym ekosystemie na ziemi, podziwianie 
„patelni”, rejs statkiem po jeziorze. Zwiedzanie 
centrum Rotorua - kościół anglikański z ele-
mentami architektury maoryskiej, dom zebrań 
starszyzny (z zewnątrz), wizyta w lesie sekwo-
jowym. Wieczór wolny lub możliwość wyjazdu 
na wieczór maoryski do tradycyjnej wioski (ok. 
135 NZD/os) - w programie powitanie, zwiedza-
nie wioski, piec ziemny Hangi, tańce i śpiewy 
maoryskie, kolacja w  formie bufetu. Nocleg 
w hotelu w okolicy Rotorua. (Trasa ok. 50 km).
 Dzień 10  Śniadanie, wykwaterowanie i prze-
jazd do Agrodome - w którym zobaczymy pokaz 
hodowli i strzyżenia owiec i merynosów. Pokaz 
nie tylko dla hodowców, z dużą dozą humoru 
w stylu Kiwi. Przejazd do Hobbitonu, na plan 
filmowy „Władcy pierścieni” oraz „Hobbita”. 
Wieczorem przyjazd do Auckland, zakwatero-
wanie i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
 Dzień 11  Po śniadaniu przejazd na lotnisko 
i wylot na wyspy Samoa (w zależności od do-
stępności lotów, przelot możliwy kolejnego 
dnia rano). Po przylocie przejazd do hotelu na 
odpoczynek. Zakwaterowanie i nocleg w Apii lub 
okolicy (Trasa ok. 100 km).
 Dzień 12  Dzień w hotelu, relaks na plaży, ką-
piele wodne i słoneczne. Nocleg w okolicy Apii.
 Dzień 13  Śniadanie, wykwaterowanie i wy-
jazd na zwiedzanie urokliwej wyspy. Odwiedzi-
my, jedną z siedmiu na świecie, Świątynię Baha-
jów, a także stolicę Samoa - miasto Apia, m.in 
Parlament, położony na półwyspie Mulinuu. 
Przejazd na lotnisko w Apia i wylot do stolicy 
Fidżi - Suvy lub Nadi. Zakwaterowanie w hotelu 
w okolicy Suvy. 

 Dzień 14  Śniadanie i zwiedzanie stolicy Fidżi 
- Suvy. Zobaczymy m.in. parlament i rezydencje 
prezydenta kraju. Odpoczniemy w ogrodach Thur-
ston, gdzie znajduje się Muzeum Fidżi, dokumen-
tujące dzieje kraju. Jedną z najciekawszych części 
ekspozycji są sztućce kanibali. –kanibalizm był tu 
praktykowany jeszcze 100 lat temu! Po południu 
odpoczynek w hotelu - czas wolny na kąpiele 
morskie i słoneczne. Nocleg w hotelu w okolicy 
Korotogo/Pacific Harbour. (Trasa ok. 120 km).
 Dzień 15  Śniadanie i czas wolny, a dla chęt-
nych (za dodatkową opłatą ok. 120 USD/os.) 
półdniowa wycieczka na zwiedzanie wyspy Viti 
Levu i zapoznanie się z jej melanezyjską kulturą. 
Odwiedziny lokalnej wioski, gdzie wódz powita 
grupę ceremonią picia tutejszego lekko narko-
tycznego napoju - yaqony. Później rejs rzeką 
Navua do ukrytych w gąszczu wodospadów, pod 
którymi zażyjemy orzeźwiającej kąpieli. Nocleg 
w hotelu w okolicy Korotogo/Pacific Harbour.
 Dzień 16  Po śniadaniu czas wolny. Nocleg 
w hotelu w okolicy Korotogo/Pacific Harbour.
 Dzień 17  Śniadanie i wykwaterowanie. Wy-
jazd w kierunku miejscowości Nadi, trasą prowa-
dzącą wzdłuż wybrzeża koralowego. Po drodze 
zatrzymamy się w miejscowości Sigatoka - nad 
rzeką o  tej samej nazwie, która jest ważnym 
centrum handlowym wyspy. W mieście odwie-
dzimy bogato zaopatrzony sklep z  lokalnym 
rękodziełem i specjałami kuchni, takimi jak rum 
czy napój kava. Po zakupach i czasie wolnym 
przejedziemy do parku krajobrazowego, któ-
rego największą atrakcją są ogromne wydmy. 
Przejazd do Nadi, zakwaterowanie i nocleg.
 Dzień 18  Śniadanie, wykwaterowanie i wy-
jazd na lotnisko w Nadi. Przelot do Singapuru. 
Wieczorem (w miarę możliwości czasowych) 
dla chętnych - przejazd metrem do Marina Bay 
Sands i wjazd na punkt widokowy, skąd rozciąga 
się panorama miasta (ok. 35 USD/os.). Zakwate-
rowanie i nocleg w hotelu w Singapurze. (Prze-
lot + Trasa ok. 140 km).
 Dzień 19  Śniadanie, wykwaterowanie i zwie-
dzanie Singapuru. Przejazd przez dzielnicę kolo-
nialną z Padang - tereny rekreacyjne w dzielnicy 
biznesowej, Klub Krykieta, budynki Parlamentu, 
Sądu Najwyższego i Ratusza. Udamy się do  Świą-
tyni Zęba Buddy w stylu inspirowanym architektu-
rą z dynastii Tang, Ogrodów Orchidei z ok. 20 tys. 
kwiatów orchidei i dzielnicy Małe Indie. Późnym 
popołudniem transfer na lotnisko i wylot do Polski.
 Dzień 20  Przylot do Warszawy. 
Uwagi! Program jest ramowy. Kolejność reali-
zacji punktów programu może ulec zmianie lub 
odwróceniu. 
HOTELE
Hotele*** (16 rozpoczętych dób hotelowych) - 
średni standard. Pokoje: 2-os. (możliwość do-

stawki) z łazienkami oraz najczęściej z TV-sat. 
Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki) 
z łazienkami oraz najczęściej z TV-sat. Pokoje 
z dostawkami (3-os.) posiadają dwa łóżka dla 
3 os. Brak pokoi 3-os. z 3 osobnymi łóżkami.Do 
dyspozycji gości: w hotelach restauracja oraz 
bar. Wyżywienie: śniadania.
ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przeloty samo-
lotami rejsowymi (możliwe międzylądowania 
lub przesiadki): Warszawa - Hongkong (nocleg 
i zwiedzanie) oraz Singapur (nocleg i zwiedza-
nie) - Warszawa; przeloty wewnętrzne: Hong 
Kong - Sydney - Auckland  - Apia (Samoa) - 
Suva/Nadi (Fidżi) - Singapur; opłaty lotniskowe, 
przejazdy klimatyzowanym autobusem (wg pro-
gramu), zakwaterowanie - 16 rozpoczętych dób 
hotelowych zgodnie z programem, śniadania, 
obsługę polskiego przedstawiciela podczas od-
prawy na lotnisku w Warszawie, opiekę polskoję-
zycznego pilota lub polskojęzycznego przedsta-
wiciela lokalnego kontrahenta podczas objazdu, 
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU 
Europa - wersja standard (NNW, KL i bagaż). 
Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów 
realizacji programu zwiedzania (bilety wstępu, 
przewodnicy lokalni, napiwki dla kierowców, 
przewodników, bagażowych) - ok. 485 USD/
os. obligatoryjnie płatne gotówką na miejscu, 
obiadokolacji i napoi do obiadokolacji, wycie-
czek fakultatywnych, kosztów przejazdów ko-
munikacją miejską, innych wydatków osobistych 
oraz opłaty za pośrednictwo wizowe (doliczana 
obowiązkowo podczas rezerwacji).
Uwaga! W  terminach świątecznych i  nowo-
rocznych możliwość dokupienia uroczystych 
kolacji za dodatkową opłatą na miejscu u pilota. 
Szczegółowe informacje podamy w listopadzie 
2020  r. na R.pl.
WAŻNE INFORMACJE
Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy 
od daty zakończenia wycieczki.
Wizy. Do Australii (eVisitor) - dla obywateli UE 
wiza jest bezpłatna. Do Nowej Zelandii (ETA).
Do uzyskania wizy wymagane jest wypełnienie 
i potwierdzenie wniosku wizowego w systemie 
travella najpóźniej na 30 dni roboczych przed 
wylotem. 
Do Hong Kongu, Samoa, Fidżi i  Singapuru 
- obywatele polscy w celach turystycznych 
wjeżdżają bez wizy.
Waluty. Walutą obowiązującą w Australii jest 
dolar australijski (AUD), w Nowej Zelandii dolar 
nowozelandzki (NDZ), na Samoa tala samoań-
ska (WST), na Fidżi dolar fidżi (FJD), w Singa-
purze dolar singapurski (SGD)- płatności za 
wycieczki fakultatywne oraz wydatki na miejscu 
są możliwe tylko w lokalnej walucie, a na Fidżi 

w dolarach amerykańskich. Zalecamy wymianę 
waluty na lokalną już w Polsce. 
Przepisy celne. Zwracamy uwagę na ostrzejsze 
niż zazwyczaj przepisy celne obowiązujące tury-
stów wjeżdżających do Singapuru. Obowiązuje 
całkowity zakaz wwozu, posiadania i użytkowa-
nia wszelkiego rodzaju papierosów elektronicz-
nych oraz ich akcesoriów. Singapur nie dopusz-
cza wwozu bezcłowego wyrobów tytoniowych. 
Każdą ilość papierosów wwożonych do Singa-
puru (również produkty zakupione w strefie 
wolnocłowej) należy zadeklarować w  celu 
opłacenia cła. Maksymalna ilość alkoholu pod-
legająca zwolnieniu z cła wynosi: - 1 litr mocne-
go alkoholu + 1litr wina +1 litr piwa, lub: - 2 litry 
wina + 1 litr piwa, lub - 1 litr wina + 2 litry piwa. 
Uwaga: nie dotyczy podróżnych wjeżdżających 
/ wlatujących z Malezji (brak zwolnień celnych). 
Każda ilość alkoholu wwożona z Malezji podlega 
ocleniu. Singapur w dalszym ciągu nie zezwala 
na wwóz gumy do żucia. Osoby naruszające te 
regulacje mogą spotkać się z surowymi sank-
cjami karnymi. Bliższe informacje na oficjalnej 
stronie singapurskiego Urzędu Celnego.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia 
świeżej żywności na terytorium Australii, Nowej 
Zelandii, Fidżi i Samoa. 

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

CENA OD

24299 zł

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

Termin cena w promocji od cena katalogowa

06.11 - 25.11 24649 42249

13.11 - 02.12 24599 41799

18.12 - 06.01 24749 42249

15.01 - 03.02 24749 42249

29.01 - 17.02 24749 42249

12.02 - 03.03 24699 42249

05.03 - 24.03 24599 41799

26.03 - 14.04 24299 41330

Cena za os. dorosłą na dost. już od 24999 

Dopłata za pok. 1 os. od 4731 

Dopłata do terminu sylwestrowy 799

Dopłata do terminu świątecznego 799

Dopłata za chiński nowy rok 799

Opłata za proc. wizową do Australii  

i Nowej Zelandii 239

Kod imprezy: AUI

więcej na: R.pl
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AUTOKAR
Cztery miejsca z przodu, w drugim rzędzie siedzeń po obu stro-
nach autokaru, są sprzedawane według kolejności zgłoszeń, za 
dodatkową opłatą. Pierwszy rząd siedzeń jest przeznaczony dla 
obsługi imprezy. Pozostałe miejsca są przydzielane komputerowo 
wg kolejności zgłoszeń. W szczególnych przypadkach możemy 
„zarezerwować” wybrane miejsce w autokarze – dotyczy to jednak 
tylko osób uprzywilejowanych, np. inwalidów czy kobiet w ciąży. 
W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny i fizyczny 
Turystów ze zwiększoną wagą ciała, informujemy o możliwości 
wykupienia dodatkowego miejsca w autokarach podczas wy-
cieczek objazdowych. Odpłatność za dodatkowe miejsce w au-
tokarze wynosi 70% kosztów transportu w czasie danej imprezy. 
Dokładne informacje na temat kosztów dodatkowego miejsca 
w autokarze można uzyskać na zapytanie w biurach sprzedają-
cych ofertę Rainbow Tours.
Autokary – Rainbow Tours korzysta z autokarów wyspecjali-
zowanych firm przewozowych. Każdy autokar wyjeżdżający 
na wycieczkę naszego biura jest jednak opisany – za przednią 
szybą znajduje się tablica informacyjna, najczęściej z logo Rain-
bow Tours. Nie ma więc problemu z odnalezieniem właściwego 
środka transportu.
Przesiadki – często zdarza się, że trasy krajowe pokonywane są 
innymi pojazdami niż autokary docelowe (np. mikrobusami, tak-
sówkami, autami osobowymi, innymi autokarami). Tym samym 
należy liczyć się z przesiadką w jednym z miast, gdzie zjeżdża się 
kilka różnych autokarów. 
Toalety autokarowe – należy pamiętać, że, ze względu na ogra-
niczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie 
korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjolo-
gicznych co ok. 4 godziny organizujemy postoje w miejscach, 
gdzie skorzystać można z toalet (często płatnych).
Zachowanie bezpieczeństwa - podczas jazdy nie należy poru-
szać się po autokarze, bowiem przy gwałtownym hamowaniu 
może się to skończyć poważnym wypadkiem. Podobnie należy 
zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłasz-
cza, jeśli z jakichś względów autokar zatrzymuje się na jezdni. 
W żadnym wypadku nie należy wysiadać na autostradach czy 
w tunelach.

SAMOLOT
Samoloty. Biuro korzysta z usług różnych linii lotniczych (tra-
dycyjnych przewoźników, linii czarterowych oraz tzw. Low Co-
stów), oferując przeloty w klasie turystycznej sprawdzonych 
i renomowanych firm. W przypadku niektórych imprez istnieje 
możliwość wykupienia (za dodatkową opłatą) przelotu w innej 
klasie -  o  wyższym standardzie. Szczegółowe informacje na 
ten temat znajdują się w opisach imprez. Samoloty – z regu-
ły są to Boeingi, Airbusy i McDonell Douglasy, przeznaczone 
do pokonywania tras średniodystansowych (3.000 do 5.000 
km) lub na kierunkach egzotycznych (Karaiby, Tajlandia itp.) 
długodystansowych. 
Catering. Obecnie linie lotnicze (szczególnie tanie i czarterowe) 
odchodzą zupełnie od podawania posiłków na pokładach sa-
molotów lub serwują skromne przekąski (typu kanapka i napój 
lub owoce). W przypadku, gdy linie nie przewidują posiłków na 
pokładzie, można nabyć kanapki lub niekiedy dania obiadowe 
w tzw. sky-barze obsługiwanym przez stewardesy. Dokładne 
informacje na temat posiłków i ich cen otrzymacie Państwo na 
pokładzie samolotu. 
Obsługa. W przypadku zagranicznych linii lotniczych obsługa 
samolotu (stewardesy lub piloci) nie mówi po polsku – ale za-
wsze można porozumieć się w języku angielskim.
Opóźnienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/
czarterowych. Sytuacje tego rodzaju mają miejsce szczególnie 
w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i z reguły wyni-
kają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które 
Biuro nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie techniczne, lokalne 
przepisy dotyczące startów/lądowań samolotów, obostrzenia 
przepisów bezpieczeństwa itp.). Prosimy o wyrozumiałość – nasi 
pracownicy lub lokalni przedstawiciele zawsze będą się starali 
Państwu pomóc. 
Zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 
z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub od-
wołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej ustawie 
Prawo Lotnicze. 

Utrata lub zniszczenie bagażu. Sytuacje takie regulowane są 
przez międzynarodowe konwencje dotyczące ruchu lotniczego, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tj. w  szczególności 
w Konwencji warszawskiej  z 1929 r. o ujednostajnieniu niektó-
rych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lot-
niczego, wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję 
warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez 
osobę inną niż przewoźnik umowny, w Konwencji montrealskiej 
z  1999 roku. W razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas 
przelotu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze lotniska 
i  pobrać od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk 
PIR wraz z  oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami 
pokładowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno 
sam fakt poniesienia szkody, jak i jej wartość należy załączyć do 
reklamacji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona (przeka-
zana lub wysłana) do przewoźnika bezzwłocznie po wykryciu 
szkody – najpóźniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu, 
zaś w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu najpóźniej 
w terminie 21 dni od daty odebrania bagażu.

BAGAŻ
W przypadku wycieczek samolotowych turysta zazwyczaj może 
zabrać bagaż podręczny do 5 kg oraz 1 sztukę bagażu głównego 
najczęściej o wadze od 15 do 20 kg (w zależności od linii lotni-
czej). Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lot-
nisku wg taryf obowiązujących u danego przewoźnika (dotyczy 
to np. desek windsurfingowych, złożonego roweru, sprzętu do 
golfa, sprzętu narciarskiego lub sprzętu do nurkowania – butle 
muszą być puste). Przewoźnik może zabrać nadbagaż wyłącznie 
w przypadku wolnej pojemności bagażowej.
W przypadku wyjazdów autokarowych ilość bagażu ograniczo-
na jest do jednej walizki lub torby podróżnej (max. 20 kg) oraz 
niedużego bagażu podręcznego, a w przypadku imprez narciar-
skich dodatkowo para nart i butów lub deska snowboardowa na 
osobę (koniecznie w pokrowcu i tylko ze sprzętem narciarskim 
– prosimy, aby nie dopakowywać innych przedmiotów). W auto-
busie (również podczas realizacji transferów) nie ma możliwości 
dopłat za nadbagaż - w takim wypadku obsługa odmówi za-
brania dodatkowej walizki czy torby. W celu uniknięcia pomyłek 
przy odbieraniu bagażu, sugerujemy, by bagaże oddawane do
luku były oznaczone w sposób umożliwiający właścicielom ich
łatwe rozpoznanie.

PRZEDSTAWICIELE BIURA W MIEJSCU REALIZACJI IMPREZY
Pilot i przewodnik - to dwie różne osoby – pilot jest osobą to-
warzyszącą w imieniu organizatora imprezy turystycznej uczest-
nikom imprezy, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem 
wykonywania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe 
informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca, wskazuje 
lokalne atrakcje, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Nie 
ma jednak uprawnień do oprowadzania po obiektach muzeal-
nych. Tym zajmują się przewodnicy lokalni (z reguły dodatkowo 
płatni), którzy najlepiej znają swoje miasta i przeszli odpowied-
nie szkolenia. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wy-
konywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju, 
na terenie którego pracują.
Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wy-
jazdu (proszę pamiętać, iż podczas podróży samolotem, a także 
autokarem (głównie na odcinkach krajowych) pilot nie zawsze 
towarzyszy grupie).
Rezydent - jest osobą znajdującą się w miejscu wyjazdu przez 
cały sezon i odpowiada za techniczną organizację pobytu, za-
kwaterowanie, transfery, spotkania informacyjne oraz za pośred-
nictwo w sprzedaży imprez fakultatywnych. Nie zawsze będzie 
on mógł jednak towarzyszyć Państwu podczas transferów 
i  imprez fakultatywnych. Prosimy także pamiętać, iż rezydent 
niekoniecznie będzie zakwaterowany w tym samym obiekcie, 
w którym Państwo mieszkacie. Stąd też kontakt z rezydentem 
będziecie mieli podczas jego regularnych dyżurów w miejscu 
Państwa zakwaterowania (zwykle 2 - 3 razy w tygodniu), a w sy-
tuacjach awaryjnych pod podanym przez niego numerem telefo-
nu (lub numerem lokalnego kontrahenta Rainbow Tours). Infor-
macje o  numerach telefonicznych do miejscowych rezydentów 
lub przedstawicieli Biura otrzymacie Państwo przy stanowiskach 
odpraw Rainbow Tours na lotnisku przy wylocie lub u pilota przy 
wyjeździe autokaru. 
Dodatkowo, podczas swej podróży mogą Państwo mieć kontakt 
również z innymi osobami, oddelegowanymi do sprawowania 

opieki nad naszymi Klientami. Mogą to być m. in. miejscowi pi-
loci, kierowcy autokarów, kontrahenci, personel linii lotniczych, 
hoteli i innych organizacji, z których współpracy Rainbow Tours 
korzysta przy organizacji świadczeń turystycznych. Wszyscy oni 
są odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania powierzo-
nych im zadań. 
Zarówno pilot, jak i rezydent są odpowiedzialni za właściwą 
i bezpieczną realizację imprezy. Uczestnik ma zatem obowiązek 
bezwzględnie podporządkować się zaleceniom obsługi wyjazdu 
(w  tym przewodnikowi, rezydentowi, pilotowi, a  w  przypadku 
przejazdu lub przelotu odpowiednio: kierowcy lub personelowi 
linii lotniczych). Nie przestrzeganie powyższego może spowodo-
wać poważne konsekwencje dla Uczestnika.

TOUR GUIDE SYSTEM
Jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania 
grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na 
czas zwiedzania otrzymają Państwo niewielki indywidualny 
odbiornik. Pilot/przewodnik korzysta z  nadajnika i mikrofonu, 
docierając z przekazem informacji do każdego z Uczestników im-
prezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich, 
zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty 
muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowa-
nia systemu przez całą imprezę, odbiornik należy każdorazowo 
wyłączyć po zakończeniu zwiedzania. W przypadku zagubienia 
lub uszkodzenia odbiornika Uczestnik zostanie obciążony jego 
kosztami w wysokości 50 zł.

ZBIÓRKA
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych w katalogu 
godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 0,5 godziny 
przed wyjazdem, dla imprez lotniczych 2 godz. przed wylotem). 
Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i ter-
minowej realizacji programu, organizator nie ma obowiązku 
czekania na spóźnionego uczestnika. Zatem o ile uczestnik nie 
zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej 
nie zostanie zabrany na imprezę, a ewentualne dołączenie do 
grupy w trakcie imprezy będzie wymagało od Uczestnika po-
niesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce 
spotkania z grupą. 
Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsia-
dania/wylotu na inny niż zawarty w umowie z Państwem przy-
stanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wyni-
ka, że autobus jedzie przez kolejne przystanki. Każdą zmianę 
przez Uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu (o której mowa 
w pkt 13. OWU) trzeba uzgodnić z Rainbow Tours pod rygorem 
utraty gwarancji miejsca w środku transportu i/lub odmowy 
zwrotu wniesionych wpłat z tytułu realizacji świadczeń w zakre-
sie przewozu/przelotu. 
W przypadku imprez autokarowych, na życzenie Klienta 
i w miarę dostępności miejsc w pojeździe łącznikowym (tj. po-
ruszającym się na terenie Polski do miejsca przesiadek) istnieje 
możliwość zmiany przystanku wyjazdowego lub/i powrotnego. 
Zmiany te wprowadzone do umowy na 6 dni przed rozpoczę-
ciem imprezy lub wcześniej są bezkosztowe. W przypadku doko-
nywania  zmiany przystanku 5 dni przed rozpoczęciem imprezy 
lub później, Rainbow Tours pobiera opłatę w wysokości 50zł/
osoba/przystanek. 

CZAS TRWANIA IMPREZY – ILOŚĆ DNI
W programach wycieczek podajemy ilość dni od wyjazdu/wylo-
tu z Polski do przyjazdu/przylotu do Polski. Oznacza to że podróż 
(autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania impre-
zy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze, że z reguły na 
podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień imprezy, a roz-
kłady lotów i wyjazdów autokarowych opisane są w katalogu i na 
naszych stronach internetowych r.pl/rozklady.

DOPŁATY NA MIEJSCU
Większość opłat związanych z Państwa wyjazdem uiszcza się 
w  biurze, w którym kupują Państwo wycieczkę. Jednak część 
kosztów turysta pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chy-
ba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów – płatne u pilotów (lub w kasach obiektów turystycz-
nych), imprezy fakultatywne – płatne w miejscu docelowym, 
np.  u  rezydenta, taksa klimatyczna, inne opłaty typu końcowe 
sprzątanie apartamentu czy kaucja. Tego rodzaju dopłaty wy-
szczególnione są najczęściej w rubryce „Świadczenia” pod ha-
słem „Cena nie obejmuje...” lub w opisie obiektu albo progra-
mu zwiedzania i dotyczą opłaty za jedną osobę. Prosimy także 
pamiętać, iż niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia takiej 
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dopłaty może spowodować np. odmowę zakwaterowania przez 
właściciela obiektu lub odmowę dalszej realizacji świadczeń. 

INFORMACJE O OPŁATACH W KATALOGU
Dla Państwa wygody w opisach obiektów noclegowych zamie-
ściliśmy informacje o kosztach dodatkowo płatnych udogodnień 
(np. opłatach za Internet, leżaki, ręczniki plażowe). Prosimy pa-
miętać, że podane kwoty mają wyłącznie charakter orientacyjny 
i były aktualne w czasie, gdy publikowany był nasz katalog.

IMPREZY LOKALNE (FAKULTATYWNE)
Są to wycieczki organizowane podczas pobytu przez Rainbow 
Tours S.A. lub lokalne biura – partnerów Rainbow Tours. W  przy-
padku zakupu wycieczki lokalnej (fakultatywnej) na miejscu, re-
zydenci lub piloci jedynie pośredniczą przy zawieraniu umowy 
z zagranicznym biurem. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy, 
wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyj-
nymi cenami znajduje się w opisach ofert. Ceny mogą jednak 
ulegać wahaniom – zależne jest to od ilości uczestników i  lo-
kalnych biur podróży, które są organizatorami takich imprez. 
Zazwyczaj wycieczki lokalne (fakultatywne) odbywają się przy 
min. 25 chętnych. W przypadku nieosiągnięcia owego minimum 
grupy, wycieczka lokalna (fakultatywna) może się nie odbyć. 

ZAKWATEROWANIE 
Ze względu na różne przepisy miejscowe, Rainbow Tours wpro-
wadza własną standaryzację obiektów w katalogach („słonecz-
ka”). W każdej ofercie hotelu podana jest jego oficjalna kategoria 
(przyznana według przepisów miejscowych), jak również klasa 
obiektu przyznana przez Rainbow Tours (w postaci „słoneczek”). 
Podstawą do nadania hotelowi określonej liczby słoneczek jest 
subiektywna opinia Touroperatora oparta na kryteriach takich 
jak: dostępna w hotelu infrastruktura towarzysząca (ilość ba-
senów, plac zabaw, boiska sportowe), wyposażenie i  wystrój 
pokoi, atrakcyjność położenia hotelu, widok rozpościerający się 
z  hotelu/pokoi, organizowane animacje, jakość serwowanego 
wyżywienia, standard obsługi oraz opinie naszych Klientów. 
Plus (+) oznacza świadczenia lepsze niż standard - o czym pisze-
my w rubryce „naszym zdaniem” przy opisie obiektu. Powyższa 
kategoryzacja może się różnić od oficjalnej, obowiązującej w da-
nym kraju, przy czym lokalna kategoria obiektu podana jest 
w jego opisie.
Zdjęcia prezentowane w katalogach oraz innych materiałach 
reklamowych są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, w szcze-
gólności, że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak jak 
prezentowany na zdjęciu w katalogu.
Na metraż pokoi podany w opisach poszczególnych hoteli składa 
się cześć mieszkalna, łazienka, a czasami także balkon.
W niektórych apartamentach (zwłaszcza w Grecji i Chorwacji) 
sprzątania (oraz zakupu środków czystości) dokonuje się we 
własnym zakresie.
Hotele mogą posiadać własne regulaminy korzystania z hote-
lowych zjeżdżalni (mogą się pojawić ograniczenia wiekowe/
wzrostowe).

DOBY HOTELOWE
W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 
14.00, pokoje zaś trzeba opuścić do godziny 10.00 (wówczas 
ustaje również prawo do korzystania ze świadczeń hotelowych). 
Doba hotelowa nie jest więc równoznaczna z dobą zegarową 
trwającą 24 godziny. Po wykwaterowaniu, pilot zawsze będzie 
w stanie pomóc Państwu w przechowaniu bagażu do momentu 
odjazdu.
W przypadku imprez z dojazdem własnym należy stosować 
się do podanych w katalogu godzin przyjazdu do obiektu. Jeśli 
Państwa przyjazd do hotelu może być opóźniony (to jest poza 
godzinami pracy recepcji: przed godzina 8.00 lub po 18.00), 
należy uprzedzić o tym recepcję telefonicznie a dodatkowo 
– za odbiór kluczy do pokoju poza godzinami pracy może zo-
stać naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 Euro/pokój. 
Uwaga! Przy ofertach z dojazdem własnym należy pamiętać, by 
w apartamencie/studio nie było zakwaterowanych więcej osób
niż precyzuje to oferta. 

WYŻYWIENIE
W zależności od oferty różny jest też rodzaj wyżywienia. W apar-
tamentach i studiach (posiadających aneks kuchenny) zazwyczaj 
nie ma wyżywienia, co wiąże się organizacją posiłków przez 
turystów. 
Śniadania. Kontynentalne – to skromny posiłek złożony z re-
guły z pieczywa, nabiału lub dżemu (rzadko wędliny) oraz 
kawy lub herbaty. Śniadanie kontynentalne wzmocnione lub 

rozszerzone - jak wyżej, ale często z wędliną lub jogurtem 
i  sokami. Śniadania w formie bufetu są nieco bogatsze i dają 
możliwość większego wyboru - zależy to jednak również od 
standardu hotelu. Czasami jednak nie różnią się one specjal-
nie od wzmocnionych śniadań kontynentalnych (w zakresie 
asortymentu), a różnią się jedynie sposobem podania. Należy 
pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artyku-
łów, gdyż jest to niemile widziane przez obsługę. Lepiej jest 
podchodzić do bufetu kilka razy niż zostawiać coś na talerzu 
lub wynosić poza restaurację. 
Obiadokolacje – gorący posiłek w porze kolacji, zwykle dwu-
daniowy. W niektórych ofertach wliczony w cenę, w niektórych 
- możliwość dopłaty. Jeżeli nie ma możliwości dopłaty, oznacza 
to, że nie organizujemy obiadokolacji. Nie znaczy to jednak, że tu-
rysta nie będzie miał możliwości zjedzenia posiłku. W trakcie im-
prez objazdowych pilot daje czas wolny, jak również przedstawia 
propozycje okolicznych restauracji, Obiadokolacje mogą być or-
ganizowane w restauracjach hotelowych, jak również w mieście.
Z reguły pierwszym przysługującym posiłkiem jest kolacja (lub
obiadokolacja) w dniu przylotu, ostatnim zaś – śniadanie w dniu 
wylotu (chyba, że oferta precyzuje inaczej). 
Napoje – Przy śniadaniu (kawa, herbata, sok) są wliczone
w  cenę, przy obiadokolacjach z reguły są płatne dodatkowo –
chyba że oferta precyzuje to inaczej.
Prosimy pamiętać, że podane w ofercie godziny realizacji po-
siłków mają charakter przybliżony i były aktualne w czasie, gdy 
publikowany był nasz katalog.

OSOBY PODRÓŻUJĄCE SAMOTNIE
Osoby podróżujące samotnie, chcące uniknąć dopłaty za pokój 
jednoosobowy mogą za zgodą Organizatora starać się o dokwa-
terowanie do pokoi dwu lub trzyosobowych (Uwaga! w  nie-
których hotelach możliwe są tylko pokoje 2 os. z  dostawką), 
jednakże z przyczyn obiektywnych Biuro nie może tego zagwa-
rantować. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do uisz-
czenia dopłaty za pokój 1-osobowy (chyba że oferta precyzuje 
inaczej). Informacja o konieczności ewentualnej dopłaty zostanie 
przekazana najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

DOSTAWKA
To dodatkowe, z reguły rozkładane łóżko lub mniejsze łóżko. 
Prosimy pamiętać, że wstawienie takiego łóżka zmniejsza po-
wierzchnię pokoju. Zdarza się również, iż pokój 3-osobowy jest 
w rzeczywistości pokojem 2 osobowym z dostawką (dotyczy to 
z reguły hoteli o standardzie turystycznym **-***). Zniżki prze-
widziane w ofercie katalogowej dla osoby śpiącej na dostawce 
niekoniecznie obowiązują przy ofertach promocyjnych (w szcze-
gólności typu „last minute”).

KLIMATYZACJA
W autokarze – może to być typowa klimatyzacja lub turbo na-
wiew. Jedna i druga możliwość zapewnia odpowiednią tempe-
raturę w autokarze, a tym samym komfort przejazdu. Mimo tego 
w miesiącach najwyższych upałów (lipiec/sierpień) i  zwłaszcza 
w krajach południowych schłodzenie autokaru może być dla nie-
których osób niewystarczające.
W hotelach – klimatyzacja włączana jest centralnie (często 
z ndywidualną regulacją) lub w pokojach znajdują się oddzielne 
agregaty i chłodzą tylko dane pomieszczenie. Często za klima-
tyzację trzeba dopłacić w hotelu na miejscu (piszemy o tym 
w opisach obiektów). Należy także pamiętać, iż klimatyzacja jest 
włączana okresowo (tzn. tylko w miesiącach najwyższych upa-
łów), a w ciągu dnia może działać tylko w wyznaczonych przez 
obsługę godzinach. 

PLAŻA I SPRZĘT REKREACYJNY
Większość plaż jest ogólnie dostępna i nieodpłatna. Płatne są 
jednak najczęściej parasole i  leżaki. Przy plażach znajdziecie 
Państwo zwykle wypożyczalnie sprzętu wodnego, szkoły wind-
surfingu, nurkowania itd. Prosimy pamiętać, iż określenie „plaża 
piaszczysta” nie jest jednoznaczne z długą, szeroką plażą z bia-
łym piaskiem, czyli taką jaką mamy np. w Łebie. W efekcie plaże 
różnią się dość znacznie pomiędzy krajami - od piaszczystych 
z żółtym, ale grubszym piaskiem (najczęściej w Grecji) poprzez 
piaszczyste z dość ciemnym piaskiem (najczęściej w Hiszpanii) 
do żwirowych (najczęściej w Chorwacji) czy wręcz kamienistych 
i  skalistych (Lazurowe Wybrzeże, Malta). Informacje na temat 
plaży zamieszczone są przy opisach obiektów lub miejscowości 
wypoczynkowych.

KURORTY WAKACYJNE
Większość miejsc, które odwiedzamy to miejsca szczególnie 

atrakcyjne turystycznie i odwiedzane przez tysiące turystów. 
Bywa tam zatem tłoczno (szczególnie w sezonie), w niektó-
rych kurortach nocne życie trwa aż do białego rana, będzie 
więc hałaśliwie. Zdarzać się mogą również drobne kradzieże. 
Rekomendujemy więc aby gotówkę, dokumenty i cenne przed-
mioty przechowywać w sejfach, które są dostępne (bezpłatnie 
lub za niewielką opłatą) w większości hoteli z naszej oferty 
(szczegółowe informacje są podane w opisach poszczególnych 
obiektów). Zwykle także tego rodzaju miejscowości podlegają 
ciągłym modernizacjom i dużo się tam inwestuje. Nie należy 
zatem być zaskoczonym jeśli pewnego dnia obudzi Państwa 
hałas na, właśnie obok rozpoczętej, budowie nowego hotelu lub 
co gorsza - hałas w naszym hotelu, ale dwa piętra niżej. Tego 
rodzaju prace prowadzone są jednak tylko w ciągu dnia i tylko 
w dni robocze, nie powinny więc być uciążliwe. W krajach połu-
dniowych, a zwłaszcza na wyspach mogą wystąpić krótkotrwałe 
braki wody lub prądu. 

UBEZPIECZENIA
Klienci Rainbow Tours ubezpieczeni są w TU Europa S.A. na 
podstawie umowy ubezpieczenia nr 2/Z/2008, polisa nr RB-
T2/Z/08 - wariant Podstawowy. Prosimy o zapoznanie się 
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego dla Klien-
tów Rainbow Tours S.A., dostępnymi w biurach sprzedających 
ofertę Rainbow Tours oraz na stronie internetowej http://r.pl/. 
Ubezpieczenie zawierane przez Rainbow Tours na rzecz 
Uczestników ma charakter podstawowy, dlatego każdy Uczest-
nik powinien zastanowić się nad zawarciem dodatkowego 
ubezpieczenia w razie potrzeby (np. w przypadku amatorskie-
go uprawiania sportu - PAKIET SPORT lub dla osób mających 
zdiagnozowane choroby przewlekłe - WARIANT REKOMENDO-
WANY, WARIANT REKOMENDOWANY PLUS bądź WARIANT 
NAJLEPSZY).
WARIANT PODSTAWOWY ubezpieczenia podróżnego
obejmuje:
Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do kraju (KL) – za-
pewniające zwrot wydatków związanych z nagłym zachorowa-
niem lub nieszczęśliwym wypadkiem, poniesionych na: badania 
lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, pobyt 
w  szpitalu, leczenie stomatologiczne do wysokości 500  PLN, 
transport do szpitala oraz do Polski. Suma ubezpieczenia KL 
wynosi 60 000 PLN. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzial-
ności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek 
m.in. chorób przewlekłych, chorób psychicznych, epidemii,
przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, zażycia środków
odurzających, szkód będących następstwem uprawiania spor-
tów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i  wyczynowych, aktyw-
nego uczestnictwa w działaniach wojennych i aktach terroru. 
Ochronę w zakresie chorób tropikalnych (CT) - ubezpiecze-
nie podstawowe obejmuje także koszty leczenia na wypadek
chorób tropikalnych, pod warunkiem dokonania przez Ubez-
pieczonego, przed odbyciem podróży zagranicznej, wskazanych 
przez właściwe instytucje, szczepień obowiązkowych na danym 
terytorium podróży. Za choroby tropikalne uważa się choroby
wywołane przez organizmy patogenne charakterystyczne dla
stref podzwrotnikowych i równikowych.
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa (KR) – do sumy
10 000 PLN.
Pomoc w podróży – obejmującą m.in. zwrot kosztów podróży
i  pobytu osoby towarzyszącej lub osoby wezwanej do towa-
rzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów
zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekon-
walescencji.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerb-
ku na zdrowiu lub śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100%
uszczerbku na zdrowiu wynosi 5 000 PLN a świadczenie z tytułu 
śmierci 2 500 PLN. 
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) – zapewniające
ochronę bagażu w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Suma 
ubezpieczenia bagażu wynosi 500 PLN. Ubezpieczenie nie obej-
muje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszcze-
niu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego.
Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce,
papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki,
przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpo-
średnią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, akcesoria 
samochodowe, sprzęt sportowy.
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Info
WARIANT REKOMENDOWANY: obejmuje wszystkie ryzyka 
wymienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubez-
pieczenia:  KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta 
do 260 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu – do 15  000  PLN, NNW z tytułu śmierci do 7 500  PLN, 
BP - ubezpieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo ten wa-
riant zapewnia ochronę w przypadku zaostrzenia się choro-
by przewlekłej (w zakresie KL i NNW), a także ubezpieczenie 
kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do 
600  PLN i  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 
100 000 PLN.
WARIANT REKOMENDOWANY PLUS: obejmuje wszystkie ry-
zyka z  wariantu podstawowego z  wyższymi niż w  wariancie 
Podstawowym i  Rekomendowanym sumami ubezpieczenia: 
KL – koszty leczenia do 460 000 PLN, NNW z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu – do 20 000 PLN, NNW z tytułu śmierci 
– do 10  000  PLN, BP ubezpieczenie bagażu podróżnego – do
2  000  PLN. Dodatkowo ten wariant obejmuje także ochronę
w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej (w zakresie 
KL i NNW), ubezpieczenie kosztów związanych z  opóźnionym
dostarczeniem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej - 200 000 PLN.
WARIANT NAJLEPSZY: obejmuje wszystkie ryzyka z wariantu
podstawowego, ale sumy ubezpieczenia są wyjątkowo wyso-
kie (ubezpieczenie takie polecamy osobom udającym się do
USA, Meksyku, Japonii, Singapuru, czyli krajów gdzie koszty
leczenia są szczególnie wysokie). KL – koszty leczenia wzrasta
do 860 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-
wiu – do 35 000 PLN, NNW z tytułu śmierci - do 17 500 PLN,
BP  ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 2  500  PLN. Do-
datkowo ten wariant obejmuje także ochronę w przypadku
zaostrzenia się choroby przewlekłej (w zakresie KL i NNW), 
ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarcze-
niem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej 400 000 PLN. 
PAKIET SPORT: zapewnia ochronę podczas rekreacyjnego
uprawiania sportów wysokiego ryzyka (w ramach KL i NNW):
narciarstwa, snowboardu, nurkowania, jazdy na nartach i  sku-
terach wodnych, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy
na quadach, jazdy konnej, a także ochronę sprzętu sportowe-
go do 1  500  PLN i  ochronę na wypadek wyrządzenia szkody
osobom trzecim podczas uprawiania tych sportów do kwoty
100  000  PLN w  przypadku szkód rzeczowych i 200  000  PLN
w przypadku szkód osobowych.
Postępowanie w celu otrzymania świadczenia ubezpiecze-
niowego
W razie wystąpienia objawów chorobowych należy niezwłocznie 
skontaktować się z:
Centrum Pomocy TU Europa S.A.
Tel. +48 22 568 98 28
Centrum Pomocy TU Europa S.A. jest jedynym podmiotem
uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich. Obsługa me-
dyczna odbywa się bezgotówkowo tylko wtedy, gdy organizo-
wana jest przez Centrum Pomocy TU Europa S.A.. W przypadku 
wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta
lub we własnym zakresie, prosimy o opłacenie wszystkich kosz-
tów gotówką i zgłoszenie się po zwrot kosztów po powrocie do 
Polski, z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla Klien-
tów Rainbow Tours S.A. Zwrot kosztów leczenia nastąpi na pod-
stawie udokumentowanych dowodów poniesionych kosztów.
Ważne. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia
podróżnego odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Rainbow
Tours ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań
oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie
wypłaty odszkodowania.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI LUB PRZERWANIA 
UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ  100%

To ubezpieczenie jest dostępne po zapłaceniu dodatkowej składki 
i umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków na wypadek 
odwołania wyjazdu z ważnej życiowej przyczyny, m.in. nagłej 
choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, na-
stępstwa choroby przewlekłej, szkody w mieniu powstałej w wy-
niku działania zdarzenia losowego, utraty pracy, komplikacji zwią-
zanych z ciążą, przedwczesnego porodu mającego miejsce przed 
32 tygodniem ciąży. Przyczyną rezygnacji może być również akt 
terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni 

przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju będącym celem podróży 
ubezpieczonego i leżącym na terytorium Europy, z wyłączeniem 
Turcji, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w pro-
mieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego 
oraz jeśli Rainbow Tours nie zaoferował ubezpieczonemu zamia-
ny imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w któ-
rym akt terrorystyczny nie występuje. Ubezpieczenie Kosztów 
Rezygnacji lub Przerwania Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej 
100% można zakupić w chwili zawierania umowy. Informacje 
dotyczące możliwości dokupienia ubezpieczenia po zawarciu 
umowy są dostępne w Biurach Obsługi Klienta oraz w Call Center.

INFORMACJE CELNE I WIZOWE
W krajach Unii Europejskiej i niektórych krajach Europy Połu-
dniowo-Wschodniej nienależących do UE obywatele polscy nie 
potrzebują wizy ani paszportów (wystarczy dowód osobisty 
o ważności minimum 3 miesiące od daty zakończenia impre-
zy). We wszystkich pozostałych krajach świata, w tym Europy
Wschodniej (Rosja i kraje byłego ZSRR), potrzebne są paszporty 
(z reguły ważne co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z wy-
jazdu), a  często także wizy (informacje na temat wiz zawarte
są w programach). W przypadku wyjazdów do krajów byłego
ZSRR lub krajów pozaeuropejskich kontrole graniczne są bardziej 
rygorystyczne. Wizy uczestnicy otrzymują albo na lotnisku kraju 
docelowego albo załatwiane są one przez Rainbow Tours. Oby-
wateli innych państw niż polskie mogą obowiązywać odmienne 
przepisy paszportowe i wizowe. 
Praktycznie do każdego kraju turysta może wwieźć przedmioty 
i rzeczy, których ilość i przeznaczenie nie wskazują na charakter 
handlowy. Z reguły wolno wwieźć 200 sztuk papierosów oraz
1/2 l mocnego alkoholu i 1 l wina lub piwa.

OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
Na stronach internetowych MSZ (https://www.gov.pl/web/dy-
plomacja/informacje-dla-podrozujacych/ dostępne są ostrzeże-
nia dla podróżujących. Rekomendujemy aby regularnie zapozna-
wać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego 
celem Państwa podróży zarówno przed przystąpieniem do umo-
wy jak i już po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski. 

PRZEWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Z uwagi na ryzyko wprowadzenia chorób zwierzęcych na te-
ren UE (szczególnie z krajów pozaeuropejskich), istnieją surowe 
prawne ograniczenia dotyczące przewozu niektórych produktów 
pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności). Naruszenie praw-
nych zakazów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowa-
nia karnego oraz konfiskatą i zniszczeniem wwożonych produk-
tów w chwili przybycia do UE. Nie jest dozwolone wwożenie do 
UE z innych państw: mięsa, mleka, miodu, produktów mięsnych 
i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w prosz-
ku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze 
względów medycznych). Wyjątkiem są niektóre kraje europej-
skie nie należące do UE jak: Andora, Wyspy Owcze, Grenlandia, 
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, San Marino i Szwajcaria, z tych 
państw można przywozić niewielkie ilości takich produktów 
z przeznaczeniem do własnej konsumpcji. 
Ponadto, w przypadku produktów z egzotycznych gatunków 
zwierząt lub gatunków zwierząt chronionych (muszle, kości, pió-
ra, skóry itd.) przepisy prawa są bardzo restrykcyjne a przywóz 
takich przedmiotów z reguły jest całkowicie zabroniony (sankcje 
karne to przepadek mienia, grzywna a nawet więzienie). Po-
dobne, restrykcyjne zasady dotyczą przywozu żywych zwierząt.

INFORMACJE ZDROWOTNE
Wyjazdy organizowane przez Rainbow Tours odbywają się do 
krajów uznawanych za zdrowotnie bezpieczne (Europa i  ba-
sen M. Śródziemnego) – nie są wymagane żadne szczepienia 
ochronne ani profilaktyczne. W pozostałych wypadkach (kraje 
azjatyckie, niektóre afrykańskie lub karaibskie) podajemy szcze-
gółowe wymagania zdrowotne w opisach imprez (jeśli szczepie-
nia są wymagane lub choćby zalecane). Należy jednak zawsze 
pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego, jak mycie rąk 
przed jedzeniem, mycie owoców i warzyw lub picie tylko butel-
kowanej wody mineralnej itd.

ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW
Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem pasz-
portu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kra-
ju jest zobowiązany zawiadomić miejscowego przedstawiciela 
Biura, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy 
oraz zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady RP na 
terytorium kraju pobytu. Urzędnicy konsularni RP zobowiązani 

są do udzielenia wszelkiej pomocy (łącznie z pomocą finansową 
i prawną) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku pol-
skiej placówki taką rolę pełnią placówki państw Unii Europejskiej.

WALUTY
Euro (EUR) obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej 
od 01.01.2002 (m.in. Austria, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja, 
Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania 
i Holandia). W krajach, które nie są objęte wspólną walutą EURO 
obowiązują dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania, 
Szwecja, Norwegia, Dania) - większość z nich można wymie-
niać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach. 
Waluty krajów pozaeuropejskich (Tunezja, Egipt, Turcja, Maroko, 
Kuba, Dominikana itd) są niedostępne w Polsce - proponuje-
my zabrać ze sobą dolary amerykańskie lub euro, które można 
wymieniać w miejscowych bankach lub kantorach, a także na 
granicy. Polskie karty płatnicze (należące do międzynarodowych 
systemów Visa czy Mastercard) są honorowane w większości 
krajów, do których wyjeżdżamy na wakacje.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Biuro stosuje postanowienia Rozporządzenia (WE) 1107/2006 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących 
drogą lotniczą (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=celex%3A32006R1107). Osoby niepełnosprawne wy-
bierające się w podróż są zobowiązane poinformować Biuro 
przed zawarciem umowy o stopniu niepełnosprawności lub o in-
nych wymaganiach specjalnych. Biuro przed zawarciem umowy 
wskaże czy jest możliwe spełnienie określonych wymagań spe-
cjalnych. Biuro może odmówić przyjęcia rezerwacji lub odstąpić 
od umowy z osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej 
sprawności ruchowej:
- w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpie-
czeństwa ustanowionych  prawem lub w celu spełnienia wymo-
gów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał
przewoźnikowi lotniczemu certyfikat przewoźnika lotniczego
- gdy rozmiar samolotu lub jego drzwi, czynią fizycznie niemoż-
liwym wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby niepełno-
sprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej 
- gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej spraw-
ności ruchowej nie towarzyszy inna osoba zdolna do udzielenia 
niezbędnej pomocy tej osobie
W przypadku, gdy Biuro  odmawia przyjęcia rezerwacji lub
odstępuje od umowy powiadamia niezwłocznie osobę nie-
pełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej
o przyczynach. Na żądanie zainteresowanego, Biuro przedstawia 
na piśmie wspomniane przyczyny w terminie 5 dni roboczych.
Ponadto, biuro podejmuje wówczas należyte starania w  celu
zaproponowania zainteresowanej osobie możliwego do zaak-
ceptowania rozwiązania alternatywnego.

OGRANICZENIA WIEKU
Wycieczki objazdowe z naszej oferty charakteryzują się bardzo 
intensywnym programem zwiedzania, a niekiedy wymagają 
wielogodzinnych przejazdów lub/i długich pieszych spacerów. 
Sugerujemy, by na najbardziej forsowne imprezy nie wybierać 
się z dziećmi poniżej 5-ego roku życia. W razie wątpliwości, czy 
dziecko zdoła uczestniczyć w wybranej przez Państwa wyciecz-
ce, prosimy zgłosić się po radę do biur sprzedających ofertę 
Rainbow Tours.
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1. Zasady ogólne.
Organizatorem imprez turystycznych zawartych w  katalogu
oraz na stronie internetowej www.r.pl – organizatorem turystyki 
(w  rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017  r. o  imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) jest Rain-
bow Tours Spółka Akcyjna zwana dalej „Biurem”. Dane organiza-
tora – Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270 
(e-mail: sekretariat@r.pl, tel: 42 680 38 20) wpisana do KRS pod 
numerem 0000178650, NIP 725-18-68-136, wpis do Rejestru Or-
ganizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 157. Organem
rejestrowym jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Prawa
i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu 
o art. 384 KC i ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa” w  im-
prezach turystycznych organizowanych przez Rainbow Tours S.A. 
(OWU) oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj koniecznie” 
(dalej łącznie zwane „Warunkami”) i  stanowią integralną część
umowy o  świadczenie usług turystycznych organizowanych
przez Biuro. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych
organizowanych przez Biuro i  zamieszczonych w  katalogu, in-
nych materiałach pisemnych Biura oraz na stronie internetowej
Biura, w  tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatyw-
nych). Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Uczestnik zobowiąza-
ny jest do wnikliwego przeczytania katalogu, „Ogólnych Warun-
ków Uczestnictwa” i  informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj
Koniecznie”. Zawarcie umowy - zgłoszenia oznacza, że Uczestnik 
(w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy - zgło-
szenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy. 

2. Zawarcie umowy.
Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje po-
dane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaprosze-
nie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy następuje każdorazowo
po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w  materiałach
wskazanych powyżej i  podpisaniu umowy - zgłoszenia uczest-
nictwa (w imieniu własnym i  pozostałych uczestników) oraz
wpłaceniu zaliczki (w maksymalnej wysokości 30%). Nie dopusz-
cza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty zaliczki niż wska-
zano powyżej do 31 dni przed wyjazdem, ewentualne nadpłaty
będą niezwłocznie zwracane. Zawarcie umowy na rzecz osoby
małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z  podpi-
sami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni
wyjeżdża bez opiekuna ustawowego). Zawarcie umowy może
nastąpić bezpośrednio   poprzez wykorzystanie strony r.pl bądź
w  biurach sprzedaży w  fizycznej obecności obu stron umowy.
Zawierając umowę-zgłoszenie uczestnictwa Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i  udostępnianie swoich
(oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbęd-
nych dla realizacji imprezy. 

3. Warunki płatności.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obej-
mują podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świad-
czeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy
określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.
Określona w umowie cena za świadczenie usługi turystycznej
winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 30 dni przed
dniem rozpoczęcia imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo roz-
wiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną
przekazane na dobro Biura w ustalonych terminach. 

4. Zmiany świadczeń.
A. Zmiana świadczeń przed rozpoczęciem imprezy

Biuro ma prawo do nieznacznej zmiany warunków umowy przed 
rozpoczęciem imprezy po uprzednim poinformowaniu Uczest-
nika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku (trwały nośnik: 
materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez 
czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu 
ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji 
w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na od-
tworzenie informacji w wersji i formie, w  jakiej zostały sporzą-
dzone lub przekazane). 
W sytuacji, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy jest zmu-
szone zmienić główne właściwości imprezy bądź nie jest 
w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie 
strony wyraziły zgodę w umowie) niezwłocznie powiadomi 

o  tym Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku.
Biuro może w tym wypadku jednocześnie zaoferować Uczest-
nikowi zastępczą imprezę, w miarę możliwości o tej samej lub 
wyższej jakości. W powiadomieniu, o którym mowa powyżej,
Biuro informuje Uczestnika o: zmianach warunków umowy oraz 
o  ewentualnym wpływie tych zmian na cenę; o rozsądnym
terminie, w którym Uczestnik ma poinformować Biuro o swojej 
decyzji (tj. czy Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę umo-
wy albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesio-
nych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie,
albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę); 
o  odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej
za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku
wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku bra-
ku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Biuro terminie;
o zastępczej imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. Jeżeli 
zmiany umowy lub zastępcza impreza, prowadzą do obniże-
nia jakości lub kosztów imprezy, Uczestnik jest uprawniony
do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy umowa
o udział w imprezie zostanie rozwiązana w związku z  odstą-
pieniem Uczestnika na warunkach określonych powyżej, Biuro 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy
zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu.
Uczestnik w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia
opłaty za odstąpienie od umowy. Odpowiednie zastosowanie
mają postanowienia pkt 13. OWU. 
UWAGA! Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wy-
jazdów lub powrotów o ile nie zmienia się ilość świadczeń nie
stanowią zmiany głównych właściwości imprezy. Nie stanowi
również zmiany właściwości imprezy – zmiana kolejności zwie-
dzania, o ile program został wykonany w całości. 

B. Zmiana świadczeń po rozpoczęciu imprezy.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana 
zgodnie z umową Uczestnik ma obowiązek zawiadomić o tym 
Biuro (patrz pkt 12. OWU). Biuro usuwa niezgodność, chyba że 
jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspół-
miernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości 
usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusu-
nięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma pkt  12 i  13 
OWU oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o impre-
zach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 
Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy 
turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział 
w  imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej 
imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodat-
kowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie 
świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony 
w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego 
do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli 
jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi okre-
ślonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki 
przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy 
turystycznej.
W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu 
Uczestnika do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknio-
nych i  nadzwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty nie-
zbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości 
o  kategorii równoważnej do określonej w umowie przez okres
do 3 nocy. Ograniczenia czasu zapewniania Uczestnikowi nie-
zbędnego zakwaterowania, nie stosuje się w przypadku osób
o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą 
w  art.  2  lit.  a  rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006  r. w sprawie praw
osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności
ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z
26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, ko-
biet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warun-
kiem że organizator turystyki został powiadomiony o sytuacji
tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej.

5. Ceny oferty last minute i promocji.
Cena na zawartej umowie jest wiążąca i uczestnik nie ma prawa 
żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu

umowy z uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona 
z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki oferty last minute 
lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Biuro. Cena 
imprezy podana jest w PLN (złotych polskich). 

6. Zniżki dla dzieci.
Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci Biuro określa w treści
aktualnego katalogu. W przypadku, gdy Uczestnikiem impre-
zy turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz
zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, poda-
jąc jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia
i przedstawić na to odpowiedni dokument. Biuro ma prawo do
sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów oso-
bistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro
upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny 
zgodnej z wiekiem Uczestnika. Za upoważniający do uzyskania
zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia im-
prezy turystycznej. 

7. Obowiązki Biura.
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania
Uczestnikowi informacji wymienionych w art. 40 ustawy o im-
prezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Z  dniem 16.07.2006 r. organizator podróży zobowiązany jest
zgodnie z rozporządzeniem /EG/2111/2005 z dnia 14.12.2005  r.
do poinformowania pasażerów korzystających z  transportu
lotniczego o  tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego
przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany
przewoźnik lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do
podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko osta-
tecznie zostanie ustalony przewoźnik, Biuro niezwłocznie po-
wiadomi o tym Uczestnika poprzez biuro agencyjne, w którym
dokonana została rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika
po zawarciu umowy Uczestnik zostanie również niezwłocznie
o tym poinformowany przez Biuro. Biuro zastrzega sobie moż-
liwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów, co może się wią-
zać również ze zmianą rozkładu przelotów. Biuro niezwłocznie
udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się
w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe jest 
zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z  umową
z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, 
o której mowa powyżej, polega w szczególności na udzieleniu:
odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych,
władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; pomocy w  skorzy-
staniu ze środków porozumiewania się na odległość, w  tym
ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze
świadczeń zastępczych. Odpowiednie zastosowanie mają posta-
nowienia pkt 4 B OWU. 
Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trud-
na sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub 
w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może 
przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro. 

8. Prawa Uczestnika.
Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych
umową. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania impre-
zy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli
Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich
przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro
(np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw cel-
nych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów). 

9. Obowiązki Uczestnika.
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim
wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biu-
ra umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bez-
względnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych 
w  umowie i  ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania
dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o  ile
takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania 
przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpo-
spolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych
oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych 
itp.). Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży doty-
czy również dzieci – bez względu na ich wiek. Uczestnik zobo-
wiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których
nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne,
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opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hote-
lowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia 
z pozwem przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność od-
szkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, 
innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. 

10. Bagaż.
Linie lotnicze wprowadzają maksymalne limity dla przewozu
bagażu. Dla jednego pasażera w wieku powyżej 2 lat najczęściej 
wynoszą one 5 kg dla bagażu podręcznego i  20 kg dla baga-
żu rejestrowanego. Należy pamiętać, że w  przypadku niektó-
rych rejsów limity te mogą być zmniejszane z powodu limitacji
maksymalnego udźwigu samolotu na danym rejsie. Szczegóły
dotyczące limitów u poszczególnych przewoźników można zna-
leźć w zakładce „Linie lotnicze” na stronie r.pl, jak i w Ogólnych 
Warunkach Przewozu przewoźników. Dzieci do lat 2 – nie mają 
prawa do przewozu bezpłatnego bagażu. Ponieważ maksymalny 
udźwig samolotu i maksymalna ładowność autokaru są ściśle li-
mitowane prawem transportowym, Biuro/przewoźnik ma prawo 
odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany 
wyżej limit. W przypadku nadbagażu Uczestnik ma obowią-
zek dopłacić wg stawek przewoźnika. Szczegółowe informacje
w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”.

11. Ubezpieczenia.
Biuro zawarło stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymaga-
ne przez ustawę z dnia 24 listopada 2017  r. o imprezach tu-
rystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. Wszyscy
Uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w TU Europa S.A. 
(adres: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62). Podstawowy wa-
riant ubezpieczenia zawiera: KL - koszty leczenia i transportu
do kraju (do 60 000 PLN), koszty ratownictwa (do 10 000 PLN), 
NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków (do 5 000 PLN) 
oraz BP - ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 500  PLN).
Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym nie obejmuje na-
stępstw chorób przewlekłych oraz amatorskiego uprawiania
sportów. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej w ramach wariantów Rekomendo-
wanego (suma ubezpieczenia KL wzrasta do 260  000  PLN),
Rekomendowanego Plus (suma ubezpieczenia KL wzrasta do
460 000 PLN) lub Najlepszego (suma ubezpieczenia KL wzrasta 
do 860 000 PLN). Szczegóły poszczególnych wariantów ubez-
pieczeń znajdują się w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”.
Zawierając umowę-zgłoszenia, Uczestnik deklaruje (w imieniu
swoim oraz pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia), że
stan zdrowia umożliwia udział Uczestników w imprezie. Zgodnie 
z warunkami ubezpieczenia TU Europa S.A., ubezpieczenie ba-
gażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania, kosmetyki, drobne 
urządzenia elektryczne, wózki dziecięce i inwalidzkie). Ubezpie-
czenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróż-
nej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce, papierów 
wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, telefonów 
komórkowych, akcesoriów samochodowych, sprzętu sportowe-
go. Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajdą Państwo
w  sekcji „Przeczytaj Koniecznie” oraz w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours  S.A.,
z którymi każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się
przed wyjazdem. Brak zawarcia przez Uczestnika dodatkowej
umowy ubezpieczenia (np. z tytułu uprawiania sportu lub cho-
rób przewlekłych) obciąża wyłącznie Uczestnika.

12. Reklamacje.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana
zgodnie z umową Uczestnik może zgłosić reklamację w trakcie
imprezy bądź w terminie do 30 dni od jej zakończenia. W przy-
padku wystąpienia niezgodności w trakcie realizacji imprezy,
Uczestnik ma obowiązek zawiadomić pilota lub innego miejsco-
wego przedstawiciela Biura niezwłocznie, w miarę możliwości
w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej 
sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Odpowiednie zastosowa-
nie mają postanowienia pkt 4 B OWU. Uczestnik może kierować 
wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy do 
Biura lub bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednic-
twem którego została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocz-
nie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od Uczestnika do 
Biura. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta tu-
rystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem 

do Biura. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona 
w formie pisemnej (w języku polskim) i doręczona listem pole-
conym (nie faxem i nie e-mailem) na adres siedziby Biura bądź 
agenta. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 
30 dni od dnia wpłynięcia do Biura, a w razie złożenia reklamacji 
na ręce pilota lub rezydenta w trakcie imprezy w terminie 30 
dni od daty zakończenia imprezy. W szczególnych przypadkach 
Biuro zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowie-
dzi do 60 dni, o czym w terminie 30 dni Uczestnik zostanie 
poinformowany pisemnie. Do zachowania terminu wystarcza 
nadanie odpowiedzi w placówce operatora pocztowego przed 
jego upływem. W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego 
odwołania od odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku udzie-
lania następnej odpowiedzi. Uczestnik ma prawo do skorzystania 
z innych metod rozwiązywania sporów - patrz punkt 19. 
Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz 
bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu sa-
molotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej 
z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Par-
lamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 
(o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnie-
nia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi 
regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma 
prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii
lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skar-
gę do Rzecznika Praw Pasażerów – w formie listu poleconego
(ul. Marcina Flisa 2, 02- 247 Warszawa) lub drogą elektroniczną 
(szczegóły na stronie http://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl). Więcej
na ten temat w sekcji „Przeczytaj koniecznie”. 
Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym można
zgłaszać do Departamentu Obsługi Reklamacji TU Europa S.A.:
pisemnie drogą pocztową, w formie ustnej z wykorzystaniem
formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela
lub w Biurze Regionalnym, telefonicznie pod numerem infolinii
ubezpieczyciela 801 500 300, lub z wykorzystaniem aplikacji za-
mieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum 
Obsługi Klienta. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela
znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl. Reklama-
cje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni
kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu. W szczególnie skom-
plikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie re-
klamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie 
poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej
dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia
reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc
od dnia jej wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przeka-
zana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośni-
ka informacji. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej
może nastąpić na wniosek składającego reklamację. Ubezpieczy-
ciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

13. Odpowiedzialność Biura, wyłączenie/ograniczenie
odpowiedzialności.

Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycz-
nych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają 
być wykonane przez Biuro, czy przez innych dostawców usług 
turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo 
warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wy-
płacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią 
imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Biura.
Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie 
którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spo-
wodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczest-
nika. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4B 
OWU. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, 
o których mowa powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu 
w  przypadku skorzystania przez podróżnego z  obniżenia ceny
lub odszkodowania, o  których mowa w rozporządzeniu (WE)
nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego
2004  r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i  po-
mocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym roz-
porządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004,
str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw 
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 
z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr  392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009  r. w  spra-
wie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na mor-
skich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L  131 
z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozpo-
rządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.
Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadość-
uczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biuro 
udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę 
za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykony-
waniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności 
nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została 
spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okoliczno-
ściami. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczest-
ników rezygnujących z imprez w czasie ich trwania, chyba, że 
rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w pkt 4B OWU 
i w przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych. Biuro nie gwarantuje miejsca w środku 
transportu (busie, autokarze lub samolocie) w razie samowolnej 
(to jest niezaakceptowanej przez Biuro) zmiany przez Uczestnika 
miejsca wsiadania lub wylotu. Biuro nie ponosi odpowiedzial-
ności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/
imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Uczestnika do 
danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku 
z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i  z  przyczyn 
niezawinionych przez Biuro. Odpowiednie zastosowanie mają 
postanowienia pkt 7. OWU. Biuro nie ponosi odpowiedzialności 
za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi 
Uczestnik lub osoba trzecia niezwiązana z wykonaniem usług 
turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nad-
zwyczajnymi okolicznościami. Biuro nie ponosi odpowiedzial-
ności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na 
życzenie i za zgodą Uczestników imprezy. Biuro nie ponosi odpo-
wiedzialności za umowy zawierane przez Uczestnika w miejscu 
pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Biura. Biuro 
ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do trzykrotności 
ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie lub szko-
dy spowodowanej umyślnie przez Biuro lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa. Odpowiedzialność Biura ograniczona jest również 
w  przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Opisane w katalogu 
wycieczki fakultatywne podane są tam jedynie informacyjnie 
i nie stanowią oferty handlowej. Biuro nie gwarantuje także że 
będą one wszystkie realizowane. 

14. Obowiązkowa - ustawowa gwarancja Organizatora
Turystyki.

Biuro posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wy-
stawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA – 
nr gwarancji i nazwa TU jest każdorazowo podawana na umowie 
zgłoszeniu, a dodatkowo każdy Uczestnik, wpłacający przy-
najmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię certyfikatu 
gwarancji ubezpieczeniowej Biura (znajduje się ona również na 
stronie internetowej https://r.pl/Content/Files/podstrony/Rain-
bowCertyfikat.pdf). Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy biuro 
wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do 
kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Uczestników 
w  razie niewykonania umowy, Uczestnik powinien niezwłocz-
nie skontaktować się z Ubezpieczycielem (telefony w sekcji 
„Przeczytaj koniecznie” – Centrum Alarmowe). Ubezpieczyciel 
zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie 
wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Uczestników do 
kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 
pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub 
wskazanej przez niego jednostki. 

15. Odwołanie imprezy.
Z uwagi na to, że Biuro organizuje grupowe imprezy turystyczne, 
może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi 
wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszko-
dowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: - nie osiągnie zakładanego 
minimum grupy (w przypadku imprez autokarowych min. 30
osób, w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu
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o przeloty rejsowe min. 40 osób, w przypadku imprez lotniczych 
realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe min. 160 osób)
i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 20 
dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad
6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 
2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
trwającej krócej niż 2 dni; - wystąpią nieuniknione i nadzwyczaj-
ne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy
niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy. Biuro w ww. przy-
padkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy
w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania. 
UWAGA!! Jeżeli impreza zostanie odwołana z powodu nieosią-
gnięcia zakładanego minimum grupy Uczestnik zostanie o tym
powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym
dostępnym sposobem, a następnie również na piśmie lub na
innym trwałym nośniku.

16. Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu.
Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed
jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego
oświadczenia Uczestnika doręczonego do Biura. W takim przy-
padku, Podróżny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organiza-
tora opłaty z tytułu odstąpienia od umowy, której zryczałtowana 
wysokość wynosi: 
• odstąpienie do 45 dni przed dniem wyjazdu – 7% ceny imprezy;
• odstąpienie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 30 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 80 % ceny 
imprezy;
• odstąpienie na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później (najpóź-
niej w dniu wyjazdu) – 95 % ceny imprezy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróż-
nego.
Opłata za odstąpienie od umowy w trakcie imprezy (przerwanie 
uczestnictwa) wynosi 100% ceny imprezy.
Jeżeli zgodnie z zawartą umową w imprezie turystycznej ma
wziąć udział kilku Uczestników, odstąpienie od umowy choćby
jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Biuro
do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie 
turystycznej. 
Odstąpienie od uczestnictwa w wycieczce lokalnej (fakultatyw-
nej) zakupionej przed wyjazdem z Polski możliwa jest bezkosz-
towo o  ile zostanie zgłoszona co najmniej jeden dzień przed
rozpoczęciem imprezy głównej, w trakcie której dana wycieczka 
lokalna (fakultatywna) miała zostać zrealizowana. Po rozpoczę-
ciu imprezy turystycznej opłata za odstąpienie od uczestnictwa 
w imprezie fakultatywnej wynosi 100% jej ceny.
Uczestnik może opcjonalnie dokupić ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji (obejmujące także koszty wcześniejszego powro-
tu z  imprezy) zapewniane przez TU Europa S.A. – patrz sekcja
„Przeczytaj Koniecznie”.

17. Przeniesienie uprawnień i zobowiązań wynikających
z zawartej umowy.

Uczestnik może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą 
warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytu-
łu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje 
wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne 
wobec Biura jeżeli Uczestnik zawiadomi je o tym na piśmie lub 
na innym trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiado-
mienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem im-
prezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym 
terminie.
Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie 
wiązać się dla Biura z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapła-
ty Biuro ma on obowiązek wykazać je uczestnikowi. Koszty te 
muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosz-
tów poniesionych przez Biuro na skutek przeniesienia umowy 
o udział w imprezie.

Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez 
Biuro w wyniku zmiany uczestnika w imprezie uczestnik i osoba 
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
UWAGA! Zmiana uczestnika imprezy musi zostać zgłoszona do 
Biura na piśmie lub na innym trwałym nośniku, w terminie, który 
umożliwia przeprowadzenie ewentualnych procedur wizowania 
i zmiany danych uczestnika imprezy u przewoźników lotniczych. 
W przypadku imprez realizowanych w oparciu o rejsy rozkła-
dowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę 
jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na 
zmianę uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających 
z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lot-
niczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).

18. Ochrona danych osobowych.
Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycz-
nych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem 
możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu
do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich
usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia 
danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie 
z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych. Biuro przetwarza dane osobowe w celu
wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadcze-
nia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych
rozliczeń w związku z zawartą umową, a  także w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Biura, wskazanego poniżej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.  prawnie uzasadniony interes Biura
polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku
z  zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji
oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgo-
dę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na
adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie
także art. 10 ustawy z  dnia 18.07.2002  r. o  świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Pra-
wo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane
są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im
prawo cofnięcia zgody w  dowolnym momencie. Pozostanie to
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania da-
nych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych 
osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele,
towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym TU Europa z siedzibą we
Wrocławiu, adres ul.  Gwiaździsta 62, banki, operatorzy płatno-
ści, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów 
agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu 
realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księ-
gowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym ho-
stingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy,
czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas
niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość
terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający
z  przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą
również przez czas prowadzenia przez Biuro działań marketin-
gowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych 
lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów
marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu.
Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec
przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro prze-
twarza dane osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - Uczestnik
może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną 
sytuacją - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;

- na potrzeby marketingu bezpośredniego - Uczestnik może
zgłosić sprzeciw w każdym przypadku - taki sprzeciw nie wy-
maga uzasadnienia. 

19. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zasto-
sowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycz-
nych i  powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z  2017  r.,
poz.  2361). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polu-
bownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez wła-
ściwy miejscowo sąd. Skorzystanie z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter
dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie
stanowią zobowiązania Biura do skorzystania z pozasądowych
sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Biura o zgodzie 
lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest 
przez Biuro pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypad-
ku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji
spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań
w  sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenc-
kich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone
są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w usta-
wie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach 
stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie 
rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje 
dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania rekla-
macji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych pro-
cedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach inter-
netowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej, w szczególności również pod następującym adre-
sem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow 
_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i  Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnio-
nych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich. Uczestnik będący Kon-
sumentem posiada następujące przykładowe możliwości sko-
rzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń: Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia 
się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z  dnia 15 grudnia 2000  r. o  Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o roz-
strzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Uczestnik
uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora 
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), 
z  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w spra-
wie pozasądowego rozwiązywania sporu między Uczestnikiem, 
a Biurem. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie 
rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organi-
zacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Uczestnik może złożyć skargę za po-
średnictwem platformy internetowej ODR:  http://ec.europa.eu/
consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji 
na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących
powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Niniejsze warunki obowiązują dla umów zawartych od dnia 
3 lutego 2020 roku.



Pobierasz
aplikację

Aplikacja weryfikuje
stan wyświetlacza

Szybka płatność
i gotowe

Najprostszy sposóbNajprostszy sposób

Szczegółowe warunki odpowiedzialności oraz wyłączenia zawarte są
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie www.tueuropa.pl

• Wymiana wyświetlacza 
 na nowy

• Szybki serwis 
 door-to-door

• Tylko 9,99 zł/miesiąc

na ubezpieczenie 
wyświetlacza telefonu

Ubezpieczenie wyświetlacza telefonu 

11 22 33
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